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PS 13/18 Godkjenning av protokoll 

 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 17.04.2018:  
 
 
Møteprotokoll fra møte 22.03.2018 godkjennes med følgende endring: Tone Sørensen er ført med forfall 
til møtet. Dette er ikke korrekt siden hun deltok i møtet. 
Enst. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 17.04.2018  
 
Møteprotokoll fra møte 22.03.2018 godkjennes med følgende endring: Tone Sørensen er ført med forfall 
til møtet. Dette er ikke korrekt siden hun deltok i møtet. 
 
 
 

PS 14/18 Referatsaker 

 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 17.04.2018:  
 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Enst.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 17.04.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 

RS 18/18 42/5 - Tildeling av veiadresse 

RS 19/18 42/30 - Tildeling av veiadresse 

RS 20/18 42/14 - Tildeling av veiadresse 

RS 21/18 42/9 - Tildeling av veiadresse 

RS 22/18 42/12 - Tildeling av veiadresse 

RS 23/18 42/16 - Tildeling av veiadresse 

RS 24/18 13/12 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

RS 25/18 1/16 Klage over tillatelse til oppføring av uthus og anneks 

RS 26/18 20/2 - Forhåndsvarsel vedrørende ulovlig plassert bygg på gnr 20 bnr 2 - Krav om 
fjerning 

RS 27/18 40/1,2,3 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

  



PS 15/18 Tiltaksstrategi for tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
(NMSK) 2018-2020 for Dyrøy kommune 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Tiltaksstrategi for tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2018 – 2020 for 
Dyrøy kommune 
 
 
1. Bakgrunn 

Kommunen har førstelinjetjeneste som skogbruksmyndighet og fatter vedtak etter skogbruksloven 
med forskrifter.  
 
Formålet med tilskuddet til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra 
lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, 
samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
 
Vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriftenes § 4, § 6 og § 8 siste ledd fattes av kommunen. Det 
skal fastsettes overordna retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal 
utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket 
lokalt.  
 
Fylkesmannen fordeler NMSK-midler til kommunene. 

 
2. Organisering og prosess  

 
Strategien er utarbeidet av Dyrøy kommune og vedtatt i kommunens Plan og Natururvalg den 
17.04.2018. 
 

3. Status, mål og utfordringer for skogbruket i kommunen 
 
Status: 
Dyrøy kommune har som resten av fylket en større og større andel hogstmoden skog fordelt på 
mange små eiendommer samtidig som mange av disse områdene mangler tilfredsstillende 
skogsvegløsninger.  
 
Mål: 
 

 Økt skogsvegbygging   
 Økt hogst  
 Forynge flatene med treslag som sikrer høy skogproduksjon og co2 binding 
 Økt skjermhogst i plantefelt 
 Lauvrydding samt tynning i barskog 

 
      Utfordringer: 
      

 Mange små eiendommer 
 Til dels manglende avsetning av skogsvirke 
 Tilgang til skogsentrepenører begrenset 

 
 

4. Kommunens strategi for å oppnå målene 
 

 Kontakte skogeiere og initiere tiltak, gjerne fellestiltak 



 Følge opp skogeiere som tar kontakt med kommunen med ønske om tiltak på egen eiendom 
 

 
Informasjon om tilskuddsmidler: 
 

 Gjennom kontakt med skogeiere, som for eksempel befaringer, skogsvegmøter, 
skogeierlagsmøter, skogdager og via informasjon på kommunens hjemmeside.  

 
 Aktuelle lover og forskrifter forvaltes av Dyrøy kommune. 
 
 
5           Retningslinjer for prioritering mellom søknader om NMSK-midler 
 

 Forynge hogstflater 
 Skjermhogst 
 Lauvrydding i plantefelt 
 Avstandsregulering i plantefelt 
 Tynning i barskog 

 
Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge. Alle tiltakene er likevel viktige for å oppnå en best mulig 
framtidsskog. 
 
              
 
 

6 Tilskottstilskottssatser 
 
Tiltak Tilskott inntil x % av 

godkjente kostander 
Arealtilskott inntil  

x kr pr da 
 

 
Kode i 
ØKS/ 
Web-
Skas 

Privat og 
kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Privat og 
kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Flaterydding 100 70 60   
Markberedning 101 70 60   
      
Felling nyttbart lauv a 104   300 300 
Plantekjøp 110 70 60   
Planting 120 70 60   
Suppleringsplanting 130 70 60   
Mekanisk etterarbeid 131 70 60   
Avstandsregulering 133 70 60   
Underskott tynning 140   300/400 b  
Stammekvisting 141 70 60   
      
      

 
a) Omfatter hogst før nyanlegg (planting) eller ved etterarbeid (skjermhogst).  
b) Maskinell/manuell tynning. Forutsetter et uttak på minst 2 m3 pr da og at virket er innmeldt i 

virkesdatabasen.  
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 



Behandling i Plan og Naturutvalget – 17.04.2018:  
 
 
Plan- og naturutvalget la fram følgende tillegg til rådmannens forslag til vedtak: 
Under pkt. 3; Mål, nytt kulepunkt nr 4: 

 Stell og kultivering av lauvskog der dette ikke går på bekostning av barskogen. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 17.04.2018  
 
Tiltaksstrategi for tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2018 – 2020 for Dyrøy 
kommune 
  
  
1.Bakgrunn 
Kommunen har førstelinjetjeneste som skogbruksmyndighet og fatter vedtak etter skogbruksloven med 
forskrifter.  
  
Formålet med tilskuddet til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra 
lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, 
samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
  
Vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriftenes § 4, § 6 og § 8 siste ledd fattes av kommunen. Det 
skal fastsettes overordna retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i 
dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.  
  
Fylkesmannen fordeler NMSK-midler til kommunene. 
  
2.Organisering og prosess  
  
Strategien er utarbeidet av Dyrøy kommune og vedtatt i kommunens Plan og Natururvalg den 
17.04.2018. 
  
3.Status, mål og utfordringer for skogbruket i kommunen 
  
Status: 
Dyrøy kommune har som resten av fylket en større og større andel hogstmoden skog fordelt på mange 
små eiendommer samtidig som mange av disse områdene mangler tilfredsstillende skogsvegløsninger.  
  
Mål: 
  
Økt skogsvegbygging  
Økt hogst  
Forynge flatene med treslag som sikrer høy skogproduksjon og co2 binding 
Stell og kultivering av lauvskog der dette ikke går på bekostning av barskogen. 
Økt skjermhogst i plantefelt 
Lauvrydding samt tynning i barskog 
  
Utfordringer: 
  
Mange små eiendommer 
Til dels manglende avsetning av skogsvirke 
Tilgang til skogsentrepenører begrenset 
  
  
4.Kommunens strategi for å oppnå målene 



  
Kontakte skogeiere og initiere tiltak, gjerne fellestiltak 
Følge opp skogeiere som tar kontakt med kommunen med ønske om tiltak på egen eiendom 
  
  
Informasjon om tilskuddsmidler: 
  
Gjennom kontakt med skogeiere, som for eksempel befaringer, skogsvegmøter, skogeierlagsmøter, 
skogdager og via informasjon på kommunens hjemmeside.  
  
Aktuelle lover og forskrifter forvaltes av Dyrøy kommune. 
  
  
5 Retningslinjer for prioritering mellom søknader om NMSK-midler 
  
Forynge hogstflater 
Skjermhogst 
Lauvrydding i plantefelt 
Avstandsregulering i plantefelt 
Tynning i barskog 
  
Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge. Alle tiltakene er likevel viktige for å oppnå en best mulig 
framtidsskog. 
  
  
  
  
6Tilskottstilskottssatser 
 
  

Tiltak Tilskott inntil x % av 
godkjente kostander 

Arealtilskott inntil  
x kr pr da 

 

 
Kode i 
ØKS/ 
Web-
Skas 

Privat og 
kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Privat og 
kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Flaterydding 100 70 60   
Markberedning 101 70 60   
      
Felling nyttbart lauv a 104   300 300 
Plantekjøp 110 70 60   
Planting 120 70 60   
Suppleringsplanting 130 70 60   
Mekanisk etterarbeid 131 70 60   
Avstandsregulering 133 70 60   
Underskott tynning 140   300/400 b  
Stammekvisting 141 70 60   
      
      

  
 
 
 
a)Omfatter hogst før nyanlegg (planting) eller ved etterarbeid (skjermhogst).  
b)Maskinell/manuell tynning. Forutsetter et uttak på minst 2 m3 pr da og at virket er innmeldt i 
virkesdatabasen.  
 
 



 

PS 16/18 9/14 - Behandling av klage på vedtak - søknad om bruksendring, 
ventilhus Sætervatn 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen fra Jarleif Johnsen tas ikke til følge, og Dyrøy kommunes vedtak av 08.02.2018 opprettholdes.   
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 17.04.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 17.04.2018  
 
Klagen fra Jarleif Johnsen tas ikke til følge, og Dyrøy kommunes vedtak av 08.02.2018 opprettholdes.  
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 
 

PS 17/18 25/2 - Behandling av søknad om deling til fritid og dispensasjon 
fra formål LNF og pbl §1-8 

 
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 
 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 17.04.2018:  
 
 
PNUs vurdering: 
Ved fradeling og bygging utenfor regulerte områder skal det tas særlig hensyn til konsekvensene av 
tiltaket.  Omsøkte tiltak ligger i et område som er regulert til landbruk, det omsøkte området er svært 
begrenset 0,5 daa. Arealet ligger på en fredet gårdshaug og mot en avgrenset del av eiendommen hvor 
det er plassert en fritidsbolig. Arealet egner seg ikke for fremtidig dyrking uten at det legges ned 
betydelig innsats. Søker planlegger å benytte seg av den gamle muren ved oppføring av fritidsboligen. 
Tiltaket er plassert slik at de gjenblivende dyrka arealene får god arrondering. Det vises også til at 
arealet ligger i et område med flere fritidshus og tiltaket vil således ikke føre til endringer i eksisterende 
kulturlandskapet. 
De dyrka arealene på eiendommen leies i dag, driftes og blir ivaretatt etter formål. 
Søker har langvarig tilknytning til stedet, dette taler for at han vil ha engasjement for å ivareta de 
samfunnsmessig hensyn i området. Dette kommer allerede til uttrykk ved at han ved oppføring av 
fritidshus, planlegger å oppføre et bygg som passer inn i kulturlandskapet. 
PNU viser også til Dyrøy kommune sin Samfunnsplan kap 3, Dyrøy kommune betrakter 
hytteeiere/fritidsboligeiere som deltidsinnbyggere og ikke turister. 
Søker vil benytte seg av eksisterende vei. Tiltaket berører ikke viktige friluftsområder som sti-løypenett, 
utfartspunkter eller lekeområder. 



PNU legger videre til grunn at opparbeidelse av vei og infrastruktur til ny og urørt del av eiendommen vil 
innebære en langt større ulempe enn å konsentrere fritidsbebyggelse på et mindre og allerede 
opparbeidet areal helt ytterst på angivende eiendom. 
Tiltaket berører 100 meters sonen, det omsøkte tiltaket ligger 80 meter fra sjøen. Det omsøkte tiltaket 
ligger mellom to fritidsbygg gjør at hensynene bak byggeforbudet ved sjø i mindre grad enn om tiltaket 
er for seg selv blir tilsidesatt ved en eventuell dispensasjon. 
Utfra overnevnte redegjørelse mener PNU at fordelene er klart større enn ulempene.  Hensynet til lovens 
formål er heller ikke tilsidesatt. 
  
PNUs forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Jordloven §1, 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa fra eiendommen 
gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsmål. 
Plan og bygningsloven: det innvilges fradeling 0,5 daa fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune 
til fritidsformål. 
Vedtaket er hjemlet i Plan og bygningsloven §§1-8 , 26-1 og 19-2. 
Jamfør Plan og Bygningsloven §27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er sikret 
atkomst ved tinglyst dokument. 
Vedtaket betinges av at tiltaket godkjennes av kulturminneforvaltningen. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 17.04.2018  
 
Med hjemmel i Jordloven §1, 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa fra eiendommen 
gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsmål. 
Plan og bygningsloven: det innvilges fradeling 0,5 daa fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune 
til fritidsformål. 
Vedtaket er hjemlet i Plan og bygningsloven §§1-8 , 26-1 og 19-2. 
Jamfør Plan og Bygningsloven §27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er sikret 
atkomst ved tinglyst dokument. 
Vedtaket betinges av at tiltaket godkjennes av kulturminneforvaltningen. 
 
 
 


