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PS 23/16 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 13.07.2016  

Ingen merknader til protokollen fra møte 1.6.16. 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Ingen merknader til protokollen fra møte 1.6.16 

 

PS 24/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 13.07.2016  

Ref.sakene ble tatt til orientering. 

Enst vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Ref.sakene ble tatt til orientering. 

 

RS 29/16 Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi 

RS 30/16 33/9 - Svar vedrørende henvendelse om fritak kommunale avgifter 

RS 31/16 18/29 Svar på søknad om fritak slam, renovasjon 

RS 32/16 47/8 - Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter 

RS 33/16 9/6 - Tillatelse til tiltak, tilbygg bolig 

RS 34/16 46/38 - Ferdigattest, enebolig 

RS 35/16 46/1 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - riving 

RS 36/16 11/63 - Tillatelse til tiltak, riving av deler av bygg 

RS 37/16 17/9 Tillatelse:  Svar på søknad igangsettingstillatelse grunnarbeid Kastneshamn. 

RS 38/16 17/9 Tillatelse. Svar på  søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - 

rorbu/utleiehytte - nytt bygg 

  



PS 25/16 Reforhandling av kontrakt for vintervedlikehold av kommunale 

veier 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppdrag å innkalle Vidar Karlsen til forhåndskonferanse med formål å 

oppnå regulering av gjeldende kontrakt mellom Dyrøy kommune og kontraktsparten. 

2. Rådmannen bes i det videre gjennomføre konkrete forhandlinger/inkl. evt. innhente 

juridisk vurdering vedr. kontraktgrunnlaget. 

3. Resultatet legges fram for PNU 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak. 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

1. Rådmannen gis i oppdrag å innkalle Vidar Karlsen til forhåndskonferanse med formål å 

oppnå regulering av gjeldende kontrakt mellom Dyrøy kommune og kontraktsparten. 

2. Rådmannen bes i det videre gjennomføre konkrete forhandlinger/inkl. evt. innhente 

juridisk vurdering vedr. kontraktgrunnlaget. 

3. Resultatet legges fram for PNU 

 

 

PS 26/16 40/1,2,3 - Behandling av søknad om deling av driftsenhet 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Omsøkte fradeling av gnr/bnr 40/1,2 og 3 fra resten av driftsenheten godkjennes med følgende 

vilkår: 

 Eiendommen selges til familien Helling. 

Vedtaket er hjemlet i jordlova §§ 1 og 12 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 13.07.2016  

Utvalgsleder la fra rådmannens forslag til vedtak. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Omsøkte fradeling av gnr/bnr 40/1,2 og 3 fra resten av driftsenheten godkjennes med følgende 

vilkår: 

 Eiendommen selges til familien Helling. 

Vedtaket er hjemlet i jordlova §§ 1 og 12 

 



 

PS 27/16 12/1 - Behandling av søknad om fradeling av to nausttomter 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordlova: 

Omsøkte fradeling av to nausttomter har liten betydning for avkastningen eiendommen kan gi. 

Delingen vil kunne gi ubetydelige drifts og miljømessige ulemper. Med hjemmel i jordloven §§ 

1 og 12 innvilges søknad om fradeling av to nausttomter som omsøkt. 

 

Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år faller tillatelsen bort. 

 

Plan og bygningslova: 

Søknad om fradeling av to nausttomter godkjennes på følgende vilkår: 

o Det må tinglyses veirett fra offentlig vei fram til tomtene. 

o Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. 

Veglova §§ 40 til. 43 

o Dersom det under arbeid i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. Lov om kulturminner. 

 

I medhold av Plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i § 1-8 og § 

11-6. 

 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 20-1 bokstav m, 26-1 og 27-2. 

 

 

Søker må selv rekvirere oppmålingsforretning for å få gjennomført delingen. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 13.07.2016  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak.’ 

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Jordlova: 

Omsøkte fradeling av to nausttomter har liten betydning for avkastningen eiendommen kan gi. 

Delingen vil kunne gi ubetydelige drifts og miljømessige ulemper. Med hjemmel i jordloven §§ 

1 og 12 innvilges søknad om fradeling av to nausttomter som omsøkt. 

 

Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år faller tillatelsen bort. 

 

Plan og bygningslova: 

Søknad om fradeling av to nausttomter godkjennes på følgende vilkår: 

o Det må tinglyses veirett fra offentlig vei fram til tomtene. 

o Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. 

Veglova §§ 40 til. 43 



o Dersom det under arbeid i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. Lov om kulturminner. 

 

I medhold av Plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i § 1-8 og § 

11-6. 

 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 20-1 bokstav m, 26-1 og 27-2. 

 

 

Søker må selv rekvirere oppmålingsforretning for å få gjennomført delingen. 

 

 

PS 28/16 Ang kjøp av kommunal skogeiendom 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om å erverve areal fra kommunens eiendom i det produktive skogsarealet avslås. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Utvalgsleder la fram følgende forslag til vedtak:  

Salg av kommunal eiendom ligger ikke under PNU sitt mandat og henvises til 

formannskap/kommunestyre samt at denne saken i første omgang anses å være en næringssak 

som først bør behandles i administrasjonens næringsforum. 

 

PNU har merket seg at tilbudet om kjøp av kommunal skogeiendom gnr/bnr 35/24 er av tilbyder 

datert 10.02.2016, Noe som må sies å være svært beklagelig at den kommer til behandling først 

nå. 

 

PNU er positiv til å finne løsninger som ivaretar søkers ønsker, samt skogeiers forvaltning av 

eiendommen. Videre vil PNU bemerke at en fradeling av omsøkte areal til nevnte formål 

vanskelig vil kunne gjennomføres som omsøkt. 

 

På bakgrunn av forannevnte sendes saken tilbake til rådmann for ny behandling. 

 

Enst vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Salg av kommunal eiendom ligger ikke under PNU sitt mandat og henvises til 

formannskap/kommunestyre samt at denne saken i første omgang anses å være en næringssak 

som først bør behandles i administrasjonens næringsforum. 

 

PNU har merket seg at tilbudet om kjøp av kommunal skogeiendom gnr/bnr 35/24 er av tilbyder 

datert 10.02.2016, Noe som må sies å være svært beklagelig at den kommer til behandling først 

nå. 

 



PNU er positiv til å finne løsninger som ivaretar søkers ønsker, samt skogeiers forvaltning av 

eiendommen. Videre vil PNU bemerke at en fradeling av omsøkte areal til nevnte formål 

vanskelig vil kunne gjennomføres som omsøkt. 

 

På bakgrunn av forannevnte sendes saken tilbake til rådmann for ny behandling. 

 

 

PS 29/16 45/4 -Behandling av søknad om deling av grunneiendom 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes omdisponering og fradeling av ca 2 daa 

dyrkbart areal til boligbygging. Det fradelte arealet er markert i bilde 2 saksframlegget. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 13.07.2016  

Utvalgsleder la fram følgende forslag til vedtak: 
 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes omdisponering og fradeling av 2-3 daa 

dyrkbart areal til boligbygging. Det fradelte arealet er markert i bilde 2 i saksframlegget. 

Samtidig godkjennes fradeling av inntil 300 m2 ved sjøen til bygging av naust. 

 

Forslag Tone Sørensen 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes fradeling av 18,5 daa fra eiendommen 45/4. 

Samtidig godkjenner PNU omdisponering av ca. 2 daa av det fradelte arealet til boligbygging jfr. 

Jordlovens § 1, 9 og 12. se bilde 2 i saksframlegg. 

 

Det legges vekt på at det også skal være plass til å kunne bo og samtidig drive med småskala 

produksjon. 

 

Utvalgsleders forslag vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes omdisponering og fradeling av 2-3 daa 

dyrkbart areal til boligbygging. Det fradelte arealet er markert i bilde 2 i saksframlegget. 

Samtidig godkjennes fradeling av inntil 300 m2 ved sjøen til bygging av naust. 

 

 

PS 30/16 40/1 - Behandling av søknad om fradeling av hytte 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Jamfør jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknaden om fradeling av 10 daa. 

 Det stilles som vilkår at øvrige del av gnr/bnr 40/1,2 og 3 godkjennes fradelt og selges. 



Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 13.07.2016  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Jordloven: 

Jamfør jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknaden om fradeling av 10 daa. 

 Det stilles som vilkår at øvrige del av gnr/bnr 40/1,2 og 3 godkjennes fradelt og selges. 

 

 

PS 31/16 25/3 - Behandling av søknad om omdisponering av dyrket mark og 

dispensasjon fra formål i plan og bygging i 100 meterssonen. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Omsøkte omdisponering av dyrka areal til fisketursime godkjennes etter en samlet vurdering. Det legges 

særlig vekt på samfunnsgagnet omdisponeringa vil gi.  

Vedtaket er hjemlet i jordloven §§ 1 og 9. 

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om dispensasjon fra formål LNF i kommuneplanens arealdel, for bruk av området til 

fisketurisme, og bygging i 100 metersonen godkjennes jamfør Plan og bygningsloven (PBL) §§ 19-2, 11-

6 og 1-8.  

 

Det stilles følgende vilkår: 

o At tiltaket jf. PBL §§ 27-1 og 27-2 er sikret vannforsyning og avløp. Dersom det er nødvendig å 

føre ledning over annen manns grunn skal rettighet til dette være sikret gjennom tinglyst 

dokument. 

o Jf. PBL § 28-1 Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 

 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 13.07.2016  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 13.07.2016 

Jordloven: 

Omsøkte omdisponering av dyrka areal til fisketursime godkjennes etter en samlet vurdering. Det legges 

særlig vekt på samfunnsgagnet omdisponeringa vil gi.  

Vedtaket er hjemlet i jordloven §§ 1 og 9. 

 



Plan og bygningsloven: 

Søknad om dispensasjon fra formål LNF i kommuneplanens arealdel, for bruk av området til 

fisketurisme, og bygging i 100 metersonen godkjennes jamfør Plan og bygningsloven (PBL) §§ 19-2, 11-

6 og 1-8.  

 

Det stilles følgende vilkår: 

o At tiltaket jf. PBL §§ 27-1 og 27-2 er sikret vannforsyning og avløp. Dersom det er nødvendig å 

føre ledning over annen manns grunn skal rettighet til dette være sikret gjennom tinglyst 

dokument. 

o Jf. PBL § 28-1 Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 

 

 

 


