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Dyrøy skal være en attraktiv kommune som  
tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling.  
Vår plassering «midt i leia» i Troms gir gode  
muligheter for samhandling i et større område.  
Kommunen har i dag ca 1.200 innbyggere og er en 
del av en stor region med 30 000 innbyggere i en 
times omkrets.

Kommunen som tjenesteyter skal være i forkant og 
søke gode løsninger internt og gjennom interkom-
munalt samarbeid. Dyrøyseminaret er en lærende 
arena for lokalsamfunnsutvikling og befester seg  
som en forsknings- og utviklingsaktør både regionalt
og nasjonalt.

Vi vil legge til rette for kompetanseheving av egne 
ansatte og utdanning for innbyggerne gjennom  
stedsuavhengig tankegang og god utnyttelse av 
bredbåndet, som går som en digital motorvei  
gjennom kommunen vår. Vi arbeider med å innføre  
digitale løsninger og ny teknologi i kommune- 
organisasjonen.

Vi ønsker å legge til rette for et livskraftig demokrati.  
I lokalsamfunnet vårt har vi mange møteplasser og 
stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. Gode kultur-  
og fritidstilbud øker livskvaliteten og styrker folke-
helsa. Vi ønsker aktive innbyggere som har  
medinnflytelse og engasjerer seg. Alle skal ha  
mulighet til å involvere seg i politikk og bli inkludert i 
foreningsvirksomhet. Vi har tro på dialog som  
metode.

Dyrøy er opptatt av ei bærekraftig framtid, med lokale 
løsninger som svar på nasjonale utfordringer. Derfor 
satser vi på energieffektivisering, ny teknologi og 
overgang til miljøvennlige energiformer. Både dagens 
innbyggere og kommende generasjoner skal sikres et 
helsefremmende og godt miljø.

Framtida må bygge på Dyrøy sine forutsetninger.  
Vi har robuste lokale bedrifter og mange stedbundne 
ressurser som gir muligheter innen hav- og land-
bruk. Samtidig som stedsuavhengig læring og arbeid 
bringer verden inn til oss, og oss ut til verden.  
Det gir oss framtidstro.

Utvikling og framtid i Dyrøy



Næring, hav og land

Generelt består næringslivet i Dyrøy av små foretak i 
servicenæringer. Unntakene er Dyrøymat AS, som  
jobber mest i et lokalt og regionalt marked, og  
Demas AS, som tilbyr tjenester og utvikler nye 
produkter innen automasjon og styringssystemer, 
også i et internasjonalt marked. Kompetanse er 
avgjørende for disse bedriftenes konkurranseevne. 
Kommunen ønsker å tilrettelegge på best mulig måte.

Vi vil satse på det som er våre fortrinn. Kompetanse 
og gjennomføringskraft gir grobunn for utvikling i 
lokalsamfunnet og i næringslivet. Vår målsetning er 
innovasjon og nyskapning basert på våre naturgitte 
forutsetninger og etablerte utviklingsmiljø.

Reiseliv og turisme baserer seg på godt vertskap og 
stedbundne ressurser i naturen. I framtida ønsker 
Dyrøy kommune å legge til rette for flere etableringer 
innen reiselivsnæringen, der kortreiste opplevelser  
og lokal mat er hovedproduktene.

Vi ønsker at hav-, landbruks- og reindriftsnæring skal 
ha gode rammebetingelser. I kommunen finnes  
ca 15 gårdsbruk og seks lokasjoner for lakseoppdrett, 
fordelt på tre selskaper. I tillegg har vi et smoltanlegg. 
Dyrøy kommune skal være en viktig samarbeids- 
partner og tilrettelegger i arbeidet for å utvikle et  
variert næringsliv i kommunen. En god arealplan,  
næringsplan og regional kystsoneplan skal peke ut 
retninga for framtida. 

Ved å tilrettelegge for større industrietableringer skal 
det skapes stimulerende miljøer for store og små 
bedrifter, som kan samarbeide om oppdrag.  
Vi har to industriområder: Finnlandsmoan og Espenes, 
sistnevnte med dypvannskai.

Bredbåndet gir gode muligheter for IT-baserte  
næringer og tjenesteproduksjon. Dyrøy kommune 
har samarbeidet med Bredbåndsfylket Troms om 
utbygging og framtidsrettet utnyttelse av fibernettet, 
gjennom prosjekter om stedsuavhengig arbeid, digital 
læring, helse og velferdsteknologi.
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Først og fremst innen bredbånd

Bredbåndsfylket eier et godt utbygd fibernett som vi bygger tjenester rundt. Alle kommunene er tilknyttet nettet og 
kan derfor dra nytte av de tjenestene vi tilbyr.
Bredbåndsfylket vil med fiberinfrastrukturen legge til rette for samarbeid, effektivisering og offentlig fornying.

Med utgangspunkt i Brøstadbotn når man et stort,  
regionalt arbeidsmarked. Avstand til Sørreisa  
(25 min), Sjøvegan (30 min), Finnsnes (45 min),  
Bardufoss (45 min), Setermoen (50 min). 

Mange i Dyrøy har sin arbeidsgiver et annet sted og 
pendler ut daglig eller i perioder, noen jobber  
stedsuavhengig med kontorplass hjemme eller i  
kontorhotellet vårt. Dyrøy kommune har bygd og eier 
et fibernett som strekker seg over hele kommunen. Du 
får fiber der du bor. 

Vårt bo- og arbeidsmarked er tilpasset en moderne 
virkelighet. Vi har daglige anløp av hurtigbåt som 
trafikkerer strekningen Harstad-Finnsnes-Tromsø og 
nærhet til tre flyplasser. Nærmeste flyplass er  
Bardufoss lufthavn som har daglige avganger til Oslo. 

Dyrøy kommune ønsker å legge til rette for boliger 
som er tilpasset ulike livsfaser. Politikerne har samlet 
seg om følgende mål for boligpolitikken i Dyrøy:

1. Som et ledd i å opprettholde et livskraftig Dyrøy-
samfunn vil kommunen stimulere til å opprettholde og 
styrke bosettingen i kommunen.
2. Dyrøy kommune skal være en god bokommune for 
både heltids- og deltidsinnbyggere.
3. Dyrøy kommune skal spesielt legge til rette for unge 
nyetablerere.
4. Dyrøy kommune skal ha et velfungerende bolig-
marked med en blanding av private og offentlige
boliger for en hver livsfase, det vil si boliger av ulik 
type og størrelse.

5. Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om tilrette-
legging for de grupper som har krav på kommunal
bolig.
6. Det private markedet i Dyrøy kommune skal 
stimuleres til å bygge, eie og leie ut boliger. 

Dyrøy kommune tilbyr byggetilskudd til de som  
bygger nytt bolighus i Dyrøy, også ombygging kan 
være berettiget tilskudd. Dyrøy kommune har mange 
gratis tomter og rimelig tilkobling til vann/avløp.  
Det er mulig å få startlån gjennom kommunen.

Det er vanlig å ha mer enn én bolig. Dyrøy vektleg-
ger deltidsinnbyggernes muligheter til å integreres i 
Dyrøysamfunnet gjennom å tilby plass i kontorhotell, 
deltakelse i lag/foreninger og gjennom å motta  
informasjon fra kommunen.

Vi har barnehage, barne- og ungdomsskole i sentrum 
og tre videregående skoler i pendleravstand  
(Sjøvegan, Bardufoss, Senja).
Kommunen har et aktivt idretts- og kulturliv og et godt 
kulturskoletilbud.

Dyrøy kommune har en visjon om å være en 
«lærende kommune» og bygger på begrepene  

FAGLIG DYKTIG 

IMØTEKOMMENDE

NYSKAPENDE

Bygge og bo
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Kan du ta jobben med deg 
på flyttelasset?

Vi legger til rette for stedsuavhengig 
arbeid og studier i vårt kontorhotell. 
Tilbudet er gratis for studenter, mens 
bedrifter betaler for kontorleie. 

En dag, en periode eller fast leie, 
hva har du behov for? 

Få et sosialt og faglig fellesskap 
sammen med andre gründere, 
studenter og prosjektledere. 

Framtidas fleksible løsninger er her.

Kontorhotellet er et tilbud fra 
Kompetansesenter for steds-
uavhengig arbeid, 
Dyrøyseminarsenteret KF

www.stedsuavhengig.noFag • Forum • Fellesskap

07900

homenet.no/fiber

Alltid glede 
I Dyrøy kommune leverer  
HomeNet gode fiberopplevelser  
hjem til deg 



DYRØY

TROMSØ

BARDU

HARSTAD

NORDREISA

Leverandør til o�entlig sektor av 
plan- og styringssystemer på web 

Alkevegen 14, 9015 Tromsø • Tlf. 77 62 18 55 • www.arenanorgeas.no

SVENDSEN MASKIN
Brøstadbakken 51, 9311 Brøstadbotn • Tlf. 917 27 778

www.svendsenmaskin.no

Din internettleverandør i Dyrøy

Tlf. 77 66 26 00 • firmapost@nordix.no

Bergsbotn, 9385 Skaland
Tlf: 77 85 97 00 • Faks: 77 85 97 10

E-post: akvafarm@brkarlsen.no
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Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Tlf. 77 18 92 00

E-post: postmottak@dyroy.kommune.no

www.dyroy.kommune.no

Tlf. daglig leder: 918 10 880 • Tlf. kontor: 47 65 35 63 
E-post: korkompl@online.no

Skandinavias største utvalg av smykker og gaveartikler med 
musikalsk preg. 
Vi har også et stort utvalg av slips og skjerf med noter og 
musikktegn.

Liker du sang og musikk vil du glede deg over alt vi kan tilby 
i vår innholdsrike nettbutikk!

Vårt varelager for Norge ligger i nydelige Dyrøy, velkommen 
til å ta kontakt med oss.

www.korkomplett.no


