
121128, Åpent møte om boligpolitikk i Dyrøy kommune 

 

Hovedfokus: Unge i etableringsfasen 

Sted: Nordavindshagen 

Arrangør: Dyrøy kommune v/kommunestyret 

Tilrettelegger: Dyrøyseminarsenteret 

I forkant var møtet markedsført på kommunens nettsider, Dyrøyseminarsenterets nettsider og 

i diverse sosiale medier over en periode på ca 14 dgr. Det hang plakater på butikkene og 

lokalavisene ble tipset. Kommunestyrerepresentantene ble oppfordret til å spre ordet. 

Hvem var til stede? Rådmann Ørjan Higraff. Fra kommunestyret: Ronny Nordahl, Per 

Jenssen, Marit Alvig Espenes, Terje Johansen, Knut Arne Johansen, Leif Hermod Jenssen, 

Ellen M. Hals og John Bernard Andersen. Alle kommunestyrerepresentanter hadde på forhånd 

mottatt informasjon om møteform og deres oppgaver som vertskap. 

Antall besøkende: 14 personer (utenom kommunestyrerepr. og tilretteleggere) 

Ordstyrer i kafédialog: Varaordfører Ellen M. Hals 

Orientering fra boligpolitisk utvalg: Utvalgsmedlem Marit Alvig Espenes 

Under følger notater fra hvert av bordene (skrevet på gråpapir av kafévertene): 

 

Bord 1 
 

Tema:   Tomter 

Kafévert:   Terje Johansen 

Stikkord til bordet:  I hvilke områder bør Dyrøy kommune tilrettelegge for 

boligtomter? 
- Beliggenhet, skal vi kunne bygge på kommunale tomter i både sentrum 

og utkant? 

- Hva slags tilrettelegging skal kommunen bidra med for de som bygger 

på private tomter? 

- Hva er attraktive områder å bo i? 

Svar 

Attraktive områder  

- Kjosen = sentrumsnært 

- Korgedalen = gjøres mer attraktivt 

- Bygge flere kommunale boliger på ledige tomter for utleie og mulighet for salg til 

leietaker på et senere tidspunkt 

- Mulighet for studenter/ungdom for korttidsleie i hybel/liten leilighet 

Beliggenhet 

- Ja takk, begge deler 

- Eldre i sentrum 

- Ulike faser i livet, noen ønsker sentrum, andre ut på bygdene 

- Ønskelig med nye tomter, spesielt i Espenesområdet 

- Ungdomsbolig i sentrum 

- Nyetablerte i utkant med god plass 

Tilrettelegging 

- Tilskudd 

- Bli godt mottatt av kommunal tjenesteperson, med god veiledning og hurtig 

saksbehandling  

- Mulighet for å bygge innenfor 100 metersbeltet 



Bord 2 
 

Tema:   Motivasjon 

Kafévert:   Knut Arne Johansen 

Stikkord til bordet:  Hva er de viktigste tiltakene for at folk skal bygge i Dyrøy? 

 Tilskudd vs startlån 

 Nybygg vs ombygging/renovering 

 Byggerfellesskap, flere som bygger samtidig 

 

Svar 

- Større tilskuddsandel for renovering 

- Fri barnehage og SFO mot «binding» 

- Fri tilkobling vann, avløp og fiber 

- Godt bibliotek 

- Aktiv på sosiale media (egen Facebookside for kommunen) 

- Bedre markedsføring av tomter, gjerne med bilder og bildegalleri over aktiviteter i 

kommunen. 

- Sikret barnehageplass 

- Sosiale treffpunkt 

- Fadderordning for innflyttere 

- Fritidsmuligheter for barn/unge 

- God skole med godt innhold 

- Attraktiv og rent natur 

 

- Grupper som faller utenfor arbeidslivet – for stor økonomisk avstand til andre 

- Gode hurtigbåtforbindelser – arbeidspendling, skoletilbud, 

kulturtilbud/handel/helsetilbud 

- Tilgang på varig arbeid/interessante/framtidsrettet – godt inntektsnivå 

- Tomter – attraktive 

- Økonomisk tilrettelegging/virkemidler: rimeligere tomter, tilskudd kr. 100.000 nå ikke 

en avgjørende faktor, startlån – svært viktig!(toppfinansiering) utvidet lånebeløp må 

til. 

- Regionalt arbeidsmarked, tomter nærmere nabokommunen 

Sørreisa/Finnsnes/Bardufoss - Espenes boligfelt? 

 

- Boligkontor – relevant informasjon samlet på et sted. Kommuneadm. (Servicetorget) 

- Enkelt byggebyråkrati, veiledning til kunden. 

- Barnehagedekning 

- Kollektiv transport til utkantene i kommunen 

- Rydding bygd, skrotsamlinger, eksterne myndighet som kan ta tak 

- Gode veier – pendling! 

- Butikktilbud 

  



Bord 3 

 
Tema:   Kommunen som tilrettelegger 

Kafévert:    Leif Hermod Jenssen 

Stikkord til bordet: Hvordan kan Dyrøy kommune organisere sitt arbeid for å ivareta 

de som vil bygge? 
 Én dør inn? Samarbeid mellom Servicetorg og teknisk 

 Gebyrer, saksbehandlingstid 

 Info på nett og i brosjyrer 

 

 

Svar 

 Papirmølle 

- Boligveiledertjeneste 

- Manglende kunnskap for info. 

- Få alle nødvendige papirer samtidig 

- Servicetorget skal kunne dette 

- Tilgjengelighet gir god omtale 

 

 Saksbehandling 

- Prioritering på 3-4 uker saksbehandling 

- Bli hørt og tatt på alvor 

 

 LNF 

- Ikke streng på omregulering 

- Arealplaner må oppdeles med skjønn 

- Se bort fra 100 metersbelte både for hus og hytte 

- Hytter må ikke være til hinder for boligbygging 

- Få med områder som ikke kan bebygges 

 

 Gebyrfritt 

- Tilknytning vann, avløp, oppmåling og fiber (kr 1995,-) 

 

 Infofolder med alt av det man trenger, entreprenører, byggmester, rørlegger etc.  

 Fagpersoner som har god kunnskap på utfylling av byggesøknad etc. 

 Alle skjemaer fylles ut elektronisk? 

 En saksbehandler, en formidlingskanal, ett kontor å forholde seg til = Boligfunksjon 

 Dyrøy kommune – salg av hus på Finn.no 

 Tydelig målsetting med en klar reguleringsplan 

 MÅ få svar raskt 

 Skrotnisseprosjekt (visuelt) 

 Gode rutiner (ferdig pakke) saksbehandling 

 Tilskudd inkl. gebyr 

 

 

  



Bord 4 

 
Tema:   Type boliger 

Kafévert:   John Bernard Andersen (avløst av Marit Espenes) 

Stikkord til bordet:  Hva slags type boliger er det behov for på leiemarkedet? 

- Store/små enheter? 

- Beliggenhet, hvor bør de være plassert? 

- Ønsker om leiligheter for salg? 

 

Svar 

 Store og små enheter 

 Sirkulasjon 

 Både sentrumsnært og utenfor sentrum, fritt valg 

 Pengesterke voksne ønsker å bo enklere, i leilighet 

 Yngre vil bo i sentrum, lærlinger/studenter 

 Bygge om eldreboliger 

 Bør være i attraktive områder, Espenes/Furstrand/Lavik 

 Kommunen må tørre å være lokomotiv 

 Kommersielt potensialt for utleie 

 Kårbolig (for foreldregenerasjonen), overta hjemgården 

 Stimuleringstiltak 

 Utfordre tradisjoner 

 Vaktmestertjeneste  

 Trenger et bilde av demografien 

 Oppskrift, hvordan gå fram 

 Prosent av leie blir egenandel v/evt. kjøp (modell fra Island), hvor kommunen har 

tilbakekjøpsrett 

 Fritidsboliger, hjelp til å leie ut/noen tar vare på det/kartlegging 

 Behov: hybel med soverom,  

 Ved skilsmisse behov for to husholdninger, begge med plass til barn 

 

 

  



Bord 5 

 
Tema:   Kommunale boliger 

Kafévert:   Per Jenssen  

Stikkord til bordet: Skal kommunen eie boliger, og hvem skal prioriteres i disse 

boligene? 

- Spesielle grupper? 

- Botid/pris? Reglement 

- Kan vi tenke annerledes om vedlikehold/ansvar? 

 

Svar 

Kommunen bør eie boliger 

 

Borettslag 

 

Hvor stor bør en kommunal bolig være? 1 til 2 til 3 soverom 

 

Vedlikehold av kommunale boliger 

 

Hvem skal prioriteres: 

1. Unge i etableringsfasen. Lærlinger, ungdommer (utflyttede). Sentrumsnært 

2. Enslige forsørgere 

 

Bør kommunen bygge leiligheter som går fra leie til salg? 

 

Fredheim Espenes, kjelleretasje? Kan innredes til små leiligheter 

Hamarøy-modellen 

Eldre, kommunale boliger bør selges til unge etablerere. Gir rimelig inngangsbillett for unge 

etablerere.  

 

  



Bord 6 

 
Tema:   Folk i alle hus 

Kafévert:   Ronny Nordahl 

Stikkord for bordet: Hvordan kan vi få lys i alle husene? 

- Bo/driveplikt, konsesjoner – hva bør være kommunens holdning? 

- Hvordan får vi oversikt over det som er ledig/til salgs? 

- Behov for vaktmestertjeneste? 

- Kan fritidsboligeierne være en ressurs for bygda? 

 

Svar 

1. Max 5 år på utsettelse av bo- og driveplikt 

2. Boplikt må endres, skille ut tomter på større områder, gjerne mer enn bare 

tomtestørrelsen 

3. www = bilde + fellesannonse av ledig eiendom, kart hvor i Dyrøy.  

4. Kartlegging av «ubebodde» boliger 

5. Ja til vaktmestertjeneste 

6. Turisme, utnytte tjenestetilbudet, kan bli fastboende, gratis ambassadører 

 


