
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Plan og Naturutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 08.09.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tone Sørensen Leder AP 
Terje Johansen Nestleder AP 
Kent Bjørnar Hansen Medlem FRP 
Anita Sæbbe Haraldsvik Medlem SP 
Børre Ertzaas Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tore Uthaug rådmann 
Kjell Rune Marthinsen enhetsleder teknisk 
Ragnvald Tollefsen rådgiver hav og landbruk 

 
 
   
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent. 

 Før møtet ble gjennomført befaring på den nye brannstasjonen. 
 Plan- og naturutvalget ber administrasjonen revidere kommunens forskrift for vann og 

kloakkavgift. 
 Nordavind Utvikling AS deltok under RS 24/20. 

  
Møtet slutt kl. 12:40. 
 



 

 
 

 
 
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.     
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 

 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 15/20 Godkjenning av møteprotokoll PNU 26.05.20  2018/51 

PS 16/20 Referatsaker   

RS 23/20 Vegdialogmøte på Finnsnes 10.juni  2020/406 

RS 24/20 Informasjon og medvirkning Sentrumsutvikling  2020/587 

RS 25/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak  2020/324 

RS 26/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak  2020/318 

RS 27/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - veranda til 
bolig på gnr/bnr 14/63 

 2020/419 

RS 28/20 Bekreftet føring av jordskiftesak - gnr/34 i Dyrøy 
kommune 

 2020/250 

RS 29/20 Svar på søknad om rammetillatelse - tilbygg, carport 
og utearealer til Dyrøy sykehjem 

 2020/531 

PS 17/20 Behandling av Fylkesmannens klage på kommunens 
avgjørelse 

 2019/707 

PS 18/20 Behandling av søknad om deling på dispensasjon til 
boligformål i LNFR område 

 2020/593 

PS 19/20 Behandling av klage på vedtak - naust ved Skøvatn  2020/103 
 
 
Tone Sørensen 
utvalgsleder  



PS 15/20 Godkjenning av møteprotokoll PNU 26.05.20 

 

Rådmannens innstilling: 

Møteprotokollen av 26.05.20 godkjennes. 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.09.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.09.2020  

Møteprotokollen av 26.05.20 godkjennes. 

PS 16/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.09.2020:  

 
 
Referatsakene tas til orientering.  
Det ble orientert nærmere omkring prosessen Veidialog opp mot Troms og Finnmark fylkeskommune. 
I tillegg orienterte Ragnvald Storvoll om det pågående arbeidet med sentrumsplan for Brøstadbotn.  
Ragnvald Tollefsen orienterte om prosessen og status med arbeidet med scooterløyper. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.09.2020  

Referatsakene tas til orientering.  
Det ble orientert nærmere omkring prosessen Veidialog opp mot Troms og Finnmark fylkeskommune. 
I tillegg orienterte Ragnvald Storvoll om det pågående arbeidet med sentrumsplan for Brøstadbotn.  
Ragnvald Tollefsen orienterte om prosessen og status med arbeidet med scooterløyper. 

PS 17/20 Behandling av Fylkesmannens klage på kommunens avgjørelse 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune tar Fylkesmannens klage til følge, og søknad om etablering av trelavvo på gnr/bnr 
14/13 avslås. Vedtaket er hjemlet i pbl § 19-2 jf forvaltningsloven § 25. 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.09.2020:  

 
 
Forslag til vedtak fra Tone Sørensen: 
Saken utsettes til neste møte. 
  
Forslaget falt med 3 stemmer. 



 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.09.2020  

Dyrøy kommune tar Fylkesmannens klage til følge, og søknad om etablering av trelavvo på gnr/bnr 
14/13 avslås. Vedtaket er hjemlet i pbl § 19-2 jf forvaltningsloven § 25. 

PS 18/20 Behandling av søknad om deling på dispensasjon til boligformål i LNFR område 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunen ser positivt på fradeling av omsøkte areal til boligformål på dispensasjon. Saken sendes på 
høring før endelig vedtak. 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.09.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.09.2020  

Kommunen ser positivt på fradeling av omsøkte areal til boligformål på dispensasjon. Saken sendes på 
høring før endelig vedtak. 

PS 19/20 Behandling av klage på vedtak - naust ved Skøvatn 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Søknaden 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 kommuneplanens arealdel 
hvor omsøkte tiltak ikke oppfyller kriteriene for bygging av naust. 

1. Saken sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling. 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.09.2020:  

 
 
Forslag til vedtak fra Tone Sørensen: 
PNU ønsker befaring og utsetter behandling av saken til neste PNU-møte. Grunneier inviteres til å delta 
på befaringen. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.09.2020  

PNU ønsker befaring og utsetter behandling av saken til neste PNU-møte. Grunneier inviteres til å delta 
på befaringen. 


