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dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av 

eiendom til fritidsbruk 
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PS 24/17 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 06.09.2017  

Protokoll fra møtet 17.08.2017 ble godkjent. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 06.09.2017 

Protokoll fra møtet 17.08.2017 ble godkjent. 

 

 

PS 25/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 06.09.2017  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 06.09.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 



RS 45/17 35/34 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje 

RS 46/17 17/9 Forhåndsvarsel om mulig omgjøring - Dyrøy kommunes vedtak om 

dispensasjon, rammetillatelse og igangsettingstillatelse (G1) for oppføring av fiskecamp på 

eiendom 

RS 47/17 26/4 - Svar på forenklet søknad plassering av ny nettstasjon på eiendom Gnr.26/ 

Bnr.4 i Dyrøy kommune. 

RS 48/17 17/9 Klage over igangsettingstillatelse (G2) til oppføring av sjøboder - 

Kastneshamn 

RS 49/17 17/9 Presisering av forhåndsvarsel 

PS 26/17 43/7 - Behandling av søknad om dispensasjon fra formål LNF og 

deling av grunneiendom til fritidsformål 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av 1,08 daa med påstående 

hytte til fritidsbruk  

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om dispensasjon fra formål for fradeling av 1,08 daa med påstående hytte til fritidsbruk 

gnr/bnr 43/7 avslås. Vedtaket er hjemlet i pbl §§ 1-6, 11-6 og 19-2. 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 06.09.2017  

Utvalgsleders forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa med 

påstående hytte til fritidsbruk. 

2. Søknad om dispensasjon fra formål for fradeling av 0,5 daa med påstående hytte til fritidsbruk 

gnr./bnr. 43/7 innvilges. Vedtaket er hjemlet i pbl. §§ 11-6 og 19-2. 

 

Enst. vedtatt 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 06.09.2017 

1. Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa med 

påstående hytte til fritidsbruk. 

2. Søknad om dispensasjon fra formål for fradeling av 0,5 daa med påstående hytte til fritidsbruk 

gnr./bnr. 43/7 innvilges. Vedtaket er hjemlet i pbl. §§ 11-6 og 19-2. 

 

 

PS 27/17 23/2 - Behandling av Fylkesmannens klage på dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for deling av eiendom til fritidsbruk 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fylkesmannens klage tas til følge. 

Søknad om dispensasjon avslås.  

 



Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 06.09.2017  

Behandling av klage på PNU sitt vedtak av 31.05.2017 vedrørende dispensasjon og deling av 0,5 

daa på eiendommen gnr. 25 bnr. 2 i Dyrøy til fritidsformål. 

 

Plan- og naturutvalget har gått gjennom innkomne dokumenter. Ut over at PNU sitt vedtak av 

31.05.2017 om dispensasjon og fradeling av 0,5 daa på eiendommen 25/2 er påklaget av 

Fylkesmannen er det kommet et tilsvar fra Rune Anfinsen med vesentlige argumenter for 

hvordan denne familien tenker om sin fortsatt tilhørende plass i Dyrøy kommune. Det bemerkes 

også at det tidligere er gitt dispensasjon for bygging og fradeling av denne tomten uten at det 

dessverre den gang ble foretatt oppmålingsforretning. 

 

Utvalgsleders forslag til innstilling: 

På bakgrunn av at det ikke er kommet andre vesentlige innvendinger til saken vil PNU som en 

helhetlig vurdering fastholde sitt vedtak fra 31.05.2017 som omsøkt. 

 

Saken videresendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 06.09.2017 

På bakgrunn av at det ikke er kommet andre vesentlige innvendinger til saken vil PNU som en 

helhetlig vurdering fastholde sitt vedtak fra 31.05.2017 som omsøkt. 

 

Saken videresendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 


