
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Plan og Naturutvalget 
Møtested: Kommunehuset, møterom 2 
Dato: 16.05.2018 
Tid: 10:00-12:45 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Johansen Leder AP 
Kine Mari H.Bertheussen Nestleder SP 
Tone Sørensen Medlem AP 
Mariann Andreassen Medlem H 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kristoffer Molund Medlem H 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tore Uthaug 
Ragnvald Tollefsen 
Kjell-Rune Marthinsen 

rådmann 
rådgiver hav og landbruk 
rådgiver teknisk  

 
 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Godkjent.  
 
Astrid Fjose møtte fra WSP. Møtet ble avholdt felles med formannskapet.  

 
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
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PS 18/18 Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Plandokumenter til 
offentlig ettersyn og høring 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommuneplanens arealdel 2018-2029 ut på høring 

etter PBL § 11-14. Høringsdokumentene består av følgende: 
a) Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2018-2029 datert 16.05.2018. 
b) Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2018-2029 datert 16.05.2018. 
c) Konsekvensutredning med ROS-analyse datert 16.05.2018. 
d) Plankart kommuneplanens arealdel 2018-2029 datert 16.05.2018. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Plandokumenter til offentlig 
ettersyn og høring 
 
Behandling i Formannskapet – 16.05.2018:  
 
Det ble lagt fram følgende forslag til endringer til dokumentene: 

1. Nytt pkt. 2.2 e) i planbestemmelsene: Ved søknad om dispensasjon fra arealplanen i LNFR-
områder for bolig og fritidsbolig skal kriteriene i pkt. 2.2 b) vektlegges. Bosetting i distriktene er 
viktig for Dyrøy og skal vektlegges. 

2. Endring av siste avsnitt i planbeskrivelsens pkt. 4.8: Det er gode beiteressurser i kommunen og 
det meldes om liten eller ingen konflikter i utmarka mellom reindrifta og landbruksnæringa i 
kommunen. 

3. Tilføyelse i planbestemmelsenes pkt. 7.1, innenfor ramma: Forøvrig vises det til «Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» vedtatt i 2011. 

4. Forslag fra Tone Sørensen: Dyrøy kommune skal ikke legge ut nye næringsområder uten enighet 
med grunneier/grunneiere. 

  
Ved avstemming ble punktene 1), 2) og 3) enstemmig vedtatt.  
Punkt 4 falt, 1 mot 4 stemmer.  
  
Vedtatte endringer tas inn i plandokumentene og legges til rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 16.05.2018  
 
 

1. Formannskapet vedtar å sende forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2029 ut på høring 
etter PBL § 11-14. Høringsdokumentene består av følgende: 
a) Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2018-2029, datert 16.05.2018. 
b) Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2018-2029, datert 16.05.2018. 
c) Konsekvensutredning med ROS-analyse datert 16.05.2018. 
d) Plankart kommuneplanens arealdel 2018-2029, datert 16.05.2018. 
  

2. Nytt pkt. 2.2 e) i planbestemmelsene: Ved søknad om dispensasjon fra arealplanen i LNFR-
områder for bolig og fritidsbolig skal kriteriene i pkt. 2.2 b) vektlegges. Bosetting i distriktene er 
viktig for Dyrøy og skal vektlegges. 
  

3. Endring av siste avsnitt i planbeskrivelsens pkt. 4.8: Det er gode beiteressurser i kommunen og 
det meldes om liten eller ingen konflikter i utmarka mellom reindrifta og landbruksnæringa i 



kommunen. 
  

4. Tilføyelse i planbestemmelsenes pkt. 7.1, innenfor ramma: Forøvrig vises det til «Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» vedtatt i 2011. 

 
 
 
Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Plandokumenter til offentlig 
ettersyn og høring 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 16.05.2018:  
 
Det ble lagt fram følgende forslag til endringer til dokumentene: 

1. Nytt pkt. 2.2 e) i planbestemmelsene: Ved søknad om dispensasjon fra arealplanen i LNFR-
områder for bolig og fritidsbolig skal kriteriene i pkt. 2.2 b) vektlegges. Bosetting i distriktene er 
viktig for Dyrøy og skal vektlegges. 

2. Endring av siste avsnitt i planbeskrivelsens pkt. 4.8: Det er gode beiteressurser i kommunen og 
det meldes om liten eller ingen konflikter i utmarka mellom reindrifta og landbruksnæringa i 
kommunen. 

3. Tilføyelse i planbestemmelsenes pkt. 7.1, innenfor ramma: Forøvrig vises det til «Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» vedtatt i 2011. 

4. Forslag fra Tone Sørensen: Dyrøy kommune skal ikke legge ut nye næringsområder uten enighet 
med grunneier/grunneiere. 

  
Ved avstemming ble punktene 1), 2) og 3) enstemmig vedtatt.  
  
Punkt 4 falt, 1 mot 4 stemmer.  
  
Vedtatte endringer tas inn i plandokumentene og legges til rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 16.05.2018  
 
 

1. Formannskapet vedtar å sende forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2029 ut på høring 
etter PBL § 11-14. Høringsdokumentene består av følgende: 
a) Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2018-2029, datert 16.05.2018. 
b) Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2018-2029, datert 16.05.2018. 
c) Konsekvensutredning med ROS-analyse datert 16.05.2018. 
d) Plankart kommuneplanens arealdel 2018-2029, datert 16.05.2018. 
  

2. Nytt pkt. 2.2 e) i planbestemmelsene: Ved søknad om dispensasjon fra arealplanen i LNFR-
områder for bolig og fritidsbolig skal kriteriene i pkt. 2.2 b) vektlegges. Bosetting i distriktene er 
viktig for Dyrøy og skal vektlegges. 
  

3. Endring av siste avsnitt i planbeskrivelsens pkt. 4.8: Det er gode beiteressurser i kommunen og 
det meldes om liten eller ingen konflikter i utmarka mellom reindrifta og landbruksnæringa i 
kommunen. 
  

4. Tilføyelse i planbestemmelsenes pkt. 7.1, innenfor ramma: Forøvrig vises det til «Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» vedtatt i 2011. 

 
 
 


