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PS 4/19 Godkjenning møteprotokoll PNU 10.12.18 

 
Godkjenning møteprotokoll PNU 10.12.18 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 05.02.2019:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 05.02.2019  
 
 
 
 
 
Godkjenning møteprotokoll PNU 10.12.18 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.04.2019:  
 
 
 
Enst. godkjent som innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.04.2019  
 
PNUs møteprotokoll av 10.12.2018 godkjennes. 
 
 

PS 5/19 Godkjenning av møteprotokoll PNU 05.02.19 

 
Godkjenning av møteprotokoll PNU 05.02.19 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.04.2019:  
 
 
 
Enst. godkjent som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.04.2019  
 
Møteprotokollen av 05.02.19 godkjennes. 
 
 

PS 6/19 Referatsaker 

 
Referatsaker 



 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.04.2019:  
 
Terje Johansen fremmet følgende forslag: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Ragnvald Tollefsen orienterte om: 

 Status og framdrift for Kystsoneplanarbeidet. 
 Konsesjonssak, for eiendommen gnr/bnr 38/4 på Dyrøya, ble drøftet med PNU på et 

prinsipielt grunnlag. 
Forslag til vedtak enst. godkjent. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.04.2019  
 
Referatsakene tas til orientering. 
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PS 7/19 Oppstart planarbeid - Kulturminneplanen 2019-2032 

 
Oppstart planarbeid - Kulturminneplanen 2019-2032 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 05.02.2019:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 05.02.2019  
 
 
 
 
Oppstart planarbeid - Kulturminneplanen 2019-2032 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.04.2019:  
 
 
 
Rådmannens innstilling til vedtak: 
Rådmannen tilrår at arbeid med kulturminneplanen starter opp. 
  
Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak med følgende endring: 
Plan- og naturutvalget vedtar at arbeidet med kulturminneplanen starter opp. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.04.2019  
 
Plan- og naturutvalget vedtar at arbeidet med kulturminneplanen starter opp. 
 
 

PS 8/19 11/251 - Fradeling av tilleggsarealer til boligtomt i Korgedalen 
boligfelt 

 
11/251 - Fradeling av tilleggsarealer til boligtomt i Korgedalen 
boligfelt 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.04.2019:  
 
 
 



Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.04.2019  
 
Dyrøy kommune fradeler tomtearealer til Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz slik det er søkt om og 
etter behandling med vedtak i formannskap og kommunestyret. Betingelser for salget ihht vedtak i 
formannskap og kommunestyret. 
 
 

PS 9/19 1/1 - Behandling av søknad om endring av gitt tillatelse - 
rorbuanlegg med tilhørende anlegg på Finnlandsnes 

 
1/1 - Behandling av søknad om endring av gitt tillatelse - rorbuanlegg 
med tilhørende anlegg på Finnlandsnes 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.04.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.04.2019  
 
 

1. Det gis dispensasjon fra regulert byggegrense i reguleringsplan for Finnlandsnes, 
byggeforbud i 100-metersbeltet lang sjø og vassdrag (pbl § 1-8) og formål i 
kystsoneplanen for omsøkte endringer av rorbuanlegg, sløyebu og molo. 

2. Det gis tillatelse til tiltak for omsøkte endringer for plassering av rorbuanlegg, sløyebu 
og utvidelse av molo. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

a. Eier(e) av eiendommen gnr. 1 bnr. 1 i Dyrøy kommune kan ikke gjøre krav på erstatning 
for skader eller ulemper på rorbuanlegget som måtte skyldes vegvedlikeholdet, 
utbedringsarbeider eller vegtrafikken. Overnevnte er en følge av at bygningen ligger 
innenfor byggegrensen som er på 12,5 meter for fylkesveg 212. 

b. Området mellom rorbuanlegget og vegens eiendomsgrense skal til enhver tid av eieren 
holdes ryddig slik at oversikten ikke hindres. Det må heller ikke benyttes til opplagsplass 
av noen art. 

c. Rorbuanlegget må plasseres i samsvar med den godkjente situasjonsplan. 
d. Rorbuanlegget må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i dispensasjonen. 
e. Behovet for parkeringsplasser knyttet til tiltaket løses inne på området ved 

rorbuanlegget.  
f. Internveien mellom rorbuanlegget og fylkesveien flyttes slik at den ikke er etablert på 

Statens Vegvesen/Troms Fylkeskommunes eiendom. 
g. Molo utføres ihht omfang og beskrivelse i geoteknisk notat fra Sweco AS. Dersom 

moloen skal forlenges slik den er skissert i søknad om tillatelse til tiltak skal den være 
klarlagt og vurdert som sikker etter de samme kriterier som i det geotekniske notatet. 

3. Det tillates uttak av steinmasser på knaus 1 og 3 ihht søknad. Områdene tilrettelegges 
for campingformål. 

4. Det tillates ikke uttak av steinmasser på areal betegnet tomt 2.  
 
 



PS 10/19 Behandling av søknad om tiltak - Deling gnr/bnr 11/8 

 
Behandling av søknad om tiltak - Deling gnr/bnr 11/8 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.04.2019:  
 
 
 
Rådmannens innstilling til vedtak 
Jordloven: 
Søknaden om fradeling av fjøs på tomt avslås. Vedtaket er hjemlet i Jordloven §§ 1 og 12.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.04.2019  
 
Jordloven: 
Søknaden om fradeling av fjøs på tomt avslås. Vedtaket er hjemlet i Jordloven §§ 1 og 12.  
 
 

PS 11/19 Behandling av søknad om deling av driftsenheten gnr/bnr 45/2 
og44/4 

 
Behandling av søknad om deling av driftsenheten gnr/bnr 45/2 og44/4 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.04.2019:  
 
 
 
Rådmannens innstilling til vedtak 
Jamfør Jordloven § 12 innvilges søknaden om å dele driftsenheten gnr/bnr 45/2 og gnr/bnr 44/4 på 
følgende vilkår: 

 Eiendommen gnr/bnr 45/2 selges som tilleggsjord til gnr/bnr 45/7. 
 Gnr/bnr 45/2 sammenslås med gnr/bnr 45/7 slik at det blir en matrikkelenhet. 

  
Om delingen ikke er gjennomført innen tre år faller samtykket til deling bort. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.04.2019  
 
Jamfør Jordloven § 12 innvilges søknaden om å dele driftsenheten gnr/bnr 45/2 og gnr/bnr 44/4 på 
følgende vilkår: 

 Eiendommen gnr/bnr 45/2 selges som tilleggsjord til gnr/bnr 45/7. 
 Gnr/bnr 45/2 sammenslås med gnr/bnr 45/7 slik at det blir en matrikkelenhet. 

  
Om delingen ikke er gjennomført innen tre år faller samtykket til deling bort. 
 
 



PS 12/19 Behandling av søknad om fradeling av våningshus - gnr/bnr 13/1 

 
Behandling av søknad om fradeling av våningshus - gnr/bnr 13/1 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.04.2019:  
 
 
 
Rådmannens innstilling til vedtak 
Jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges fradeling av henholdsvis 1200 m2 fra eiendommen 
gnr/bnr 13/1 i Dyrøy kommune på følgende vilkår: 

 Landbrukseiendommen beholder gårdens gårds og bruksnummer og med det gårdens 
rettigheter. 

 Gnr/bnr 13/17 sammenføyes med landbrukseiendommen gnr/bnr 13/1. 
  
Dersom søker ikke har bedt om matrikulering av det fradelt arealet innen tre år faller tillatelsen bort. 
  
Plan og bygningsloven: 
Etter Plan og bygningsloven godkjennes fradelingen av 1200 m2 fra gnr/bnr 13/1 i Dyrøy kommune til 
boligformål. Det stilles følgende vilkår for gjennomføring av delingen: 

 Jf. PBL § 21-4 skal gnr/bnr 13/1 i forbindelse med matrikkuleringen sammenføyes med 
naboeiendommen gnr/bnr 13/17  

 Jf. PBL § 27-1 skal eiendommen være sikret forsvarlig adgang til hygienisk betryggende 
og tilstrekkelig drikkevann. Rettighet til å føre vann-ledning over annens grunn, 
alternativt tilknytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument 

 Jf. PBL § 27.2 skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med 
forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn skal være 
sikret ved tinglyst dokument 

  
Med hjemmel i PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra formål LNF i planen til tiltaket (fradelingen). 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.04.2019  
 
Jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges fradeling av henholdsvis 1200 m2 fra eiendommen 
gnr/bnr 13/1 i Dyrøy kommune på følgende vilkår: 

 Landbrukseiendommen beholder gårdens gårds og bruksnummer og med det gårdens 
rettigheter. 

 Gnr/bnr 13/17 sammenføyes med landbrukseiendommen gnr/bnr 13/1. 
  
Dersom søker ikke har bedt om matrikulering av det fradelt arealet innen tre år faller tillatelsen bort. 
  
Plan og bygningsloven: 
Etter Plan og bygningsloven godkjennes fradelingen av 1200 m2 fra gnr/bnr 13/1 i Dyrøy kommune til 
boligformål. Det stilles følgende vilkår for gjennomføring av delingen: 

 Jf. PBL § 21-4 skal gnr/bnr 13/1 i forbindelse med matrikkuleringen sammenføyes med 
naboeiendommen gnr/bnr 13/17  



 Jf. PBL § 27-1 skal eiendommen være sikret forsvarlig adgang til hygienisk betryggende 
og tilstrekkelig drikkevann. Rettighet til å føre vann-ledning over annens grunn, 
alternativt tilknytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument 

 Jf. PBL § 27.2 skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med 
forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn skal være 
sikret ved tinglyst dokument 

  
Med hjemmel i PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra formål LNF i planen til tiltaket (fradelingen). 
 
 


