
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 10.05.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 

 

 

Formannskapsmøte starter med bedriftsbesøk kl. 09:00 på Solkroken kafe og Lava i 

utleiebygget.  
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 43/17 Godkjenning av møteprotokoll  2016/162 

PS 44/17 Referatsaker   

RS 24/17 Rådmannen orienterer   

RS 25/17 Orientering næringssaker   

RS 26/17 Ros-analyse med Fylkesmannen 12.mai  2012/62 

PS 45/17 Kommuneplanens arealdel - orientering og status  2016/318 

PS 46/17 Søknad om tilskudd - Mobilfikseren  2017/231 

PS 47/17 Søknad kr 100.000 i vekslepenger - 17. mai feiring 2017  2013/190 

PS 48/17 Diverse tilskudd - formannskapets post  2016/19 

PS 49/17 Salg av stein fra Laukeberget  2013/582 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 03.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 43/17 10.05.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

http://www.dyroy.kommune.no/fs-moeteprotokoll-formannskapet-26-04-17.5988834-2563.html 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 26.04.17 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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PS�44/17�Referatsaker

RS�24/17�Rådmannen�orienterer

RS�25/17�Orientering�næringssaker



Workshop med Fylkesmannen - ROS 

Tema: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse  
 

I kommunestyremøte 15.12.15 sak 66/15 ble det fattet vedtak om oppstart av helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy kommune. I februar 2017 ble det iverksatt ei 
prosjektgruppe bestående av Marlin Antonsen, Frank Moldvik og Kjell-Rune Marthinsen. 
Basert på helhetlig ROS skal prosjektgruppen lage forslag til plan for oppfølging for 
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Resultatene skal presenteres i en 
rapport. Prosjektgruppen har som mål å legge fram endelig rapport for kommunestyret 
12.10.2017.  
 
ROS er en lovpålagt oppgave hjemlet i sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt (2011). Kommunens plikter etter forskriften er underlagt tilsyn 
fra Fylkesmannen.  
 
Deltakelse 
Jf. § 2, fjerde ledd har kommunen en plikt i å påse at relevante offentlige og private aktører 
inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av ROS-analysen. Det vil si at analysen skal 
gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid mellom fagpersoner og ansvarlige aktører på ulike 
fagfelt – både private og offentlige. 
 

Prosjektgruppen har i samarbeid med Fylkesmannen satt av: 
 fredag 12.mai fra 09:00-15:00, møterom 2 på kommunehuset  
til analyse av uventede hendelser. Analysen omfatter hendelser som har en karakter og et 
omfang som gjør at kommunens kriseledelse blir involvert.  
 
Program 
09:00 Introduksjon fra Fylkesmannen  
09:30 Presentasjon fra eksterne aktører  
10.15 Pause 
10:30 Gruppearbeid ROS 
11:30 Lunsj 
12:00 Gruppearbeid ROS 
13:30 Pause 
12:00 Gruppearbeid ROS 
 

Vi er klar over tett timeplan for mange, men det er viktig at dokumentet kommer på plass 
for videre plan- og beredskapsarbeid. Det er viktig at Dyrøy får lukket de avvik Fylkesmannen 
har påpekt.  
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Med vennlig hilsen 
Erla Sverdrup 
Rådmann 

 

 

Analyse av følgende uventede hendelser 
 

1. Langsiktig strømbrudd 
2. Bortfall elektronisk kommunikasjon 
3. Terroranslag/ skyting skole 
4. Ras/Skred (løsmasser, leir, stein, snø) 
5. Ekstremvær (flo, vind, nedbør, temperatur) 
6. Utbrudd av pandemi/epidemi 
7. Brann – institusjon/skogbrann/lyngbrann 
8. Større trafikkulykke - Tungtransport 
9. Trafikkulykke – skolebuss 
10. Båtulykker (passasjer) / påfølgende oljeutslipp 
11. Flyulykke  
12. Atomhendelse 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 141 

Saksmappe: 2016/318 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 03.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Kommuneplanens arealplan - orientering og status 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 45/17 10.05.2017 
 

Vedlegg 

1 Forventningsnota1 

2 Kart 1-13 Dyrøy 

3 kart 14-16 Dyrøy 

4 kommuneplan_1994 

5 Referat planforum Troms 20. april 2017 

 

Saksopplysninger 

Arbeidet med revidering av Dyrøy kommunes arealdel ble gjenopptatt høsten 2016. Siden da har 

det vært avholdt flere arbeidsmøter, blant annet med turistbedrifter, landbruk og et folkemøte.  

Innspill fra disse møtene har blitt bearbeidet slik at det kunne presenteres for Planforum i Troms.  

 

Møtet i Planforum ble avholdt 20.april, og vedlagt følger kommunens forventningsnotat, 

kartskisser for kommunen og referat fra Planforum hvor innspill fra sektorinteressene 

fremkommer.  

I tillegg er kommunens arealplan fra 1994 oppgradert med kjerneområder for landbruk, og den 

følger også vedlagt her. 

 

Administrasjonens vurdering 

Arbeidet med kommunens arealplan er tid- og ressurskrevende. Dyrøy kommune har en tidsplan 

som tilsier at et konkret forslag til arealplan skal kunne sendes på høring før sommerferien. Dette 

gjør at betydelige administrative ressurser i kommunen jobber tett sammen med WSP som har 

prosjektstyringen for at målsettingen mht tidsplanen skal holde.  

 

Dersom kommunen ikke støter på store uforutsette hindringer skal det være mulig å ha 

arealplanen klar til politisk behandling innen utgangen av 2017.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 
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Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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REFERAT 
 

 

 

 

 

 

 

GJELDER:   

REFERAT FRA REGIONALT PLANFORUM 20.04.2017 

 

 

 

MØTESTED:  Fylkeshuset, fylkesrådsalen 

DATO: 20. april 2017  

VARIGHET: 10:15 – 14:25  

 

Til stede på møtet: 

 
Begge saker: 

Bjørg Kippersund, Troms fylkeskommune (møteleder) 

Stine Larsen Loso, Troms fylkeskommune 

Asbjørg Fyhn, Troms fylkeskommune 

Fredrik Haug, Troms fylkeskommune 

Jan Olsen, Kystverket (pr. Skype) 

Andreas Einevoll, Kartverket 

Elina Hakala, Sametinget 

Lill-Hege Nergård, Fylkesmannen i Troms 

Lone Høgda. Fylkesmannen i Troms 

Oddvar Brenna, Fylkesmannen i Troms 

Marit Iversen, Husbanken 

Marianne Rostad Norvik, Husbanken 

Randi Ødegård, Troms fylkeskommune 

Signe Stoll, Troms fylkeskommune (referent) 

 

Sak 1: 

Rannveig Ramtvedt, Harstad kommune 

 

Anders Aasheim, Fylkesmannen i Troms 

Synnøve Lode, Troms fylkeskommune 

 

Sak 2: 

Astrid Fjose, WSP 

Marit Espenes, Dyrøy kommune 

Frank Målvik, Dyrøy kommune 

Kjell-Rune Martinsen, Dyrøy kommune 

Ragnvald Tollefsen, Dyrøy kommune 

Terje Johansen, Dyrøy kommune 

 

Bjørn Einan, Fylkesmannen i Troms 

Øivind Fossli, Mattilsynet 

Andreas S. Olsen, Statens vegvesen 

Toril Skoglund, Troms fylkeskommune 

Eva Forsgren, NVE 

 

 

 

Sakliste: 

Sak 1: Harstad kommune – kommuneplanens samfunnsdel 

Sak 2: Dyrøy kommune – kommuneplanens arealdel 

 

Sak 1: Harstad kommune – kommuneplanens samfunnsdel 

Vedlagt er arbeidsutkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 for 

Harstad kommune. Utkastet er ikke et ferdig forslag, men et arbeidsdokument og grunnlag for 

innspill og diskusjon i regionalt planforum. Kommunen ønsker å komme i tidlig dialog med 

sektormyndigheter for å få på plass innspill til  

-              Nasjonale og regionale føringer og forventinger 

-              Aktuelle temaer tilknyttet kommunens satsningsområder 

-              Utredningsbehov 

-              Planprosess 

 

 

Løpenr.:  25037/17  

Saknr.:   13/2094-89  

Ark.nr.:   L00SAKSARKIV  

Saksbeh..: Signe Stoll 
Dato:       20.04.2017 
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Presentasjon/gjennomgang av arbeidsutkastet v/Rannveig Ramtvedt (se også vedlegg)  

− Bygger på samme visjoner som forrige KPS 

− Satsningsområder: byutvikling, næring og nyskapning, forebyggende helse, kunnskap 

og kompetanse. Med flere tema underlagt de ulike satsningsområdene. 

− Stor utvikling i Harstad-samfunnet siden forrige rullering, blant annet med bakgrunn i 

Harstadpakken 

− Harstad som regionalt senter i større grad 

− Kjøpesenter etablering har gjort at mange aktører har valgt å flytte ut av sentrum, og 

dette har konsekvenser for sentrum – bl.a. flere tomme lokaler 

− Sammenslåing med Bjarkøy kommune – behov for å løfte frem øyriket nord i 

kommunen i planarbeidet, spesielt på næringssiden 

− Utfordringer knytta til Nordlands-grensa og kollektivtransport 

− Utnytte muligheten sentrum har som universitets- og studentby 

− Ønsker å gjennomføre barnetråkk som et generelt prosjekt for å etablere en 

kunnskapsbase som kan tas frem ved enkelte prosjekter 

− Barn og unges medvirkning og involvering i planarbeidet prioritert  

− Har allerede en god del bakgrunnsinformasjon som vi ønsker å benytte oss av. Behov 

for ytterligere utredninger? 

 

Innspill: 

− Flott med fokus på barn og unges medvirkning – det er Harstad gode på! Bør barn og 

unge også være temaovergripende? 

− Dere må ta opp 7-milssteget i samfunnsplanen. Det er lagt ned mye arbeid i den 

strategien, viktig at dette arbeidet blir videreført. 

− Kommunen må bruke PBL som verktøy for å realisere boligsosial handlingsplan og 

for å imøtekomme eldrebølgen. KPS vil også munne ut i en arealstrategi – ta stilling til 

behov for boliger her. Se på behovet for bygging av sykehjem vs. omsorgsboliger 

− Spent på hva som kommer i KPS om handel og service/kjøpesenter. Det som faktisk 

skjer i Harstad ift kjøpesenter fraviker fra hva som kommer frem i planer. 

Har dere noen tanker på hvordan dere kan involvere de eldre i planprosessen? Dette er 

en viktig målgruppe! 

− Fore regionale føringer se oversikt i regional planstrategi, kap. 9: 

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2967/regional-planstrategi-2016-

2019.pdf  

− Klimatilpasning kunne med fordel vært et gjennomgående tema, at man så på det der 

relevant innenfor alle tema. Viktig at dere ser til helhetlig ROS-analyse for kommunen 

i dette arbeidet. 

− I forhold til barn og unge kunne oppvekstmiljø generelt vært et deltema – med en 

tverrsektoriell tankegang. 

− Sikkert mye å hente fra miljø- og energiplanen som dere jobber med kan – for å se på 

de miljømessige utfordringene generelt 

− I noen av de regionale planene ligger det retningslinjer – lurt å være obs på de 

− Veldig god gjennomgang av dokumentet, der du sa en del ting som savnes når man 

leser dokumentet – blant annet bør dette med Bjarkøy komme tydeligere frem, og en 

presentasjon av nåsituasjonen.  

− Savner også en gjennomgang av tematiske sektorplaner som er vedtatt at skal 

utarbeides – da vet en hva som er dekket i andre parallelle prosesser 

− Arealdimensjonen/arealstrategi bør komme frem tydeligere i planprogrammet 

− Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming – denne er ikke vedtatt, men kan 

være retningsgivende (se https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-
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eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/statlige-planoppgaver/statlige-

planretningslinjer-spr/id664274/ for øvrige SPR)  

− Boligpolitisk handlingsplan med utredninger kunne vært nevnt og referert til under 

flere av punktene – det handler om samfunnsutviklingen generelt   

− Knytta forventninger til samarbeidet mellom husbanken og Harstad kommune, og 

arbeidet med «Bolig for velferd» – 15 nasjonalt vedtatte målsettinger som skal 

funksjonaliseres, også gjennom overordnet planlegging 

− Nylig lansert en veiviser til «Bolig for velferd», med bl.a. eksempler på tiltak: 

https://www.veiviseren.no/  

− Finnes også flere NIBR rapporter på temaet som kan være nyttige å se på 

− Tanken er at funnene fra kommunens oversiktsdokument på folkehelse (jf. 

folkehelseloven) skal være grunnlag for mål og strategier i KPS. Har dere tenkt til å ta 

tak i alle de punktene som finnes i sammendraget til oversiktsdokumentet? Ta stilling 

til hvorfor eventuelt ikke. 

− Kristiansand kommune har laget en gå-strategi som kan være nyttig å se på  

− Se også på NIBR rapport 2017:2: «fortetting og folkehelse»  

− Flott at folkehelse er med som et gjennomgående perspektiv med flere innslagspunkt! 

− Næring og nyskaping – trekk frem landbruk og reindrift, likestilt med andre næringer. 

Tenkt blant annet på viktige områder allerede nå i arealstrategien. Hvilke arealbehov 

har disse næringene? 

− Klimaprofil for Troms.  

− Regional strategi for klima og energi, der nasjonale forventninger ligger til grunn 

− Savner klima og energiperspektivet i dokumentet. Hva betyr det å utvikle seg i 

bærekraftig retning? Inviter til diskusjon på dette. 

− Medvirkning frivillig sektor? 

− Planprogrammet bør være tydelig på i hvilken grad skal man legge føringer for 

kommunen som organisasjon?  

− Der det er grunn til å anta at samiske befolkning har særskilte folkehelsebehov, bør 

kommunen utrede de (jf. forskrift til folkehelseloven). 

− Vurder de samiske barnas behov – behov og status for samisktilbud i barnehage og 

skole 

− Ønsker fokus på de fysiske omgivelsene – kulturminner og kulturmiljø som man bør 

synliggjøre en holdning og mål for. Hva er verdifullt hos dere, og hvordan videreføre 

dette?  De bygde omgivelsene har mye å si for trivsel! 

− Universell utforming i KPS må vies større oppmerksomhet - ikke kun overordnet, men 

også mer konkret. Det er i KPS man får tydeliggjort UU. FMTR vil gjerne ha et 

særmøte om dette. 

− Redegjør innledningsvis for hva som tas med videre og hva som endres ift forrige 

KPS. Et lite regnskap for måloppnåelse for forrige plan. 

− Formål bør komme frem tidligere i planen, f.eks. kap. 2. 

− Levekårskartlegging? 

− Innspill fra Kystverket, sendt pr mail etter møtet: 

− Satsingsområde nærings og nyskaping kan ha et aktuelt tema med utspring i Harstads 

strategiske beliggenhet (Rødskjær spesielt) for overføring av gods mellom sjø og vei.  

− Den maritime industrielle tradisjon og bevissthet i Harstad bør vies oppmerksomhet. 

Sammenhengen til fiskeri, havbruk og petroleum kan drøftes.  

− Reiseliv på kjøl er også et tema som kan tas med. 
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Sak 2: Dyrøy kommune – kommuneplanens arealdel 

Vedlagt forventningsnotat og kart. I arbeidet med arealplanen er det gjennomført nye 

arbeidsverksteder i forbindelse med utvikling av arealstrategi (vedlagt) og flere innspills- og 

arbeidsmøter til selve arealplanen. Det foreligger konkrete forslag til arealbruk i planen, som 

kommune og konsulent (WSP) ønsker å drøfte i planforum. 

 

Innledende presentasjon ved ordfører Marit Espenes 

 

− Befolkning i sentrum vs. bygd er ca. 50/50 

− Planlegger ut i fra å bestå som egen kommune 

− Status som omstillingskommune- stor sårbarhet næringsmessig og demografisk 

− Utfordring at de unge voksne ikke flytter tilbake grunnet boligmangel og mangel på 

arbeidsplasser 

− All vekst er i aldersgruppa over 67 år – dette må planlegges for 

− Næringsmessig omstillingsprosjekt 

− Har ikke nok boliger tilpasset vår tids krav og ulike livsfaser 

− Mangler de sentrumsnære boligene. Mange boliger tatt i bruk som hytter 

− Turismen er økende 

− «Deltidsbeboerne» viktige for Dyrøy kommune – legge til rette for disse 

− Store muligheter for pendling – gode forbindelser.  

− Barn, bolig og business som målsetting 

 

Presentasjon av arbeidet med kommuneplanens arealdel ved konsulent Astrid Fjose (se også 

vedlagte dokumenter): 

− Spredt boligbygging vært en akilleshæl, ønsker i utgangspunktet boligbygging over 

det hele 

− Dyrøy kommune skal legge til rette for boligbygging og næringsliv 

− Ikke kommet konkrete innspill på spredt næring, men tatt høyde for det 

− Hensynssone kjerneområder for landbruk, reindrift og mineralressurser (kommunen 

har et felt med malmer som kan aktualiseres – ønsker tilbakemelding på hvordan vise 

dette i arealplanen) 

− Flere tilrettelagte boligfelt i Brøstadbotn med kapasitet, men ikke de mest attraktive. 

Forslag til nye. 

− Redusere områder og gi tilbake til landbruket? 

− Ca. 4-5 nye boliger bygges årlig, fordelt 50/50 spredt og i sentrum 

− Ønsker et område med kombinasjon av hytte- og fritidsbebyggelse – ønsker 

tilbakemelding på dette 

− Flere hyttefelt etablert, vil tilrettelegge/utvide disse ytterligere 

−  Ønsker å få mest mulig inn i arealplanen med bestemmelser for å gå direkte til 

byggesak, dette for å unngå dispensasjoner 

− Terskelen for å lage reguleringsplaner er høy i Dyrøy kommune 

 

Innspill: 

− I dokumentene savnes omtale om boliger i sentrum, i forrige planforum ble det 

diskutert dette med at de regulerte sentrumstomtene ikke er attraktive 

 FMTR:  

− Grundig og god presentasjon. 

− Det kommunale som gjelder og som må vektlegges – resten blir teknikk med 

bestemmelser og formål.  
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− Utfordringen blir å sette utbyggingskriterier for spredt utbygging – en del av områdene 

vil sannsynligvis kollidere med jordvernet. Må det settes utbyggingskriterier og 

kanskje differensiere de mellom de ulike områdene.  

− Begrunnelse og vekting av utbyggingsmønsteret må komme tydelig frem. De ulike 

interessene må vektes – er samfunnsinteressene større ulike sektorinteressene? 

 TFK kultur:  

− Det legges ikke opp til å regulere så mye, da har vi problemer ift undersøking som vi 

kun gjør på reguleringsplannivå. Alle tiltak må da saksbehandles hos oss. Fordelen 

med reguleringsplan er å få avklart en del ting, blant annet kulturminner. 

− Vi vil gjerne ha en oversikt over hvilke reguleringsplaner som skal gjelde og hvordan 

de skal synliggjøres i planen - og hvor gamle disse er. For gamle planer kan det hende 

at vi må ut å avklare på nytt.  

− Ønsker at automatisk freda kulturminner synliggjøres på kart som hensynssone d) med 

bestemmelse. Hensynssone c) med retningslinjer er også en kjempemulighet for å 

verne rundt det som er freda og annet kommunen mener er viktig. 

− Er det områder som ønskes vernet, så må disse reguleres – kun dette gir grunnlag for 

økonomisk støtte f.eks. for istandsetting. 

 SVV: 

− Godt å se at kommunen tenker på gang- og sykkelvei og kollektivknutepunkt i 

arealplanen 

− Spredt utbygging fører ofte til at det i ettertid kommer krav om gang-/sykkelveg, 

veilys, busstopp og annen infrastruktur. Ønsker et møte med kommunen for å se på 

områdene som er lagt frem. 

− I de områdene det legges til rette for spredt utbygging må en samle og utnytte 

eksisterende avkjørsler  

− Ang. utvidelse av smoltanlegget – fylkesvegen setter noen begrensninger for transport 

av varer/mengdene som kan fraktes på veg. 

 Sametinget: 

− Mye positivt i arealstrategien om reindrifta sine behov  

− Hvordan skal kommunen involvere de berørte reinbeitedistriktene i planarbeidet? 

− Vektlegg den samlede belastningen for reindrifta i konsekvensutredningen, spesielt i 

forhold til fritidsbebyggelse. Dette gjelder ikke kun det konkrete bygget, men også den 

økte aktiviteten i utmarka som tiltaket vil skape. 

 NVE: 

− Noen områder som er rasutsatt i kommunen, men den største utfordringa blir kanskje 

grunnforhold 

− Rundt Brøstadbotn finnes marine fjord- og havavsetninger 

− Viktig at det blir ivaretatt i planbestemmelsene at grunnforhold må vurderes 

− Flomsone i Sørfjorden – er et grovt aktsomhetskart for flom her. Dette kan være 

retningsgivende for KPA, men anbefaler ikke å bruke det for konkrete byggesaker. 

− Gunstig med hensynssone over rørgate. Over rørgata kan det ikke bygges noe uansett. 

− NVE kommer gjerne i møre for å diskutere konkrete saker 

 FMTR: 

− Et viktig kriterium og premiss for at det kommunale selvstyret skal vektlegges er at 

handlingsrommet til de ulike sektorområdene er forstått og anerkjent, og at 

utbyggingsmønster er håndtert i forhold til disse 

− Konsekvensutredningen vil avdekke eventuelle konfrontasjoner – som grunnlag for 

videre dialog 

− Forventer at reindrifta som fagområdet tas på alvor 

− Reindriftskart på NIBIO – kartene viser arealkvalitet 
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− Hensynssone for mineralressurser et virkemiddel som kan brukes for å sikre at ikke 

annen utbygging skjer som kan hindre fremtidig utnytting av resursene     

− Spredt utbygging reiser noen problemstillinger i.f.t barn og unge, folkehelse, 

tjenesteleveranse, skole etc. Dette må komme frem i konsekvensutredningen. 

− Bra at dere tenker differensiert boligbygging 

− Har dere en boligsosial handlingsplan? 

− Velge ut friluftsområder som skal tilfredsstille høyere krav til UU? 

− Enkelte tiltak, f.eks. strandpromenade, som kvalifiserer for tippemidler – men det må 

inn i planverket (KDP for idrett og …?) 

− Hvilke behov for boliger har dere? F.eks. omsorgsboliger, sykehjem 

 SVV: 

− Ang punktparkering eller kantparkering ved stranda. Kantparkering må ikke komme i 

konflikt med trafikk på veien, men dette er noe vi kan se på nærmere 

 Mattilsynet: 

− Hensynssone for nedslagsfelt drikkevann veldig positivt! Vi kan gjerne ta et eget møte 

på dette. 

 TFK friluftsliv: 

− Veldig flott at friluftslivkartlegginga brukes i arealplanarbeidet!  

− Statlig sikring av friluftslivsområder – skal man prøve å få sikra andre arealer? kan ta 

utgangspunkt i friluftslivkartlegginga for vurdering av dette. (Seminar 9.-10. mai om 

dette.) 

− Flott at utfartsparkering forankres i planen 

− Skilting og merking av turruter – er det gjort noen tanker om at dette skal inn i KPA? 

Tilskudd over turskilt-prosjektet har krav om kartfesting (ikke nødvendigvis i KPA, 

men gjerne her) 

 Husbanken: 

− Fint å se fokuset på bolig 

− Omsorgsboliger ofte behov for andre typer areal enn eneboligene med tanke på tilgang 

til tilbud, tjenester, infrastruktur etc. 

− Bosetting av flyktninger - krever planlegging for at disse skal bli. 

− Hvor mye arealer skal båndlegges for boligbygging? Er det relevant at områder som er 

regulert, men vist seg å ikke være attraktive, skal ut av arealregnskapet for 

boligbygging og fristilles til andre formål? 

− De husene man produserer og arealene som settes av til bolig må samsvare med de 

behovene som er kartlagt i befolkningen.  

− Ta gjerne kontakt med husbanken! 

 FMTR strandsonen: 

− Attraktiv både for utbygging og rekreasjon  

− Kommunen bør gjøre seg noen tanker om at man ikke bygger ned den resursen 

strandsonen er!  

− Byggegrense i gamle reguleringsplaner – 100m byggegrense hvis ikke annet er 

bestemt. I gamle reguleringsplaner og for spredt utbygging bør byggegrense fastsettes 

i KPA/kartet. 

− Forventninger om at strandsoneforvaltninga tas alvorlig. 

− Hensynssone for verdifulle strandområder?  

− Må tas stilling til hvilke landbrukstiltak skal være tillatt i 100m beltet 

− Har laget et notat ift arealkartforslagene – dette sendes i etterkant av møtet 

 TFK GIS: 

− Oppfordrer til at planen gjøres tilgjengelig digitalt til publikum – et viktig 

medvirkningstiltak. Ved behov bistår vi gjerne med å få dette til.  
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− Veldig interessant hvis man kan se det i sammenheng vedtatte planer (digitalt 

planregister), og plandialog (men her er det få som er pr i dag) 

− Fokusområde fra sentralt hold 

− I gang med å etablere en løsning for tilgang til digitale plankart (TFK, FMTR og 

kartverket) – god grunn til å tro at denne løsningen er på plass innen planen er klar for 

høring. Vi ønsker at planen blir gjort tilgjengelig for saksbehandlere, slik at 

kommunen skal få så gode tilbakemeldinger og avklaringer som mulig. 

− Arealreserver kontra arealbehov – GIS kan være et viktig hjelpemidler for å få 

oversikt over reserver. Informasjonen må frem for at man kan kunne ta stilling til det. 

− Før en KU av områdene er det mulig å gjøre en silingsprosess i forkant for å redusere 

arbeidet – forankret i objektive kriterier (sektorinteresser). Kan redusere eventuell 

konflikt og støy i forhold til arealforslag som ikke blir godkjent. 

− LIDAR for å identifisere områder med mye kulturminner? 

 FMTR: 

− Naturmangfold skal utredes for alle arealforslag/tiltak 

− Miljødirektoratet opptatt av KDP for viktige naturmangfoldsområder – vil arte seg 

som hensynssoner. 

− Vanndirektivet – tilstanden i de ulike vannkildene skal opprettholdes eller forbedres. 

En utfordring som må håndteres. 

− Forventer å se god kobling mellom KPS og KPA – dette må speiles i planbeskrivelsen 

− Sammenstill og vekt helhetsbildet i konsekvensutredningen. En samlet vurdering og et 

begrunnet og reelt helhetsbilde. 

 TFK: 

− Skråbilder et viktig verktøy for forvaltning av strandsonen. Er i gang med å ta nye 

bilder  

 Innspill fra Kystverket, sendt pr mail etter møtet: 

− Skal sjødelen videreføres slik den er vedtatt etter arbeidet med «Kystsoneplan Sør- og 

Midt-Troms» eller er må det påregnes endringer i arealbruken på sjøen også? 

− Utbygginger i strandsonen må harmonere med arealbruk på sjøen. Det oppfordres til 

å ikke benytte arealer med potensiale for sjøretta næring til bolig/fritidsbolig, men til 

næringsformål. 

− Ved eventuell mineralutvinning vil det være behov for utskipning. Hvor eventuell 

anrikning og utskipning kan foregå, bør være drøftet i planarbeidet. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/231 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 03.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om tilskudd - Mobilfikseren 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 46/17 10.05.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Det vises til etterfølgende redegjørelse fra Krister Turøy, i forbindelse med pågående prosess 

med å etablere egen virksomhet: 

 

«Mitt navn er Krister Turøy og jeg er nå i ferd med å oppfylle en av drømmene mine. Lenge har 

jeg fundert på hva jeg skulle starte med, hva som ville få meg til å ønske å gå på jobb hver dag, 

noe som jeg elsker å holde på med og som jeg i tillegg kan skape en inntekt fra. Å si at jeg liker 

gadgets, mobiltelefoner og datamaskiner er en sterk underdrivelse. Jeg elsker å sette meg inn i 

nye ting, fikle med gadgets og reparere de som er knust eller ødelagt på andre måter, og etter å 

ha fikset en god del ting så ser jeg at jeg også er flink til det. 

 

Etter å ha holdt på å fikse mobiltelefoner og datamaskiner i flere år så tok jeg endelig skrittet og 

lagde en side på Facebook for å se om jeg kanskje kunne tjene noen penger på å gjøre noe jeg 

liker. Det har vist seg at det absolutt er mulig! Mindre enn et døgn etter at jeg laget siden på 

Facebook hadde jeg fått mine første kunder som ønsket skjermbytte. Nå har jeg byttet skjermer 

på flere mobiltelefoner, iPad’er og andre nettbrett. Jeg har også hatt noen datarelaterte oppdrag 

hvor jeg har hjulpet folk med å sette opp nettverksutstyr, rydde opp på et par trege datamaskiner 

og jeg har drevet med oppsett og opplæring av programvare.  

 

Bakgrunnen min for å kunne holde på med dette er nok at jeg alltid har vært veldig nysgjerrig på 

hvordan ting fungerer. Jeg har ikke tall på hvor mange klokker, datamaskiner og gamle telefoner 

jeg skrudde fra hverandre (og noen faktisk sammen igjen også, hehe) da jeg var en liten gutt. 

Etterhvert lærte jeg meg nok til å fikse ting og etter 3,5 år på ingeniørstudier, fagretning 

Telematikk, i Forsvaret så kunne jeg veldig mye. Etter ytterligere 13 års arbeidserfaring fra 

Forsvaret som sambandsoffiser og systemingeniør så har jeg litt formell utdanning og erfaring 

på området.  

 

Jeg er i grunnen ganske overrasket over responsen jeg har fått fra folk som trenger hjelp til å 

reparere mobiltelefonene sine. Vi vet jo alle at det er mange som går rundt med knuste telefoner 

og enten så brukes de til skjermen faller av i biter eller til den ikke lenger reagerer på berøring. 

Noen igjen putter telefonen i skuffen og kjøper seg en ny og har dermed verdier til flere 

tusenlapper liggende ubrukelig i skuffer og skap til telefonene er for gamle til å ha noen verdi på 

bruktmarkedet. Her kommer mine tjenester inn og mange har sett nytteverdien av dette allerede. 

Jeg har kunder fra Dyrøy, Salangen, Tromsø, Bergen, Oslo og et par andre steder. Folk er 
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villige til å sende nettbrett og mobiltelefoner opp hit til meg for å få reparert de på en 

profesjonell og god måte og til en god pris. Jeg bruker kun best tilgjengelige kvalitet og til de 

fleste telefonene får jeg nå tak i OEM-deler, dvs deler som er produsert av samme produsent som 

originaldelene. Da er kvaliteten på topp! Dette setter folk pris på. 

 

Det er ikke gratis å starte opp med dette, selv om det er mye lavere kostnader forbundet med å 

reparere telefoner og datamaskiner enn det er med mange andre nystartede selskaper. Det 

kostnadene jeg har nå er forbundet med innkjøp til verktøy, testutstyr, registrere 

enkeltpersonforetak, registrere meg i foretaksregisteret, oppstart av nettbutikk med utgifter til 

abonnement på slike tjenester, kjøp av domene, print av visittkort og plakater mm. Og selvsagt 

det å skulle legge meg opp et lite varelager slik at jeg får mulighet til å reparere telefoner uten å 

måtte få kundene til å vente på at jeg får tilsendt varer fra utlandet. Etterhvert som jeg har 

reparert så har jeg bestilt inn litt etter litt for å bygge meg opp sakte men sikkert. Jeg har 

foreløpig ikke tatt opp noe lån for å kjøpe inn deler og ønsker å bygge opp organisk slik at jeg 

slipper unna lån og kreditt. Det å kunne få støtte fra kommunen hadde hjulpet meg veldig mye 

siden jeg da hadde kunne brukt en større del av inntjeningen på å bygge opp og utvide 

varelageret mitt. Foreløpig jobber jeg hjemmefra, med de fordeler og utfordringer som følger 

med det. Jeg har allerede funnet ut at jeg virkelig trenger å komme meg inn i et egnet lokale hvor 

jeg kan ta imot kunder, presentere et nøye utvalgt knippe av produkter og der jeg kan jobbe i ro 

og fred med krevende småelektronikk. Jeg håper at det finnes muligheter for det her i 

Brøstadbotn og jeg takker for all hjelp jeg kan få til å virkelig komme i gang.»  

 

Administrasjonens vurdering 

Selskapet «Mobilfikseren er nå under etablering. Turøy har i den forbindelse budsjettert med 

inntil kr. 20.000,- i investeringer – kan støttes med 25 % (loddebolt, kompressor mv.) samt kr. 

32.000,- i bedrifsutvikling – kan støttes med inntil 50 % (registrering, markedsføring, visittkort, 

domene etc). 

 

Rådmannen anser det som positivt at personer bosatt i Dyrøy kommune ønsker å etablere egen 

virksomhet i Dyrøy. I dette tilfellet er investeringskostnadene minimale og markedet stort, så 

fremst han når fram i markedet. I den forbindelse opplyser han at han allerede blir benyttet av 

datapersonell fra Sørreisa kommune for reparasjon av telefoner og Ipad’er mv. 

 

Råmannen tilrår på dette grunnlag at søknaden bifalles som omsøkt.    

Rådmannens forslag til vedtak: 

Mobilfikseren v/Krister Turøy innvilges 25 % investeringstilskudd inntil kr. 5.000,- og 50 % 

bedriftsutviklingstilskudd inntil kr. 16.000,- i forbindelse med etablering av Mobilfikseren.  

 

Tilskuddene utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet 

Ordførers innstilling: 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2013/190 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 03.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad kr. 100.000 i vekslepenger - 17.mai feiring 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 47/17 10.05.2017 
 

Vedlegg 

1 Vedlegg søknad 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune har mottatt søknad om et lån på kr 100.000 til vekslepenger i forbindelse med 

gjennomføring av 17. mai feiring 2017, pr 16.03.17. Dette begrunnes med at 8. klassen, som har 

ansvaret for 17. mai arrangementet pva Dyrøy kommune ikke har spart opp selvstendig beløp til 

dette formålet. Forventet oppgjør forventes foretatt etter feiringens avslutning og innen 19. mai 

2017.  

 

Fra økonomienhetens side så opplyses det følgende i forhold til lignende tidligere arrangement, 

der klassen selv ikke har hatt innsamlede penger, har de fått lånt vekslepenger fra kommunens 

kontantbeholdning. Dette har vært i en størrelsesordning på kr 25 000. Da har klassens 

ansvarlige kvittert ut for et lån som de umiddelbart har tilbakeført kommunens konto eller 

tilbakebetalt kontant til kassa. 

 

I ny e-mail pr 01.05.17 har økonomienheten videre mottatt følgende nye opplysninger fra 

kontaktperson Kurt Ole Johansen, pva 8.klasse: 
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Administrasjonens vurdering 

Dyrøy kommune har mistet sin lokalbank pr sommeren 2016. Tidligere klasser, som på vegne av 

kommunen, har arrangert 17. mai tilstelning har hatt tett dialog med lokalbanken i tillegg til 

kommunen, og har mottatt vekslepenger fra begge parter. Med endrede lokalforhold, som vil 

vedvare, bør rutinen i forbindelse med slike fremtidige arrangement også vurderes. Det opplyses 

om at kommunens to betalingsautomater ikke fungerer optimalt, og heller dårlig, i Dyrøyhallen. 

Av den grunn er det behov for vekslepenger.  

 

Dyrøy kommune ber arrangementkomiteen skriftlig i 17. mai programmet om å oppfordre 

kommunens innbyggere til å ta med vekslepenger. Videre vil kommunen, via kommunens 

hjemmeside og facebookside, viderebringe samme oppfordring. Dyrøy kommune ber om at 

arrangementkomiteen undersøker muligheten for bruk av VIPPS tilknyttet klassens konti i 

forbindelse med arrangementet  

 

Rådmannens viser til tidligere lån som er gitt og anbefaler derfor at  Dyrøy kommune avslår 

søknad om lån på kr 100.000 til vekslepenger i forbindelse med arrangement av 17. mai feiring 

2017  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune innvilger vekslepenger på inntil kr 25.000 til dette formålet.  

 

.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2016/19 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 02.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Diverse tilskudd - formannskapets post 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 48/17 10.05.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad fra Dyrøy Historielag.  

 

Saksopplysninger 

Kommunen mottar gjennom året en rekke søknader om støtte pr. telefon eller brev. Rådmannen 

avslår de fleste søknader direkte. De søknader med direkte relevans for vår kommune, region og 

noen tilfeller søknader fra nasjonale organisasjoner legges fram for politisk behandling. 

 

Til dette formannskapsmøtet legges det fram 1 søknad til behandling: 

 

1. Søknad fra Dyrøy historielag: Søknad om støtte til annonseplass Årboka for Dyrøy og 

Sørreisa. 

Det søkes om et åpent beløp. 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonen ber formannskapet ta stilling til søknaden. Under følger en oversikt over 

vedtak på ansvar 172 formannskapet har innvilget så langt i år. Budsjett for 2017 er på kr. 

30.570,-. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

Ansvar 172 - Formannskapets tilleggsbevilgningspost.

VedtaksdatoSaksnr Søker Beløp Utbetalt

18.01.17 2016/19-42 John Bruvoll kr 8 000

22.02.17 2016/19-45 Norges blindeforbund kr 1 000

15.03.17 2016/19-54 BIL-volleyball U19 kr 5 000

15.03.17 2016/19-54 Lions Club Dyrøy kr 1 000

15.03.17 2016/19-54 Årskull 2003 Elvetun skole kr 5 000

26.04.17 2016/19-62 Dyrøy menighet kr 1 000

Avsatt i budsjett: kr 30 570

Hittil bevilget beløp: kr 21 000

Hittil utbetalt beløp: kr 0
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Fra: HJOeRDIS KRISTINE SVENDSEN (hjkr-sve@online.no)
Sendt: 26.04.2017 13:20:10
Til: Dyrøy kommune postmottak; Rune Gabrielsen; Terje; Post; Akvafarm Sorfjord
Kopi: 

Emne: Støtte til årbok
Vedlegg: 

Kjære firmaeier i Dyrøy!
Tusen takk for din støtte ved å annonsere i Årboka for Dyrøy og Sørreisa
Det hjelper oss med å ta vare på lokalhistoria i Dyrøy slik at den blir bevart og kan gjøres kjent 
for Dyrøyværinger av i dag og i framtida. Vi synes det er viktig at fortidas historier blir bevart 
og håper at du mener det samme.
Om du blir med for første gang eller ønsker en annen utforming av annonsen enn den som ble 
brukt forrige år, vær så snill å sende den på mail til meg hjkr-sve@online.no . Bekreftelse på at 
du ønsker å støtte vårt arbeid sendes også på mail til undertegnede. Det vil da komme en 
faktura på beløpet til deg fra kasserer Hermod Skogheim i Sørreisa Historielag når boka 
kommer ut i oktober.
Man kan velge mellom disse størrelsene og her vises også prisene.

1/1 side  ( 13,5 x 18 cm )                       kr. 2.300,-
1/2 side   ( 6,5 x 18 cm )                  kr. 1.200,-
1/4 side   ( 6,5 x 8,5 cm )       kr.   650,-
1/8 side  ( 6,5 x 4,0 cm )                 kr.   400,-

Svarfristen i år er 20 mai.

På forhånd takk for støtten!
Vennlig hilsen på vegne av Dyrøy Historielag
Hjørdis Svendsen
E-mail : hjkr-sve@online.no
Mob : 991163875

Page 1 of 1

28.04.2017file://aspfilclsrv001/pdfserverdocproc$/EPHORTE_DYR_P/99327_FIX.HTM
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: U24 

Saksmappe: 2013/582 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 04.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Salg av stein fra Laukeberget 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 49/17 10.05.2017 

Kommunestyret  20.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Protokoll fra formannskapsmøte den 5.9.13. PS 66/13 

2 Protokoll fra kommunestyremøte den 7.10.13. PS 56/13 

3 Avtale om drift av steinuttak i Laukeberget 

 

Saksopplysninger  
 

Administrasjonen har gitt Finnlandsnes Eiendom AS ( FE) tilgang til uttak av steinmasser fra 

steinbruddet i Laukeberget.  Dette ble det gitt en orientering om i formannskapet 24.04.2017. I 

etterkant av orienteringen ble rådmannen bedt om å legge fram sak vedr. salg av stein fra 

Laukeberget .  

 

Bakgrunn avtale utsprengte steinmassene i Laukeberget 

Aktiviteten startet i -94 i forbindelsen med åpningen av Dyrøybrua. Overskuddsmasser ble da 

gitt til Dyrøy kommune, som igjen ga disse til Dyrøy båtforening.  Båtforeningen benyttet dem 

til å bygge overgangsmoloen fra Fylkesveien og til Finnlandsholmen. 

 

Vedtak i sak PS 66/13 og PS 56/13  lyder: 

«Dyrøy kommune overtar de utsprengte steinmassene i Laukeberget fra Dyrøy båtforening for 

kr. 260 000,-  Kjøpesummen skal ikke utbetales, men gå til tilsvarende reduksjon av lån DBF har 

hos Dyrøy kommune. 

Dyrøy kommune inngår avtale med grunneier for videre disponering av steinbruddet» 

 

Avtale om drift av steinuttaket i Laukeberget mellom Dyrøy kommune og grunneier.  
Etter at Dyrøy båtforening (DBF) avsluttet sitt utbyggingsprosjekt ved Finnlandsholmen har 

Dyrøy kommune i FS og KS gjort vedtak overfor båtforeningen og inngått videre driftsavtale 

med grunneieren av Laukeberget. 

 

Avtalen som er undertegnet av grunneier Hogne Sæbbe og daværende ordfører Randi Lillegård  

har som hovedmålsetning å stadfeste at Dyrøy båtforening har avsluttet sin aktivitet vedr. 

steinuttak i Laukeberget og at Dyrøy kommune heretter overtar og videreføre avtalen med 

grunneieren for videre drift/uttak steinmasser fra bruddet. 

 

Innhold i avtalen: «I løpet av avtalens varighet skal grunneier gis anledning til å bruke en mindre 

del av arealet i steinbruddet til eget formål. Aktuelt areal anvises/avtales nærmere med grunneier. 
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2 

 

Dyrøy kommune får gjennom videreføring av avtalen tilgang til ca. 4 000 kbm utsprengte 

fjellmasser og ytterligere ca. 2 000 kbm fast fjell til evt. fremtidige behov.  

I løpet av avtalens varighet skal grunneier gis anledning til å bruke en mindre del av arealet i 

steinbruddet til eget formål. Aktuelt areal anvises/avtale nærmere med grunneier. 

 

Dyrøy kommune skal under avtalens varighet ivareta sikkerhetsmessige forhold i steinuttaket 

som innebærer at det ikke etterlates løse fjellmasser som kan rase ut og utgjøre en fare i området. 

 

Når avtalen utløper skal steinuttaket avsluttes og overleveres grunneier i en slik tilstand at det 

ikke utgjør en fare for ferdsel i uttaket». 

 

Det er videre fattet politiske vedtak som gir Dyrøy båtforening tilgang til 50 kbm av de 

utsprengte 3.950 kbm steinmassene og at kommunen skal foreta opprydding og planering av et 

område i uttaket som gir plass til/gjør det mulig for grunneiere å drive produksjon og lagring av 

ved.  

 

Avtalens varighet  

Avtalen er gitt 20 års varighet og utløper 31.12.2033. 

   

Økonomisk oppgjør 

Gjennomgang av dokumentene viser at hensikten med overtakelsen av steinen fra båtforeninga 

var å hjelpe båtforeninga økonomisk. Kommunen godtok den sum som båtforeninga foreslo, som 

da gikk til avkortning av låneforpliktelsene overfor kommunen 

 

Dyrøy båtforening har betalt grunnavgift til grunneier for de utsprengte 4000 kbm.  For evt. 

fremtidig uttak med inntil 2000 kbm fast fjell skal kommunen betale grunnavgift til grunneier på 

kr. 5,00 pr. kbm fast fjell. 

 
 

Henvendelse fra Finnlandsnes Eiendom AS (FE) 

Finnlandsnes Eiendom AS henvendte seg til kommunen i januar/februar 2017 med en 

forespørsel om overtakelse av steinmassen. Administrasjonen fulgte opp forespørselen fra (FE) 

ved R. Espenes ved å gi firmaet adgang til at de kunne ta ut steinmasser ca. 4000 kbm fra 

Laukeberget i forbindelse med sitt utbyggingsprosjekt på Finnlandsnes.   

 

Selskapet satser på næringsutvikling og er i gang med å bygge opp en bedrift innenfor reiseliv 

som inkluderer moloanlegg med utleie av båter, boliger og campinganlegg. 

 

Administrasjonen har gitt bedriften tilgang til steinuttak og oppgitt antatt pris 

på steinmassene som tilsvarer den grunnavgiften som framgår av avtalen med grunneieren og 

som Dyrøy båtforening allerede har betalt.  Det er ikke undertegnet formell avtale om avhending 

av stein og pris for denne.  

 

Finnlandsnes Eiendom AS ved R. Espenes har sagt seg villig til å betale den pris for steinen som 

kommunen måtte forlange innenfor rimelighetens grenser. 

 

Det har ikke vært andre som har meldt seg som interessenter all den tid kommunen har hatt 

ansvar for steinmassene i Laukeberget.  

 

Administrasjonens vurdering  

Kommunen har over lang tid vist vilje og evne til å imøtekomme etablerere og bedrifter med 

positive holdninger til finansiering (lån/tilskudd/garantier) /bidrag fra næringsfond, avståelse av 
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arealer, utleie av lokaler, bygging av boliger, reduksjons i husleie, planarbeid, investeringer i /og 

tilrettelegging av infrastruktur mm.  

 

Dyrøy kommune har overfor næringsliv og nyetablerere tidligere fattet vedtak om å gi støtte ved 

gratis overdragelse av f.eks. eiendom uavhengig av hva kommunen har ervervet arealet for.  

 

Kommunens bidrag har vært av stor betydning for allerede etablerte bedrifter.  Bidragene 

varierer i størrelse, form og omfang og for enkelte bedrifter har disse vært svært betydelig. 

Det er all grunn til at kommunen i fortsettelsen bør fortsette sin imøtekommende og positive 

holdning overfor næringsetableringer i det vi ser dette gir resultater.  Det er viktig at dette skjer 

med grunnlag i en forankret næringspolitikk som gir et godt beslutningsgrunnlag og rom for 

gode vurderinger og gode prinsipper om likebehandling 
 

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendommer/verdier 

Dyrøy kommune har ingen vedtatte retningslinjer for avhending av kommunale 

eiendommer/verdier. Rådmann vil peke på viktigheten av åpenhet når kommunen skal selge 

eiendeler og eiendom.   

 

Hovedregelen bør være at den annonseres for salg i full åpenhet. I retningslinjer ved salg bør det 

bl.a inngå egne føringer hvis salget skal skje til kommunalt ansatte.  

 

Når administrasjonen har avhendet stein til Finnlandsnes Eiendom AS har dette skjedd i tråd 

med den forståelse og de holdninger Dyrøy kommune hittil har ønsket å bidra med overfor 

initiativtakere til næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser. 

 

Finnlandsnes Eiendom AS etablerer nå sin virksomhet på Finnlandsnes i et område som er 

regulert til campingformål. Området er ikke et kommunalt industriområde og følgelig er 

kostnader forbundet med opparbeiding, masseuttak og bygging av molo ikke støtteberettiget 

hverken av Troms Fylkeskommune eller Innovasjon Norge.  Sett i lys av dette, og med 

kjennskap til kommunens mangeårige praksis vedr. bidrag til næringsutvikling der ønske om å 

bidra på best måte med de muligheter man har står sentralt, har administrasjonen sett det som 

rimelig at stein fra Laukeberget som ligger i umiddelbar nærhet til Finnlandsnes kunne nyttes til 

formålet. 

 

Sikkerhet av området har fra man inngikk avtalen med grunneieren vært kommunes ansvar å 

ivareta.  

 

Rådmannen vil påpeke at ikke er inngått en endelig avtale er inngått med FE. Kjøper har sagt seg 

villig til å betale den pris kommunen forlanger innenfor rimelighetens grenser. 

 

Rådmann anbefaler at det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og 

eiendommer. I og med at det ikke foreligger vedtatte kommunale retningslinjer i forbindelse med 

slikt salg, må enhver sak slik avhendelse bli politisk behandlet.   

 

Føringen vil være at prosessen skal være gjennomsiktig og det skal gjennomføres konkurranse så 

langt det er mulig og de ulike alternativene bør vurderes før det gjennomføres et konkret kjøp. 

 

Retningslinjene vil bidra til å sikre likebehandling og åpenhet i forvaltningen, samt være et viktig 

virkemiddelet for gode rutiner for kontroll og oppfølging.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

1.Dyrøy kommune inngår en avtale om salg av steinmasse til Finnlandsnes Eiendom AS.  

 

2.Godtgjørelse for masseuttaket fastsettes av Formannskapet til: 

 

3 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendommer utarbeides og legges 

frem til politisk behandling.  

Ordførers innstilling: 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 05.09.2013

Knut Arne Johansen erklærte seg inhabil. Enst. vedtatt.

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet - 05.09.2013

Dyrøy kommune overtar de utsprengte steinmassene i Laukeberget fra Dyrøy båtforening for 
kr. 260 000,-  Kjøpesummen skal ikke utbetales, men gå til tilsvarende reduksjon av lån DBF har 
hos Dyrøy kommune.

Dyrøy kommune inngår avtale med grunneier for videre disponering av steinbruddet.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.10.2013

Knut Arne Johansen erklærte seg inhabil. Enst. godkjent.

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 07.10.2013

Dyrøy kommune overtar de utsprengte steinmassene i Laukeberget fra Dyrøy båtforening for 
kr. 260 000,-  Kjøpesummen skal ikke utbetales, men gå til tilsvarende reduksjon av lån DBF har 
hos Dyrøy kommune.

Dyrøy kommune inngår avtale med grunneier for videre disponering av steinbruddet.
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