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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
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PS 1/18 Møteprotokoll fra møte 18.10.17 godkjennes. 

 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
Møteprotokoll fra møte 18.10.17 godkjennes. 
Enst. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
Møteprotokoll fra møte 18.10.17 godkjennes. 
 
 
 

PS 2/18 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
 
Rådmann orienterte om rollefordeling administrasjon – politikere. 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Enst.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 



RS 1/18 46/6 - Svar på byggemelding uten søknadsplikt 

RS 2/18 46/21, 161, 162 - Oversendelse av Matrikkelbrev 

RS 3/18 8/49 - Matrikkelbrev etter oppmåling av fradelt eiendom 

RS 4/18 43/35 - Svar på søknader om tillatelse til tiltak - oppretting av grunneiendommer 

RS 5/18 36/58 - Oversendelse av tinglyste dokumenter og Matrikkelbrev 

RS 6/18 9/19 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - garasje 

RS 7/18 41/1, 5 - Grensejustering 

RS 8/18 8/45 - Omadressering av fritidsbolig 

RS 9/18 46/161 - Tildeling av adresse for boligeiendom 

RS 10/18 3/107 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

RS 11/18 3/84 - Sammenslåing med 3/144 

RS 12/18 12/1 - Deling av eiendom 

RS 13/18 17/45 -Omgjøring av vedtak - midlertidig brukstillatelse Jæger Adventure Camp 
AS 

RS 14/18 25/3 - Tildeling av adresser nybygg og adresseendring eksisterende bygg 

RS 15/18 8/49 - Tildeling av adresse, fritidsbolig 

RS 16/18 1/1 - Tildeling av adresse for nybygg 

RS 17/18 3/93 - Referat fra forhåndskonferanse 

  



PS 3/18 43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken 
hyttefelt 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Framlagte forslag til reguleringsplan for Furstrand Holtebakken hyttefelt vedtas.  Til reguleringsplanen 
hører følgende dokumenter: 

a) Planbeskrivelse sist revidert 22.12.2017 
b) Plankart, sist revidert 22.12.2017 
c) Reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.12.2017 

 
 
43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken 
hyttefelt 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
Administrasjonen ber PNU tilføre et punkt 2 om å oppheve gjeldende reguleringsplan for Furstrand 
hyttefelt med plan ID 1997003.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
1. Framlagte forslag til reguleringsplan med planid 2016001 for Furstrand Holtebakken hyttefelt vedtas. 
Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Planbeskrivelse sist revidert 22.12.2017 
b)Plankart, sist revidert 22.12.2017 
c)Reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.12.2017 
2. Reguleringsplanen for Furstrand hyttefelt med planid 1997003 oppheves.  
 
 

PS 4/18 25/2 - Behandling av søknad om deling til fritid og dispensasjon fra 
formål i LNF etter Fylkesmannens opphevelse av tidligere vedtak. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan og bygningsloven: 
Søknad om dispensasjon fra formål i plan og tiltak i 100 metersonen for fradeling av ca 500 m2 fra 
eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsbruk avslås.  
Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, og 26-1 
 
 
25/2 - Behandling av søknad om deling til fritid og dispensasjon fra 
formål i LNF etter Fylkesmannens opphevelse av tidligere vedtak. 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
Utvalgsleder la fram følgende forslag til vedtak: 
 
PNU tar Fylkesmannen i Nordlands oppheving av vedtak til følge.  PNU ser fortsatt positivt på søkers sak 
om fradeling av omsøkte tomt og ber administrasjonen behandle søknaden på nytt og eventuelt gå i 
dialog med søker for å finne en løsning. 
 
Enst.vedtatt.  
 



 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
PNU tar Fylkesmannen i Nordlands oppheving av vedtak til følge.  PNU ser fortsatt positivt på søkers sak 
om fradeling av omsøkte tomt og ber administrasjonen behandle søknaden på nytt og eventuelt gå i 
dialog med søker for å finne en løsning. 
 
 
 

PS 5/18 Behandling av søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen for 
etablering av forsøksproduksjon av tare i NFF område 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om dispensasjon fra formål NFFF for etablering av forsøksproduksjon av tare i NFFF område 
avslås. Avslaget er hjemlet i plan og bygningsloven §§ 19-1 til 19-3. 

Søker oppfordres til å være aktiv i revideringen av kystsoneplanen som nå startes opp. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
Behandling av søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen for 
etablering av forsøksproduksjon av tare i NFF område 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
Utvalgsleder la fram følgende forslag til vedtak: 
 
PNU ser i utgangspunktet positivt på tiltak om forsøksproduksjon av tare og ber søker være aktiv i 
revideringen av kystsoneplanen som nå startes opp. 
  
Tone Sørensen fremmer følgende forslag til vedtak: 
 
PNU er positiv til næringsaktivitet. Søknaden er mangelfull, avslås med hjemmel i Plan- og bygningsloven 
§§ 19-1 til 19-3. 
PNU oppfordrer søker til å fremme ny søknad, evt. til å være aktiv i revidering av kystsoneplanen som nå 
startes opp. 
  
Ved votering fikk Terje Johansens forslag 2 stemmer og Tone Sørensens forslag 3 stemmer. 
  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
PNU er positiv til næringsaktivitet. Søknaden er mangelfull, avslås med hjemmel i Plan- og bygningsloven 
§§ 19-1 til 19-3. 
 
PNU oppfordrer søker til å fremme ny søknad, evt. til å være aktiv i revidering av kystsoneplanen som nå 
startes opp. 
 
 
 



PS 6/18 9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus Sætervatn 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden om bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn avslås.  
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus Sætervatn 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
Utvalgsleder la fram følgende forslag til vedtak: 
Søknaden om bruksendring for ventilhuset slik den i dag foreligger ved Sætervatn avslås. 
 
Enst. vedtatt.  
  
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
Søknaden om bruksendring for ventilhuset slik den i dag foreligger ved Sætervatn avslås. 
 
 
 

PS 7/18 17/9 - Behandling av søknad om dispensasjon fra formål LNF og 
fradeling av våningshus 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av eiendommens våningshus  
 
Plan og bygningsloven: 
Søknad om fradeling av eiendommens våningshus fra eiendommen 17/9 i Dyrøy kommune avslås.  
Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1 
 
Saksbehandlingsgebyr blir sendt i eget brev. 
 
 
 
17/9 - Behandling av søknad om dispensasjon fra formål LNF og 
fradeling av våningshus 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
Utvalgsleders forslag til vedtak: 
 
Jordloven:  
Med hjemmel i Jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av eiendommens våningshus. 
Det settes som vilkår at: 

1. Våningshuset på gnr 17 bnr 32 sammenføyes med gnr/bnr 17/9 og 18/13. 
2. Innmark på gnr/bnr 17/9 og 18/13 leies ut på langsiktig kontrakt på minst 20 år. 

 
Plan- og bygningsloven: 



Søknad om fradeling av eiendommens våningshus fra eiendommen 17/9 i Dyrøy kommune innvilges. 
Vedtaket er hjemlet i Plan- og bygningsloven §§11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1. 
 
Saksbehandlingsgebyr blir sendt i eget brev. 
 
Utvalgsleders forslag til vedtak bifalt, mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
Jordloven:  
Med hjemmel i Jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av eiendommens våningshus. 
Det settes som vilkår at: 

1. Våningshuset på gnr 17 bnr 32 sammenføyes med gnr/bnr 17/9 og 18/13. 
2. Innmark på gnr/bnr 17/9 og 18/13 leies ut på langsiktig kontrakt på minst 20 år. 

 
Plan- og bygningsloven: 
Søknad om fradeling av eiendommens våningshus fra eiendommen 17/9 i Dyrøy kommune innvilges. 
Vedtaket er hjemlet i Plan- og bygningsloven §§11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1. 
 
Saksbehandlingsgebyr blir sendt i eget brev. 
 

PS 8/18 13/9 - Behandling av søknad om tillatelse til tiltak 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Omsøkt plassering av boligen avslås.  Tiltakshaver anmodes om å søke på alternativ plassering på 
eiendommen som ikke omfatter fulldyrket areal.   

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
13/9 - Behandling av søknad om tillatelse til tiltak 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
Utvalgsleders forslag til vedtak: 
 
Omsøkt plassering av boligen avslås.  Tiltakshaver er anmodet om å søke på alternativ plassering på 
eiendommen slik administrasjonen og Fylkesmannen har foreslått da minst mulig fulldyrket areal på 
denne måten blir berørt. 
 
Mariann Andreassens forslag til vedtak: 
Som rådmannens. 
 
Rådmannens forslag til vedtak bifalt, 3 mot 2 stemmer.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
Omsøkt plassering av boligen avslås. Tiltakshaver anmodes om å søke på alternativ plassering på 
eiendommen som ikke omfatter fulldyrket areal. 
 
 
 



PS 9/18 46/31 - Reguleringsendring Karonskogen hyttefelt - 
plandokumenter til høring 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt sendes på høring til sektormyndighetene. 

Følgende dokumenter sendes: 
a) Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, datert 06.02.2018. 
b) Plankart for Karonskogen hyttefelt, datert 06.02.2018. 
c) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering Karonskogen hyttefelt, revidert 06.02.2018. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 
 
46/31 - Reguleringsendring Karonskogen hyttefelt - plandokumenter 
til høring 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
1.Forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt sendes på høring til sektormyndighetene. 
Følgende dokumenter sendes: 
a)Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, datert 06.02.2018. 
b)Plankart for Karonskogen hyttefelt, datert 06.02.2018. 
c)Reguleringsbestemmelser til detaljregulering Karonskogen hyttefelt, revidert 06.02.2018. 
 
 
 


