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PS 1/20 Godkjenning av protokoll 

 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Enst. godkjent. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
Møteprotokollen av 11.12.19 godkjennes.  
 
 

PS 2/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Referatsaker tas til orientering. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 

PS 3/20 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak for etablering av permanent lavvo på gnr/bnr 
14/13 

 

Rådmannens innstilling: 

Søknad om tillatelse til bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 avslås.  
 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 



Søknad om tillatelse til bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 avslås. 
 
 

PS 4/20 Behandling av søknad om dispensasjon for endret bruk av det gamle samvirkelaget på 
Bergan 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endret bruk av deler av eksisterende 
bygning. Dette gjelder arealet som i søknaden er beskrevet med opphold/bespisning og 
tilhørende dusj/toaletter og soverom som det gis dispensasjon til. Arealet gis formål 
tjenesteyting. 

1. Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i pbl § 1-8 for bygging av flerbrukshus innenfor 100-
metersbeltet langs sjø og vassdrag.  

1. Det gis rammetillatelse for omsøkte tiltak ihht. søknad og revidert situasjonsplan. Vilkår for 
tillatelsen er at Troms og Finnmark Fylkeskommune gir dispensasjon etter veglovens §29 for 
etablering av tiltak nærmere enn 15 meter fra midt i fylkesvei. 

 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
1.Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endret bruk av deler av eksisterende bygning. 
Dette gjelder arealet som i søknaden er beskrevet med opphold/bespisning og tilhørende dusj/toaletter 
og soverom som det gis dispensasjon til. Arealet gis formål tjenesteyting. 
2.Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i pbl § 1-8 for bygging av flerbrukshus innenfor 100-
metersbeltet langs sjø og vassdrag.  
3.Det gis rammetillatelse for omsøkte tiltak ihht. søknad og revidert situasjonsplan. Vilkår for tillatelsen 
er at Troms og Finnmark Fylkeskommune gir dispensasjon etter veglovens §29 for etablering av tiltak 
nærmere enn 15 meter fra midt i fylkesvei. 
 
 

PS 5/20 Behandling av søknad om tillatelse til legging av landstrømkabel for Salaks på gnr/bnr 44/3 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel for legging av landstrømkabel i 
LNFR-område etter korrigert trasè beskrevet i figur 2 i saksopplysningene. 

1. Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i pbl § 1-8 for legging av landstrømkabel i 100-
metersbeltet langs sjø og vassdrag. Dispensasjonen gjelder også etablering av tilknytningspunkt 
til sjødelen av kabelen. 

1. Det gis dispensasjon fra bestemmelsenes til Kystsoneplanen for Midt-Troms for etablering av 
sjøkabel i NFFF-område. Vilkår ift Fiskeridirektoratet er: 



o Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført kabelen under utøvelse av 
fiske. 

o Kabelen må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet noen steder. 
o Alle arbeider som skal foretas må gjennomføres på en så skånsom måte som mulig. 
o Det innføres ikke forbud mot fiske, herunder fiske med trål, der sjøkabelen legges. 
o Kabelen, med lodder eller annen forankring, må utformes slik at fiskeredskaper ikke hefter. 
o Kabelens posisjoner blir lagt inn på tilgjengelige kart. 
o Tiltakshaver kan bli erstatningspliktig dersom kabelen forårsaker skade på fiskeredskap eller tap 

av fangst. 
 
 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
1.Det gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel for legging av landstrømkabel i LNFR-
område etter korrigert trasè beskrevet i figur 2 i saksopplysningene. 
2.Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i pbl § 1-8 for legging av landstrømkabel i 100-metersbeltet 
langs sjø og vassdrag. Dispensasjonen gjelder også etablering av tilknytningspunkt til sjødelen av 
kabelen. 
3.Det gis dispensasjon fra bestemmelsenes til Kystsoneplanen for Midt-Troms for etablering av sjøkabel 
i NFFF-område. Vilkår ift Fiskeridirektoratet er: 

 Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført kabelen under utøvelse av 
fiske. 

 Kabelen må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet noen steder. 
 Alle arbeider som skal foretas må gjennomføres på en så skånsom måte som mulig. 
 Det innføres ikke forbud mot fiske, herunder fiske med trål, der sjøkabelen legges. 
 Kabelen, med lodder eller annen forankring, må utformes slik at fiskeredskaper ikke hefter. 
 Kabelens posisjoner blir lagt inn på tilgjengelige kart. 
 Tiltakshaver kan bli erstatningspliktig dersom kabelen forårsaker skade på fiskeredskap eller tap 

av fangst. 
 
 

PS 6/20 Behandling av søknad om fradeling av tomt til boligformål i LNFR område - gnr/bnr 11/31 

 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Forslag til vedtak lagt fram av Terje Johansen: 

1. PNU er positiv til boligbygging i Dyrøy kommune og utsetter saken til neste PNU-møte. 
2. Rådmannen bes lage sak for kommunestyret som en prinsippsak om vi skal tillate fortsettende 

boligbygging i bygder og Brøstadbotnområdet selv om det i tillfeller legger beslag på dyrkbar 
mark og hvor hensynet til bosetting må gå foran. Viser til Planbestemmelse i arealplan for 



Dyrøy kommune pkt. 2.2 Unntak fra plankrav §§ 11-10 og 11-11 Retningslinje: Ved søknad om 
dispensasjon fra arealplanen i LNFR-områder for bolig og fritidsbolig, skal kriteriene i pkt. 6.2 
vektlegges. Bosetting i distrikta er viktig for Dyrøy kommune og skal vektlegges. 

Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
 

1. PNU er positiv til boligbygging i Dyrøy kommune og utsetter saken til neste PNU-møte. 
2. Rådmannen bes lage sak for kommunestyret som en prinsippsak om vi skal tillate fortsettende 

boligbygging i bygder og Brøstadbotnområdet selv om det i tillfeller legger beslag på dyrkbar 
mark og hvor hensynet til bosetting må gå foran. Viser til Planbestemmelse i arealplan for 
Dyrøy kommune pkt. 2.2 Unntak fra plankrav §§ 11-10 og 11-11 Retningslinje: Ved søknad om 
dispensasjon fra arealplanen i LNFR-områder for bolig og fritidsbolig, skal kriteriene i pkt. 6.2 
vektlegges. Bosetting i distrikta er viktig for Dyrøy kommune og skal vektlegges. 

 
 

PS 7/20 Behandling av klage på vedtak om overtredelsesgebyr 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Statens vegvesens klage tas til følge hva gjelder plassering av rorbuer. 
1. Med hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav a), jfr. byggesaksforskriften § 16-1 første ledd 

bokstav a), c) og g), ilegges Finnlandsnes Eiendom AS et samlet overtredelsesgebyr på kr. 
15.000,- for uaktsom eller forsettlig overtredelse av plan- og bygningslovgivningen. 

 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
1.Statens vegvesens klage tas til følge hva gjelder plassering av rorbuer. 
2.Med hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav a), jfr. byggesaksforskriften § 16-1 første ledd bokstav 
a), c) og g), ilegges Finnlandsnes Eiendom AS et samlet overtredelsesgebyr på kr. 15.000,- for uaktsom 
eller forsettlig overtredelse av plan- og bygningslovgivningen. 
 
 

PS 8/20 Behandling av reguleringsplan Finnlandsmoen Demas 2 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. 
Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 



a) Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
a) Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
a) Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
a) Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
a) Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 

 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med følgende nytt tilleggs pkt. 2: 
2.Saken oversendes til kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
1.Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
b)Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
c)Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
d)Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
e)Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 
2.Saken oversendes til kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 


