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Tone Sørensen er inhabil i PS 12/10, Dag Agnar Solbakk tiltrer som vararepresentant for behandling av 
saken.  
  
Representant Terje Johansen mener at det er for kort tid fra møteinnkalling sendes ut og til møtet 
avholdes. Det er ønskelig med 10-14 dagers frist. Mulighet for endring sjekkes ut v/rådmann. 
 



 

 
 

 
 
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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Tone Sørensen 
utvalgsleder  



PS 9/20 Godkjenning av protokoll 

 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.05.2020:  

 
 
Enstemmig godkjent.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  

Møteprotokollen av 12.3.20 godkjennes.  
 
 

PS 10/20 Referatsaker 

 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.05.2020:  

 
 
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  

Referatsakene tas til orientering.  
 
 

PS 11/20 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg til garasje på gnr/bnr 11/150 

 

Rådmannens innstilling: 

Det gis tillatelse til tiltak for tilbygg på garasje på gnr/bnr 11/150 som omsøkt. Det gis dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, jf plan- og bygningsloven § 19-2. 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.05.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  

Det gis tillatelse til tiltak for tilbygg på garasje på gnr/bnr 11/150 som omsøkt. Det gis dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, jf plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
 

PS 12/20 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak for tilrettelegging uteplass på gnr/bnr 21/2 

 



Rådmannens innstilling: 

1. Det gis tillatelse til tiltak for utbedring og utvidelse av frilufts rasteplass på gnr/bnr 21/2,5. Det 
gis dispensasjon fra formål i plan og fra bestemmelsene i pbl § 1-8 jf kommuneplanens arealdel. 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2. 

1. Følgende vilkår gjelder: 
a) Det må foreligge bekreftelse fra involverte og berørte grunneier(e) og brukere av privat grunn i 

tilknytning til veien til utmarka. Dette gjelder også for etablering av parkeringsmulighet på 
privat grunn i Sørfjord. 

a) Det må foreligge positiv bekreftelse fra hjemmelshaver av gnr/bnr 21/5 ift bruk av den aktuelle 
plassen.  

a) Plassen skal skiltes med at den er åpen for allmenn bruk. Det tillates ikke etablering av 
toalettløsning på området.  

 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.05.2020:  

 
 
Tone Sørensen meldte seg inhabil til behandling av saken. Dag Agnar Solbakk tiltrådte møtet som 
vararepresentant.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  

1.Det gis tillatelse til tiltak for utbedring og utvidelse av frilufts rasteplass på gnr/bnr 21/2,5. Det gis 
dispensasjon fra formål i plan og fra bestemmelsene i pbl § 1-8 jf kommuneplanens arealdel. Vedtaket 
er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2. 
2.Følgende vilkår gjelder: 
a)Det må foreligge bekreftelse fra involverte og berørte grunneier(e) og brukere av privat grunn i 
tilknytning til veien til utmarka. Dette gjelder også for etablering av parkeringsmulighet på privat grunn i 
Sørfjord. 
b)Det må foreligge positiv bekreftelse fra hjemmelshaver av gnr/bnr 21/5 ift bruk av den aktuelle 
plassen.  
c)Plassen skal skiltes med at den er åpen for allmenn bruk. Det tillates ikke etablering av toalettløsning 
på området. 
 
 

PS 13/20 Behandling av klage på vedtak - etablering av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune tar ikke klagen fra søker til følge, og opprettholder vedtaket om avslag for 
bygging av permanent trelavvo på gnr/bnr 14/13. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven 
§19-2. 

1. Klagen videresendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling. 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.05.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak:  
  



1. Plan- og naturutvalget tar klagen til følge. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 
dispensasjon med vilkår fra bestemmelse i kommuneplanens arealdel mot forbudet om 
oppføring av tiltak i LNF-område, for oppføring av en lavvo med bebygd areal (BYA) 15 m², i 
skogen på landbrukseiendom gnr 14 bnr 13. 

2. Det er en forutsetning at tiltaket kan godkjennes av MVE da det ligger innenfor NGIs 
aktsomhetskart for snø- og steinsprang, som anbefales brukt sammen med aktsomhetskart for 
jord-flomskred. 

3. Lavvo ligger innenfor Hjerttind Reinbeitedistrikt, og området benyttes som høst/vinter og 
vårbeite, og områdene øst for Durmålsvatnet benyttes som Kalvingsland. Lavvo skal ikke 
oppføres på sist nevnte området, viser til kart og fylkesmann uttalelse om plassering. 

  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  

 
1. Plan- og naturutvalget tar klagen til følge. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 

dispensasjon med vilkår fra bestemmelse i kommuneplanens arealdel mot forbudet om 
oppføring av tiltak i LNF-område, for oppføring av en lavvo med bebygd areal (BYA) 15 m², i 
skogen på landbrukseiendom gnr 14 bnr 13. 

2. Det er en forutsetning at tiltaket kan godkjennes av MVE da det ligger innenfor NGIs 
aktsomhetskart for snø- og steinsprang, som anbefales brukt sammen med aktsomhetskart for 
jord-flomskred. 

3. Lavvo ligger innenfor Hjerttind Reinbeitedistrikt, og området benyttes som høst/vinter og 
vårbeite, og områdene øst for Durmålsvatnet benyttes som Kalvingsland. Lavvo skal ikke 
oppføres på sist nevnte området, viser til kart og fylkesmann uttalelse om plassering. 

 
 

PS 14/20 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak - bygging av naust på gnr/bnr 8/15 ved Skøvatn 

 

Rådmannens innstilling: 

Søknad om bygging av naust på gnr/bnr 8/15 ved Skøvatn avslås. Vedtaket er hjemlet i plan- og 
bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.  Avslaget er også hjemlet i pkt. 7.1 i bestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel hvor omsøkte tiltak ikke oppfyller kriteriene for bygging av naust. 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.05.2020:  

 
 
Forslag til tilleggspunkt fra AP: 

 PNU legger vekt på at tiltaket er i en sving og nærmere veien enn 15 meter, dette medfører 
redusert trafikksikkerhet. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enst. vedtatt.  
  
Det voteres over tilleggforslaget fra AP. Vedtaket bifalt, 3 mot 2 stemmer og tas inn som punkt 2.  
  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  



1. Søknad om bygging av naust på gnr/bnr 8/15 ved Skøvatn avslås. Vedtaket er hjemlet i plan- og 
bygningsloven §§ 1-8 og 19-2. Avslaget er også hjemlet i pkt. 7.1 i bestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel hvor omsøkte tiltak ikke oppfyller kriteriene for bygging av naust. 
2. PNU legger vekt på at tiltaket er i en sving og nærmere veien enn 15 meter, dette medfører redusert 
trafikksikkerhet. 
 
 


