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PS 18/17  

Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Møteprotokoll fra 31.05.2017 godkjennes. 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Møteprotokoll fra 31.05.2017 godkjennes. 

 

 

PS 19/17  

Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Referatsakene er tatt til orientering. 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Referatsakene er tatt til orientering. 

 

 



RS 33/17 Høring og offentlig ettersyn av planprogram samt varsel om oppstart av regional 

plan for reindrift 

RS 34/17 11/24,68 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

RS 35/17 13/9 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, riving av fjøs 

RS 36/17 17/45  Svar på søknad om ferdigattest - deler av tiltaket Jæger Adventure Camp 

AS 

RS 37/17 34/42 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 

RS 38/17 8/44 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

RS 39/17 25/3 - Svar på søknad om ferdigattest for fritidsbolig 

RS 40/17 43/35 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

RS 41/17 34/34 - Svar på søknad om ferdigattest 

RS 42/17 25/3 - Svar på søknad om ferdigattest for fritidsbolig 

RS 43/17 3/158 - Svar på byggesøknad for miljøstasjon Dyrøy 

RS 44/17 8/1 - Svar på søknad om tillatelse i ett trinn for etablering av basestasjon for 

mobilkommunikasjon på eiendom 8/1 – Telia 

 

PS 20/17 20/2 –  

Behandling av søknad om deling av grunneiendom 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om fradeling av hyttetomt i 100 metersonen på eiendommen gnr/bnr 20/2 avslås. 

Vedtaket er hjemlet i pbl §§ 1-6, 1-8, 11-6 og 19-2,  

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Tone Sørensen erklærte seg habil i saka  – godkjent av utvalget. 

Det ble foretatt besiktigelse til eiendommen. 

 

Utvalgsleder la fram følgende forslag: 

 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 



 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Utvalgsleders oppsummering: 

På bakgrunn av vedtak i PNU av 31.05.2017 har utvalgsleder hatt dialogmøte per telefon med 

bygger om annet egnet plassering. 

Søker hevder å ha vurdert dette nøye tidligere uten å finne annen egnet plassering særlig på 

oversiden av veien slik rådmannens saksbehandler nevner. 

Etter at utvalgsleder også har diskutert saken med saksbehandler som sier at det skulle være god 

plass på oversiden av veien og nord for omsøkte plassering har utvalgsleder befart området og 

konstaterer at området ikke egner seg for dette påtenkte bygget. Området er stort sett oppbrukt av 

høyspentledning som går langs vegen gjennom hele området, og i tillegg er området trangt 

mellom veien og fjellet med berg og knauser som det vil være umulig å få fraktet et ferdig bygg 

som det her søkes om. 

Utvalgsleder har også vært i kontakt med naboer i området som ønsker hyttebyggeren 

velkommen til bygging i en ellers glisgrent bygd. 

 

Utvalgsleders konklusjon og forslag til vedtak: 

Jordloven. 

Plan- og naturutvalget går inn for, og innvilger 0,5 daa fra gnr. 20 bnr. 2 til fritidsformål som 

omsøkt jfr. Jordlovens §§ 1, 9 og 12. 

Plan og bygningsloven. 

Det innvilges fradeling av ca. 0,5 daa samt dispensasjon for bygging i 100 m belte langs sjøen på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 2 i Dyrøy kommune til fritidsformål. 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 19-2, 20-1 og 26-1 jamfør Plan og 

Bygningsloven §§ 27-1 og 27-4 stilles det vilkår om at tomta før oppsettelse er sikret rettighet til 

å føre nødvendig vann- og adkomst over annen manns eiendom. Avløp må sikres i godkjent 2-

kamret slamutskiller med infiltrasjon på foreskrevet måte. 

Det legges vekt på den positive effekten (ringvirkningen) av tiltaket ved å etablere et fritidshus 

på omsøkte området. Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt 

opphav er viktig i folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler. Området 

det søkes på er overgrodd og uegnet til annen bruk. Dette området er ikke et attraktivt 

friluftsområde. PNU mener tiltaket kan føre til at området blir mer anvendelig og attraktivt. 

Tiltaket er positiv for bygdas samfunn, det vil føre til mer aktivitet og mangfold samt bedre 

infrastruktur. Viser til Dyrøy kommune samfunnsplan 2014-2026. 

Dyrøy kommune er i prosess med å utarbeide ny arealplan der dette området ikke er 

friluftsområde. 

 

Enst. vedtatt. 

 

 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Jordloven. 

Plan- og naturutvalget går inn for, og innvilger 0,5 daa fra gnr. 20 bnr. 2 til fritidsformål som 

omsøkt jfr. Jordlovens §§ 1, 9 og 12. 

 

Plan og bygningsloven. 

Det innvilges fradeling av ca. 0,5 daa samt dispensasjon for bygging i 100 m belte langs sjøen på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 2 i Dyrøy kommune til fritidsformål. 



Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 19-2, 20-1 og 26-1 jamfør Plan og 

Bygningsloven §§ 27-1 og 27-4 stilles det vilkår om at tomta før oppsettelse er sikret rettighet til 

å føre nødvendig vann- og adkomst over annen manns eiendom. Avløp må sikres i godkjent 2-

kamret slamutskiller med infiltrasjon på foreskrevet måte. 

Det legges vekt på den positive effekten (ringvirkningen) av tiltaket ved å etablere et fritidshus 

på omsøkte området. Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt 

opphav er viktig i folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler. Området 

det søkes på er overgrodd og uegnet til annen bruk. Dette området er ikke et attraktivt 

friluftsområde. PNU mener tiltaket kan føre til at området blir mer anvendelig og attraktivt. 

Tiltaket er positiv for bygdas samfunn, det vil føre til mer aktivitet og mangfold samt bedre 

infrastruktur. Viser til Dyrøy kommune samfunnsplan 2014-2026. 

Dyrøy kommune er i prosess med å utarbeide ny arealplan der dette området ikke er 

friluftsområde. 

 

 

PS 21/17  

43/59 - Reguleringsendring Furstrand hyttefelt - plandokumenter til høring 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Forslag til reguleringsendring for Furstrand hyttefelt sendes på høring til 

sektormyndighetene.  Følgende dokumenter sendes: 

a) Planbeskrivelse for Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

b) Plankart Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

c) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering Furstrand hyttefelt, revidert 30.06.2017 

 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak. 

Enst. vedtatt 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

2. Forslag til reguleringsendring for Furstrand hyttefelt sendes på høring til 

sektormyndighetene.  Følgende dokumenter sendes: 

 

a) Planbeskrivelse for Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

b) Plankart Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

c) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering Furstrand hyttefelt, revidert 30.06.2017 

 

 



PS 22/17  

Asfaltering kommunale veier 2017 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Tilbyder Nord Vei & Anlegg AS antas som leverandør. 

 

2. Tiltak nr. 1, vei Dyrøyhamn -  Miklebostad og tiltak nr. 5 vei til Langhamn,  

gjennomføres i 2017 og det inngås kontrakt med Nord Vei & Anlegg AS for disse to 

tiltakene. 

 

3. PNU legger fram følgende prioritering for kommende års veivedlikehold. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

 

Utvalgsleders forslag: 

 

Punkt 1. og 2. som i rådmannens forslag til vedtak. 

 

3. Autovern til Skogshamn. 

4. Budsjettet for 2017 på 2 millioner salderes på utskifting av stikkrenner og annet nødvendig 

vedlikehold som kommer neste års asfaltarbeid til gode på kommende års veivedlikehold. 

4.1 Vinjeveien. 

4.2 Vei Moan boligfelt/Fossmoveien. 

5. PNU ber kommunestyret budsjettere med 2,5 millioner kroner for 2018. 

Planen rulleres og oppdateres i 2018. 

 

Enst. vedtatt 

 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Punkt 1. og 2. som i rådmannens forslag til vedtak. 

 

3. Autovern til Skogshamn. 

4. Budsjettet for 2017 på 2 millioner salderes på utskifting av stikkrenner og annet nødvendig 

vedlikehold som kommer neste års asfaltarbeid til gode på kommende års veivedlikehold. 

4.1 Vinjeveien. 

4.2 Vei Moan boligfelt/Fossmoveien. 

5. PNU ber kommunestyret budsjettere med 2,5 millioner kroner for 2018. 

Planen rulleres og oppdateres i 2018. 

 



PS 23/17  

Høring og offentlig ettersyn av forslag til regional transportplan 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak. 

 

Utvalgsleders forslag: 

1. Dyrøy kommune tar framlagte høringsforslag til planprogram for Regional transportplan 

for Troms 2018-2029 til orientering. 

2. For Dyrøy kommune er spesielt disse prioriterte sakene viktige å få utredet i videre 

planprosess: 

a)  Fylkesvei 211 (Brøstadbotn – Faksfjord). 

b)  Utbedring av industriveier. 

c)  Gang- og sykkelveg (Brøstadbotn – Bergan og Brøstadbotn – Finnlandsnes). 

Viser forøvrig til Midt-Tromspakken og Dyrøy kommunes nye arealplanprosess. 

3. Dyrøy kommune ber om at disse sakene blir ivaretatt som en del av planprosessen videre. 

4. Se rapport punkt 2. 

PNU ber rådmannen utforme et forslag til et nytt tiltak i RTP fra Dyrøy kommune som 

tas inn i planen og går ut på rydding av kratt og skog langs fylkes- og riksvegen i en 

avstand av minst 15 m. 

Rydding langs vegene har både en trafikksikkerhets og miljøvennlig fordel for landsdelen 

vi bor i, og ikke minst hvis vi skal leve opp til at turisme skal være ett av 

satsingsområdene i Norge må noe gjøres her. Kan hende dette kan finansieres med andre 

midler enn over vegbudsjettet, men en plass må vi begynne. 

 

Enst. vedtatt  

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

1. Dyrøy kommune tar framlagte høringsforslag til planprogram for Regional transportplan 

for Troms 2018-2029 til orientering. 

2. For Dyrøy kommune er spesielt disse prioriterte sakene viktige å få utredet i videre 

planprosess: 

a) Fylkesvei 211 (Brøstadbotn – Faksfjord). 

b)  Utbedring av industriveier. 

c) Gang- og sykkelveg (Brøstadbotn – Bergan og Brøstadbotn – Finnlandsnes). 

Viser forøvrig til Midt-Tromspakken og Dyrøy kommunes nye arealplanprosess. 

3. Dyrøy kommune ber om at disse sakene blir ivaretatt som en del av planprosessen videre. 

4. Se rapport punkt 2. 

PNU ber rådmannen utforme et forslag til et nytt tiltak i RTP fra Dyrøy kommune som 

tas inn i planen og går ut på rydding av kratt og skog langs fylkes- og riksvegen i en 

avstand av minst 15 m. 

Rydding langs vegene har både en trafikksikkerhets og miljøvennlig fordel for landsdelen 

vi bor i, og ikke minst hvis vi skal leve opp til at turisme skal være ett av 

satsingsområdene i Norge må noe gjøres her. Kan hende dette kan finansieres med andre 

midler enn over vegbudsjettet, men en plass må vi begynne. 



 

 

 


