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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 24.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 18.12.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 1/19 31.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen fra møte i formannskapet 18.12.18 er tilgjengelig elektronisk på kommunens 
nettside: 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4368822.296.ttzpkmulmb7lzm/FS_Protokoll_18121
8.pdf 
 

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteprotokollen av 18.12.18 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 

3

https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4368822.296.ttzpkmulmb7lzm/FS_Protokoll_181218.pdf
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4368822.296.ttzpkmulmb7lzm/FS_Protokoll_181218.pdf


4

PS 2/19 Referatsaker
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Protokoll regionrådet  
3. desember, Lenvik 
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PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD 03.12.18 
 
Tid:   Mandag 3. desember kl. 09.00 -1250 
Sted:  Kommunestyresalen, Lenvik kommune, Finnsnes 
 
 
Ordførere: Geir-Inge Sivertsen  ordfører Lenvik   Leder RR 

Roar- Åge Jakobsen  ordfører Berg 
Nils Ole Foshaug   ordfører Målselv 
Jan- Eirik Nordahl   ordfører Sørreisa 
Toralf Heimdal   ordfører Bardu 
Marit Espenes   ordfører Dyrøy 
Jan- Fredrik Jenssen  ordfører Tranøy 
Anne- Britt Fallsen  varaordfører Torsken 

 
Rådmenn: Håvard Gangsås  rådmann Bardu  

Alf Rørbak   rådmann Tranøy 
Ann- Kristin Trondsen  rådmann Sørreisa 
Tore Uthaug   rådmann Dyrøy 
Lena Hansson    rådmann Torsken 
Wenche Pedersen   rådmann Berg 
Bjørn Fredriksen  rådmann Lenvik 

 
Andre:   Ragnvald Storvoll  Prosjektleder, Byregionprogrammet (48-50/18) 

Kjell Sverre Myrvoll  Prosjektleder, Byregionprogrammet (48-50/18) 
Margoth Hovda Lien  Humanetisk forbund    (40/18) 
Ingvild B. Solvang  Humanetisk forbund    (40/18) 

  Hogne Eidissen   Senja 2020 
Louis S. Edvardsen  Daglig leder Midt- Troms regionråd 
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Innledning 
Ordfører Geir- Inge Sivertsen ønsket velkommen til kommunen.  
 
Sak 45/18 "Orientering – Helse Nord v/ Kristian Fanghol" utsettes til møte 28. januar 2019. 
 
 
Behandling: 
 
39/18  Godkjenning av protokoll fra møte 10. august 
 
Vedtak:  
Protokoll fra RR møte 10. august i Målselv godkjennes.  
 
 
40/18  Orientering – livssynsnøytralt seremonirom V/ HEF 
 
Bakgrunnen for saken var henvendelse fra Humanetisk forbund (HEF) i Midt- Troms som 
hadde bedt om å få orientere AR vedr temaet. AR ba i sitt vedtak om at RR orienteres. 
Orienteringen ble foretatt av Margoth Hovda Lie og Ingvild B. Solvang. 
 
Vedtak:  

1. RR takker for redegjørelsen 
2. RR tar redegjørelsen til orientering. 
3. RR ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra AR, og 

hvor HEF inviteres til å delta med én representant. Daglig leder Midt- Troms regionråd 
bistår gruppen.  

4. Gruppens mandat er å utarbeide notat som kartlegger "etterspørselen" for et slikt 
lokale i Midt- Troms. Gruppen bes også ta kontakt med aktuelle livssyn og 
trosretninger for å se på muligheten for "samdrift". Arbeidsgruppens konklusjon 
fremlegges for RR så snart denne foreligger. 

 
 
41/18 Søknad om medlemskap fra Salangen kommune   
 
Vedtak:  

1. RR viser til søknad om medlemskap i Midt- Troms regionråd fra Salangen kommune. 
2. RR vedtar at ordfører i Salangen gis observatørstatus med møte og talerett i RRs 

møter i 2019. 
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3. RR vedtar at administrativ ledelse i Salangen gis observatørstatus med møte og 
talerett i ARs møter i 2019. 

4. RR ønsker Salangen kommune velkommen som fullverdig medlem av Midt- Troms 
regionråd fra 01.01.2020. Det forutsettes at både økonomiske forpliktelser, samt 
vedtektene for Midt- Troms regionråd legges til grunn for medlemskapet. 

5. Midt- Troms regionråd inviterer ungdomsrådet i Salangen kommune til å inngå i  
ungdommens regionråd Midt- Troms (URMT). 

 
 

42/18  Oppfølging dialogmøte - landbruket i Midt- Troms 
 
Vedtak: 

1. RR tar informasjon gitt av ordførerne og daglig leder som var til stede på 
dialogmøtet til orientering. 

2. RR ber om at AR følger opp saken videre. 
3. Det bes om at mulighetene for økonomisk støtte fra Troms fylkeskomme og 

Fylkesmannen ved en evt. utarbeidelse av landbruksplan for Midt- Troms avklares. 
 
 
43/18  Ny kommunelov 2020 og regionrådets rolle  
 
Vedtak: 

1. RR tar informasjon gitt av daglig leder Midt- Troms regionråd til orientering. 
2. RR utsetter saken til møte 28. januar 2019. 
3. Det bes om at det i møtet 28. januar legges opp til en bred diskusjon vedr temaet. 

 
 
44/18  Oppfølging RR sak 37/18 – samarbeidsområder etter 2020 
 
Vedtak: 

1. RR tar informasjon gitt av prosjektleder Senja 2020 til orientering. 
2. RR utfordrer AR til å drøfte de interkommunale samarbeidene etter 2020, og ber at 

resultatet av drøftingen fremlegges for RR 28. januar 2019 
 
 
45/18  Orientering – Helse Nord v/ Kristian Fanghol 

Saken ble under behandling av sakslisten utsatt til 28. januar 2019. 
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46/18 Næringsrelatert aktivitet i uregulerte områder 
 
Vedtak: 

1. RR tar redegjørelsen fra blant annet ordfører i Berg kommune til orientering. 
2. RR ber om at tematikken vurderes sett i sammenheng med prosjektet "bærekraftig 

besøksforvaltning". 
3. RR anbefaler at tematikken også settes på dagsorden i fagnettverkene i regionrådet. 

 
 
47/18 Ansvarlig for møte med "det utvidede kulturbegrepet" 
 
Vedtak: 

1. RR viser til brev fra Torsken kommune v/ rådmann 
2. RR viser til henvendelse sendt fra rådmann i Torsken til Midt- Troms kommunene vedr 

aktuelle deltakere for møtet, og ber om at de av kommunene som ikke har besvart 
gjør det så raskt som mulig. 

3. RR anmoder om at det sees på muligheten at Visit Senja i samarbeid med 
Regionrådet kan ta ansvar for et slikt møte. 
 

 
48/18  Ungdom – rekruttering 
 
Vedtak: 

1. Felles kommunestyremøte gjennomføres 25.02.19 etter modell fra tidligere møter.  
• Midt- Troms kommunestyre gjennomføres i Istindportalen, Målselv 25.2.2019 kl 

09:30 – 15:30 
• Et sentralt tema er Ungdom/rekruttering 
• Tilrettelegging og praktisk gjennomføring skjer i regi av «Attraktive Midt-Troms» i 

nært samarbeid med daglig leder Midt-Troms Regionråd 
• Hver enkelt ordfører er ansvarlig for innkalling av sine respektive 

kommunestyrerepresentanter 
2. Søknad fra Midt-Troms sendes SpareBank1 Nord-Norge Samfunnsløftet 

• Midt- Troms regionråd støtter søknaden til Samfunnsløftet 
• Prosjektledelsen gis fullmakt til på vegne av regionen å sende søknad til 

SpareBank1 Nord-Norges Samfunnsløftet, jf. vedlegg 
3. Regionalt ungdomsråd – videre satsing 

• Gave fra SalMar ASA pålydende kr 500 000,- disponeres på følgende måte 
• Kr. 200 000,- tildeles URMT jf. vedtak i URMT sak 6/18.  
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• Kr. 300 000,- avsettes som egenandel i søknad på Samfunnsløftet til SpareBank1 
NN. 

 
 
49/18  Innspill fra Midt-Troms til KMD 
 
1. Samarbeid mellom kommuner var et premiss for deltakelse i utviklingsprogrammet. 

Tanken med dette var en antakelse om at samarbeid kan gi et breiere geografisk 
perspektiv på utfordringene, og kan bidra til å styrke den samlede utviklingskapasiteten 
og –kompetansen. Har samarbeid vært en god måte å løse utfordringer når det gjelder til 
samfunns- og næringsutvikling i din region?  Har samarbeidet vært nyttig også for de 
minste kommunene i regionen? Hvis nei, hva kan være årsaken? Har dere eksempler på 
at det har og ikke har vært nyttig? 

  
Stikkord / innspill i regionrådet 03 12 18 

• Ja, det er bygd større tillit både i det politiske landskapet, administrativt og også i 
næringslivet 

• Samarbeidet har skapt felles forståelse av både utfordringer og muligheter i vår 
region 

• Samarbeidet har bidratt til at vi eier «samme bilde» og har felles mål for utvikling 
i vår region 

• Det har vært avgjørende å ha en kunnskapsbasert samfunnsanalyse som grunnlag 
for felles mål 

• Samarbeidet har gitt større og breiere forankring, både politisk og i forvaltningen 
• Samarbeidet har hatt stor nytte for alle kommunene, både de større og de 

mindre 
  
2. Mangelfullt samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, staten, næringslivet og 

frivillig sektor er en velkjent problemstilling. Har dere eksempler på at manglende 
samordning mellom disse vært en flaskehals for utviklingen i din region? Hva kan være 
løsningen på disse utfordringene? Har dere eksempler på hva byregionen har gjort i den 
sammenheng? 

  
Manglende samordning som blir en flaskehals  
Stikkord / innspill i regionrådet 03 12 18 
 

• En har avdekket at det er svakheter mellom utdanningssystemene, både 
grunnskole/videregående og videregående/høyere utdanning 
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• Det er ikke alltid god samhandling mellom utdanningssystemer / næringsliv og 
lærlingeordninger 

• Topptung fylkeskommune – og for få ressurs på regionalt nivå. Dårlig samsvar 
mellom fylke- og kommunenivå 

• Fylkesmannen har for «kompliserte» og «tunge» arbeidsprosesser. Forenkling er 
nødvendig. 

• Kompetanse, universitetsutdanning og FOU kan i større grad skje desentralisert 
• Det er ikke samsvar mellom regionale planer og midler til gjennomføring av tiltak 

o Det er for små midler i regionale næringsfond fond 
  

Det kan være flere svar løsninger på disse utfordringene 
Stikkord / innspill i regionrådet 03 12 18 
 

• Øke potten til regionale næringsfond 
• Se nye muligheter for samarbeid – der mer økonomi, ansvar og oppgaver 

flyttes til regionalt nivå 
• Næringsutvikling kan med fordel i større grad løses på regionalt nivå 
• Prinsippet om «botton – up» bør i større grad gjelde. Makt, ansvar og 

økonomi bør flyttes til regionalt nivå 
• Mer forskning og FOU utenfor de store byene 

  
3. Har dere innspill til andre tema og mulige løsninger som kan ha relevans for 

distriktsmeldingen? 
  

• Infrastruktur, både fibernett og veg 
• Dagens boligpolitikk ivaretar i liten grad det å få lån til å bygge i distriktet. Her bør 

ordninger i Husbanken justeres 
• Næringsutvikling – er et område som i større grad kan løses på regionalt nivå 

 
Vedtak: 
1. RR tar redegjørelsen fra Ragnvald Storvoll og Kjell Sverre Myrvoll til orientering. 
2. RR ber om at innspill fremkommet i RR-møte 3. desember tas med i møte med KRD 12. 

desember 
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50/18  Reiselivssatsing i regionen 
 
Vedtak: 

1. RR takker Byregionprogrammet ved Ragnvald Storvoll for redegjørelsen 
2. RR tar redegjørelsen til orientering 

 
 
51/18  Åpen post 

ingen saker til behandling 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Geir- Inge Sivertsen      Louis S. Edvardsen 
regionrådets leder      daglig leder  
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Fra: Louis S. Edvardsen (lse@midt-troms.no)
Sendt: 11.12.2018 14:05:02
Til: Geir Inge Sivertsen; Fred Flakstad; Marit Alvig Espenes; Roar Åge Jakobsen; Nils Ole Foshaug; Jan- Eirik
Nordahl; Toralf Heimdal; Jan Fredrik Jenssen; Lena Hansson; Hogne Eidissen; Alf Rørbakk; Ann Kristin Trondsen;
Håvard Gangsås; Bjørn Fredriksen; Tore Uthaug; OIe Frode Mikkelsgård; Wenche Pedersen
Kopi: Sigrun Wiggen Perstbakmo; Frode Skuggedal; Postmottak Lenvik Kommune; Postmottak Målselv kommune;
Postmottak Torsken kommune; Postmottak Berg kommune; Postmottak Tranøy kommune; Dyrøy kommune
postmottak; Postmottak Bardu kommune; Postmottak Sørreisa kommune

Emne: Protokoll fra møte i RR 3. desember i Lenvik
Vedlegg: 0312 protokollRR- Lenvik.pdf
 
Til Midt‐ Troms kommunene
 
 
 
Vedlagt følger protokoll fra møte i RR 3. desember 2018.
 
 
 
 
 
 
Med hilsen
 
 

 
  
Louis S. Edvardsen  |  daglig leder

 
E‐post lse@midt‐troms.no
Telefon +47 901 36 676
Postboks 609, 9306 Finnsnes
#midttroms
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Fra: Øivind Søreng (oivind.soreng@midt-tromsnh.no)
Sendt: 20.12.2018 15:05:23
Til: Marit Alvig Espenes; Stig Stokkland; Tore Uthaug; Frank Moldvik
Kopi: 

Emne: Rapport fra Næringshagen Midt-Troms AS
Vedlegg: Rapport til Dyrøy, Næringshagen Midt-Troms sin aktivitet i 2017 og 2018.pdf
Hei
 
Vedlagt ligger rapport fra Næringshagen Midt‐Troms AS for 2017 og 2018. Vi ser fram til videre samarbeid, og håper
å få mye med dere å gjøre i året som kommer.
 
Benytter anledningen til å ønske dere god jul!
 
Med vennlig hilsen
Næringshagen Midt-Troms AS
 
Øivind Søreng
Forretningsutvikler
Mob: 478 49 888
E-post: oivind.soreng@midt-tromsnh.no
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RAPPORT TIL DYRØY KOMMUNE – 
NÆRINGSHAGEN MIDT-TROMS SIN 
AKTIVITET 2017/2018 
 

Fra: Næringshagen Midt-Troms AS ved daglig leder Åsta Sortland 

Til: Dyrøy kommune  

Dato: 18.12.2018 

INNLEDNING 

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av Næringshagen Midt-Troms sin aktivitet opp mot samarbeidsavtalen 
med Dyrøy kommune. Formålet med avtalen er at samarbeidet mellom partene skal forsterke kommunens 
satsing på næringsutvikling. Alle tiltak som iverksettes i henhold til avtalen skal ligge i tilknytning til det 
nasjonale, notifiserte næringshageprogrammet.  

 

KORT OM NÆRINGSHAGEN MIDT-TROMS  

På generalforsamling våren 2018 ble det besluttet at selskapet skal endre navn fra Senja Næringshage AS til 
Næringshagen Midt-Troms.  

Næringshagen Midt-Troms er et innovasjons- og næringsutviklingsselskap. Vi arbeider for utvikling og vekst 
basert på næringslivets og regionens muligheter og behov. Vi er regionens eget utviklingsverktøy.  

Vi eies av SIVA, de 6 kommunene i Ytre Midt-Troms og næringslivet i regionen. Vårt styre er sammensatt 
strategisk og geografisk, med representanter fra regionen. I tillegg er SIVA representert i styret.  Styreleder er 
Inger Andreassen fra Tranøy. 

Næringshagen Midt-Troms deltar i SIVA sitt næringshageprogram. Det betyr at vi på visse vilkår tilbyr 
rabatterte forretningsutviklingstjenester til små og mellomstore bedrifter, der inntil 75% av vår bistand 
finansieres via statsstøtte. Dette er et nasjonalt virkemiddel for næringsutvikling i distriktene.  Gjennom 
avtalene med kommunene skal  etablerere og små og mellomstore bedrifter sikres god tilgang på tilbudet 
gjennom næringshageprogrammet. 

Vårt tilbud gjennom næringshageprogrammet består i hovedsak av rådgivning i forhold til forretningsutvikling, 
forskning-, utvikling- og innovasjonsprosjekter i næringslivet, kurs/ kompetanseheving og møteplasser for 
næringslivet med virkemiddelapparatet i regionen. I tillegg kjører vi flere større nærings- og 
bedriftsutviklingsprosjekter.  Vi gjør også plan og analyse-oppdrag, blant annet for kommunene i regionen. 
Regional Næringsplan for Midt-Troms er et eksempel på slike oppdrag.  
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Pr desember 2018 er vi 4 ansatte:  

- Åsta Sortland, daglig leder   
- Hilde Gustavsen Erstad, forretningsutvikler 
- Irene Lange Nordahl, prosjektleder/forretningsutvikler  
- Øivind Søreng, forretningsutvikler 

AKTIVITETER I HENHOLD TIL AVTALE  

Avtalen skal bidra til at kommunens næringsliv blir del i et større samarbeidsfellesskap i regionen, besparelser i 
form av reise og tid for etablerer og bedrift fordi veiledning, kurs og kompetansetiltak skjer lokalt. 

I samarbeid med kommunens 1.linjetjeneste/ næringsavdeling skal Næringshagen Midt-Troms gi kommunens 
næringsliv de beste forutsetninger for å være oppdatert på relevante kurs og kompetansehevende tiltak, og 
gjennomføre gratis veiledningssamtaler med etablerere og SMB-bedrifter.  

Som 2.linje-tjeneste for etablerere og bedrifter i kommunen skal Næringshagen Midt-Troms kartlegge hver 
enkelt ide og vurdere om disse skal tas opp i næringshageprogrammet, hvor videre rådgivning fra 
næringshagen dekkes inntil 75% og 25% må dekkes av bedriften. 

Næringshagen jobber også proaktivt og oppsøkende mot relevante bedrifter, blant annet gjennom vår rolle 
som Distriktsmobilisator for FoUi, en ordning finansiert av Troms Fylkeskommune gjennom VIT Troms.   

Status førstelinjetjeneste: I 2018 har næringshagen gjennomført 46 førstemøter der vi har veiledet etablerere 
og etablerte bedrifter. 1 av disse med etablerere og bedrifter i Dyrøy kommune.  

Status Næringshageprogrammet:  Pr desember 2018 har vi 47 aktive målbedriftsavtaler (oppdrag) for bedrifter 
og etablerere. 2 av disse bedriftene er fra Dyrøy kommune.   

REGIONALE AKTIVITETER I HENHOLD TIL AVTALEN  

REGIONALE MØTER 

I avtalen er det skissert at det skal gjennomføres minimum 30 aktiviteter i og for kommunens næringsliv i løpet 
av hele avtaleperioden.  

2017:  

Næringshagen fikk oppdraget med å skrive regional næringsplan for kommunene i Midt-Troms, og prioriterer 
dette arbeidet fremfor å arrangere felles møte for kommunene med tema næringsutvikling. Gjennom dette 
arbeidet har vi hatt jevnlige møtepunkter med regionråd, administrativt råd og formannskap i kommunene, i 
tillegg til at vi har arrangert 4 temamøter for næringslivet og egne Innspillsmøte med næringslivet i samarbeid 
med kommunene i alle kommunene unntatt Tranøy.  

6.april 2017: Skattefunnseminar for bedrifter i regionen ble arrangert i april 2017, i samarbeid med Innovasjon 
Norge, Forskningsrådet, Regional Forskningsfond og Troms Fylkeskommune.  

September 2017: Prosjektledelse for Møt-Midt Troms september 2017. Møteplass for studenter og unge 
voksne, kommuner og næringsliv i regionen.  

Workshop Leverandørutvikling Havbruk Troms, 6-7 september Torsken. Deltagelse fra Innovasjon Norge. VIT-
koordinator og RFF, samt UiT Narvik og Tromsø (Edel Storelvmo og Edel Elvevold).  40 + deltagere fra 
havbruksnæring og leverandører, fra hele regionen.  
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Oktober: Næringshagen arrangerte frokostmøte i samarbeid med Kunnskapsparken Harstad og Nordic Business 
support om muligheter for øst-vest samarbeid for næringslivet på nordkalotten.  

Næringshagen deltok på møte regionalt næringsforum høsten 2017.  

Næringshagen deltok på og holdt innlegg på Næringsarena Troms i oktober 2017, en møteplass for 
næringsutviklere i Troms i regi av Troms Fylkeskommune.  

2018: 

6-7 feb: Samling i Leverandørutvikling Havbruk Nord, på Flakstadvåg i Torsken og i Kunnskapsparken på 
Finnsnes. Deltagelse fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Sintef, UiT, Norut, Nofima og Troms 
Fylkeskommune, samt 50 + deltagere fra havbruksnæring og leverandører, fra hele regionen.  

26.feb. Felles kommunestyremøte for kommunene i Midt-Troms, med presentasjon av regional næringsplan. 

5-6 mars: Næringshagen deltok på Næringsarena Troms, en møteplass for næringsutviklere i Troms i regi av 
Troms Fylkeskommune.  

13.mars: Grunderuka på Posthuset: Ide til Marked i samarbeid med Innovasjon Norge og Finnsnes Forum på 
Posthuset, deltagelse fra gründere fra hele regionen.  

15.mars: Grunderuka på Posthuset: Næringshagen holdt innlegg om våre tjenester og om regional 
næringsplan for gründere fra hele regionen.  Særlig fokus på reiseliv.   

16.april: Skattefunnseminar for bedrifter i regionen, arrangert i samarbeid med Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet, Regional Forskningsfond og Troms Fylkeskommune.  35+ bedrifter deltok.  

20-21 mai. Studietur til Rørvik for deltakere i Leverandørutvikling Havbruk Nord. Besøk hos relevante 
leverandørmiljøer og havbruksbedrifter.  

5. sept. Åpent seminar for leverandører til Havbruksnæringen og entreprenører fra regionen, arrangert i 
samarbeid med Sparebanken Nord-Norge.   

12-13 sept: Prosjektledelse for Møt-Midt Troms september 2018. Møteplass for studenter og unge voksne, 
kommuner og næringsliv i regionen.  

25. sept: Seminar for Reiselivsbedrifter med fokus på kompetanseutvikling, rekruttering og virkemidler FOU, i 
samarbeid med Senja Videregående, Studiesenteret, Troms fylkeskommune og kompetansemegler for reiseliv.  

20-21 nov. Samling i Leverandørutvikling Havbruk Nord, på Finnsnes. Deltagelse fra Sintef, Norut, N og Troms 
Fylkeskommune, samt 40 + deltagere fra havbruksnæring og leverandører, fra hele Troms.  

21.nov Presentasjon av ordningen Norsk Katapult for 40 + deltagere i Leverandørutvikling Havbruk Nord.  

22.nov: Konferanse –Leveranser til Forsvaret for Næringslivet i Troms i regi av Bardu Kommune. Næringshagen 
bidro med innlegg om muligheter for næringsutvikling og nye leveranser. 30 deltagere fra næringsliv og 
kommuner, herunder flere fra våre målbedrifter.   

29.-30. nov: Næringshagen deltok på Næringsarena Troms, en møteplass for næringsutviklere i Troms i regi av 
Troms Fylkeskommune.  
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MOBILISERING FOU  

Distriktsmobilisering FoU  

Næringshagen Midt-Troms har gjennom en samarbeidsavtale med Troms Fylkeskommune ansvar for distrikts 
mobilisering FoU, mot små og mellomstore bedrifter i Midt-Troms. Gjennom avtalen skal næringshagen bistå 
bedrifter i å utvikle prosjekter der det er aktuelt å bruke forskning for å oppnå innovasjon. Vi skal hjelpe 
bedrifter å finne passende virkemiddel for prosjektet, og rett forskningsmiljø med kompetanse på aktuell 
problemstilling. Hjelpen er gratis for bedriftene. 

Tett samarbeid med regionalt virkemiddelapparat og kunnskaps og FOU-miljøer i nord: Næringshagen Midt-
Troms har et tett samarbeid med øvrige virkemiddelaktører, og kunnskaps og FOU-miljøer i Nord.  Vi bruker 
nettverket vårt og kjennskapen vår aktivt til å koble bedrifter mot riktig virkemiddel og samarbeidspartner, og 
har også tett samarbeid med disse gjennom prosjekter, som Leverandørutvikling Havbruk Nord.  

Forskningsdagene i Midt-Troms  

Forskningsdagene i Midt-Troms er et systematisk arbeid for å for å skape gode møteplasser for deling og 
utvikling av forskningsbasert kunnskap mellom forskning, samfunnsliv og næringsliv. Viktige målgruppe er barn 
og unge, og næringslivet. Næringshagen Midt-Troms har vært arrangør for Forskningsdagene i Midt-Troms 
siden 2001.  

I 2017 var tema verdier, og det ble det avholdt 20+ arrangementer i alle 8 kommunene.  

Tema for 2018 er oppvekst, og det har vært gjennomført arrangementer i hele regionen, med deltagelse både 
fra næringsliv og fra skoleelever fra Dyrøy kommune.   

OMDØMME OG REKRUTTERING  

Midt-Troms vil ha behov for arbeidskraft med både fagutdanning og høyere utdanning i tiden fremover. Dette 
gjelder både for vekstnæringene og i næringslivet for øvrig, samt i offentlig sektor.  

Næringshagen Midt-Troms har i 5 år hatt prosjektledelsen for Møt Midt-Troms, på vegene av de åtte 
kommunene i regionen. Dette er en årlig møteplass for studenter og unge voksne, kommuner og næringsliv i 
regionen, som søker å synliggjøre Midt-Troms som en attraktiv bo og arbeids-region.  

KURS/ KOMPETANSEHEVING 

2017: 

Det ble gjennomført tre åpne kurs ila våren 2017, med 40 + deltagere: Økonomikurs for ikke-økonomer. 
Praktisk ledelse, Skap resultater med bedre kommunikasjon. 

2018:  

Vi har gjennomført 2 åpne kurs så langt i år, samt et åpent seminar for leverandører til havbruksnæringen og 
entreprenører. I tillegg har vi gjennomført flere kompetansehevingstiltak for vår våre målbedrifter, og for 
deltakerne i Leverandørutvikling Havbruk Nord.  

Åpne kurs så langt i år : Salgskurs del 1 og 2, og kurs i GDPR for bedrifter og organisasjoner.  

 

17



ANDRE UTVIKLINGSPROSJEKTER  

 Leverandørutvikling Havbruk Nord, der formålet er å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt fra 
havbruksnæringen. gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører.  Samarbeid med 
Halti Næringshage AS. Her deltar 8 havbruksaktører og over 30 leverandørbedrifter fra hele Troms. 
Følgende havbruksaktører deltar: Flakstadvåg Laks, Wilsgård Fiskeoppdrett, NRS Troms, SalMar, Lerøy, 
Marine Harvest, Arnøylaks og Eidsfjord Sjøfarm. I tillegg har prosjektet etablert samarbeid med flere 
sentrale kunnskapsmiljø i fylket som UiT, NOFIMA og NORUT.  

 InnovasjonsPlattform Troms, der formålet er å skape et sterkere samarbeid og en bedre rollefordeling 
i den offentlige innovasjonsinfrastrukturen. I prosjektets deltar foruten næringshagene SIVA, 
Innovasjon Norge, KUPA, Norinnova, Norges Forskningsråd, Sametinget, fylkeskommunen m/ P&N-
etaten, VRI-sekretariatet og RFF-sekretariatet. Kommunene i Troms er også en målgruppe i prosjektet 
i forhold til rollefordeling i gründeren/bedriftens ”kundereise”, fokus på ”best practice” mv. 
Samarbeid med Halti Næringshage AS.  

 Regional Næringsplan for Midt-Troms: I februar 2018 ble Regional Næringsplan for Midt-Troms 
lansert i felles kommunestyremøte. Næringshagen har utarbeidet planen på oppdrag for 
Byregionprogrammet, med Lenvik kommune som prosjekteier. Det er laget en omfattende 
planprosess som er vedtatt i styringsgruppa, og det legges opp til bred forankring i næringslivet og i 
formannskapene i kommunene. Målet med en regional næringsplan for Midt-Troms er: 1) Å forene 
kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de definerte satsingsområdene sjømat, 
reiseliv og forsvar 2) Å bygge et attraktivt og sterkt bo- og arbeidsmarked i mellom byene i nord og sør 
i fylket.  

 Attraktive Midt-Troms: Næringshagen er samarbeidspartner med Nordavind utvikling i prosjektet 
Attraktive Midt-Troms, hvor de 8 Midt-Troms kommune sammen målsetter å implementere de 
identifiserte tiltak i Regional Næringsplan.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 201271 

Saksmappe: 2019/62 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 24.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av protokoll kap. 5.2 annen lønnsregulering - Fagforbundet 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 3/19 31.01.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Protokoll HTA kap. 5.2 annen lønnsregulering - Fagforbundet 

 

Saksopplysninger 
Det ble 18.01.2019 gjennomført lønnssamtale/lokale forhandlinger mellom Dyrøy kommune og 
Kjell Jostein Lillegård/Fagforbundet etter HTA kap. 5.2 annen lønnsregulering. Se vedlagte 
protokoll som skal underskrives av Fagforbundet i møte 25.01.19. 

Administrasjonens vurdering 
HTA kap. 5.2 – annen lønnsregulering: 
«Der det foreligger spesielle behov for å beholde og rekruttere arbeidstakere, kan det foretas 
lønnsregulering ut over hva som følger av punkt 5.1. 
Ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde skal det foretas en 
lønnsvurdering for stillingsinnehaver basert på ny eller endret stilling. 
Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøftinger mellom de berørte parter. 
Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da 
vedtas.» 
 
Kjell J. Lillegård skal fortsatt ha ansvaret for integreringsområde i sin faste stilling i den tiden 
han vikarierer som fagleder servicetorg (01.12.18-01.11.19). For dette får Kjell Jostein Lillegård 
et lønnstillegg på kr 30.000 for perioden 01.01.19-01.11.19. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll av 18.01.2019 mellom Dyrøy kommune og Fagforbundet etter HTA kap. 5.2 annen 
lønnsregulering godkjennes.  

Ordførers innstilling: 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
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ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 Fagforbundet 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2019/62 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
201271 
 
21.01.2019 

 
 

Protokoll HTA kap. 5.2 annen lønnsregulering - Fagforbundet 

Den 18.01.19 ble det avhold forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
Fagforbundet på den andre side. Møtet ble avholdt på kommunehuset/møterom 1. 
 
Tilstede var: 
 
Fra Dyrøy kommune: Tore Uthaug 
 
Fra Fagforbundet: Kjell J. Lillegård 
                              Irene Krogh Pettersen (underskrift av protokoll) 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 5 pkt. 5.2 annen 
lønnsregulering. Dyrøy kommune tar forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
Fagforbundet hadde fremmet følgende krav: 
Kjell J. Lillegård fremmet krav i lønnssamtale med rådmann Tore Uthaug i forbindelse med 
ansettelse i vikariat som fagleder servicetorg og ivaretakelse av arbeidsoppgaver i sin faste 
stilling som integreringskoordinator. 
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet:  
 
Kjell Jostein Lillegård skal fortsatt ha ansvaret for integreringsområde i sin faste stilling i den 
tiden han vikarierer som fagleder servicetorg (01.12.18-01.11.19).  
For dette får Kjell J. Lillegård et lønnstillegg på kr 30.000 for perioden 01.01.19-01.11.19.  
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.01.19.  
 
 
Fra arbeidsgiver:                                               Fra arbeidstaker: 
 
 
 
 
………………………………………              ………………………………………….
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 082 

Saksmappe: 2019/85 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 24.01.2019 

 

 
Saksframlegg 

Revidering av godtgjørelse for verv 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 4/19 31.01.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Godtgjørelse av tillitsvervombudsverv - regler 
2 Revidert_Godtgjørelse av verv - regler 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Framlagte versjon av revidert reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv tas til 

orientering. 
2. Nytt forslag til reglement legges fram til behandling etter konstituering av nytt 

kommunestyre, i forbindelse med budsjettarbeid for 2020. 
 

Kort sammendrag 
Reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv var sist revidert februar 2014. Etter den tid 
ble det gjort eget vedtak for ordførers godtgjørelse i september 2014 samt godtgjørelse for 
ungdomsrådet oktober 2018. 

Saksutredning 
Forslag til revidert reglement legges fram for formannskapet, da det er et behov for å få 
reglementet til å samsvare med vedtak som er gjort siden forrige revidering.  

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen anser det som hensiktsmessig at nytt kommunestyre får framlagt egen sak for 
godtgjørelse i forbindelse med budsjettarbeidet mot slutten av året. Da er også nytt 
kommunestyre konstituert. Endringene i foreslått reglement er derfor mer for å få kartet til å 
stemme med terrenget, i og med at det har blitt gjort noen vedtak i ettertid som innvirker på 
reglementet.  
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Dyrøy kommune
  Den lærende kommune

Referanse:
2014/18

Godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv - regler

Revidert februar 2014.

1. Møtetidspunkt

Møtene i Dyrøy kommune starter primært kl. 10.00. Utvalgene kan selv bestemme annet 
tidspunkt.

2. Godtgjørelse til ledere i kommunale nemnder, styrer og råd

a) Ordførerens godtgjørelse fastsettes årlig av kommunestyret, jfr. kommunelovens § 42.
Ved fratredelse skal ordføreren ha ettergodtgjørelse i 3 måneder. Ettergodtgjørelse ut over 
1 måned bortfaller ved inntreden i tidligere/ny stilling eller ved pensjonering.

b) Godtgjørelsen til varaordfører settes til kr. 24 000 pr år.
c) Ledergodtgjørelsen i Oppvekst- og Omsorgsutvalget (OpOm) og Plan- og Naturutvalget 

(PNU) settes til kr 15 000 pr år. 
d) Ledergodtgjørelse i Kontrollutvalget settes til kr 11 000 pr år.
e) Ledergodtgjørelsen i Eldrerådet og Viltutvalget settes til kr 3 500 pr år. 
f) Godtgjørelse til styreleder for heleide kommunale aksjeselskap, kr 7 500 pr år.

Betales av selskapene.

3. Møtegodtgjørelse 

Arbeid i forbindelse med møtevirksomhet m.m. godtgjøres med følgende satser:

a) Medlemmer i kommunestyret, formannskapet, OpOm og PNU Kr 500 pr møte.
b) I andre utvalg - møter over 4 timer * Kr 500 pr møte. 
c) I andre utvalg - møter under 4 timer * Kr 300 pr møte. 

* Gjelder også styremøter i heleide aksjeselskaper og stiftelser, mv.
* Gjelder også politisk oppnevnt representant i samarbeidsutvalg barnehage/skole.

Administrasjonsutvalget gis godtgjørelse i hht reglementets pkt 3 c), men politisk valgte 
medlemmer av administrasjonsutvalget skal ikke utbetales godtgjørelse når møtet 
avholdes samme dag som møter i punktene over.
Det utbetales ikke godtgjørelse for ansettelsesutvalg og arbeidsmiljøutvalg.
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Side 2 av 2

4. Tapt arbeidsfortjeneste

a) Tapt arbeidsfortjeneste i ansettelsesforhold, samt tap i feriegodtgjørelsen utbetales med 
maks. kr 1500 per møte. Beløpes størrelse må bekreftes av arbeidsgiver. 

Ulegitimert tap av arbeidsinntekt utenom ansettelsesforhold dekkes med inntil kr 1500 
per møte. Det må godtgjøres at det foreligger et reelt tap.

b) Utgifter som tillitsvervet nødvendiggjør, kan erstattes. Dette gjelder utgifter til 
stedfortreder, barnepass, stell av syke og eldre og lignende. 

5. Skyssgodtgjøring

For innehavere av kommunale verv gis det skyssgodtgjøring etter det kommunale 
reiseregulativet i forbindelse med deltaking på møter, befaringer og lignende. Ved bruk av 
egen bil forutsettes det at reisene samordnes i størst mulig grad. Høyeste beløp som utbetales 
er kr 1000 per person per møte. 

6. Avgjørelsesmyndighet

Rådmannen administrerer ordningen. Krav etter punkt 3 a) og b) og 4 rettes alltid til 
rådmannen. 

Blir et krav ikke imøtekommet, avgjør formannskapet kravet med endelig virkning. 

7. Attestasjon

Krav om godtgjørelse som ikke enhetslederne avgjør, attesteres av denne og oversendes 
rådmannen.

8. Bespisning

Kommunen bekoster ikke bespisning på møter i de kommunale nemnder, styrer og råd. Dette 
forutsettes inkludert i møtegodtgjørelsen/tapt arbeidsfortjeneste. 

9. Annet

Godtgjørelse som ledere har under punkt 2, kommer i tillegg til møtegodtgjørelsen.

10. Ikrafttredelse

Nye satser for godtgjørelse gjelder fra 1.1.2014.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 

 

Referanse:   
2019/85   

 

Godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv - regler 

Revidert januar 2019. 

1. Møtetidspunkt 
 

Møtene i Dyrøy kommune starter primært kl. 09.00. Utvalgene kan selv bestemme annet 
tidspunkt. 
  
2. Godtgjørelse til ordfører (sist fastsatt i kommunestyret 29.9.14) 

a. Av hensyn til ordførers habilitet i andre saker som vedrører lønnsforhandlinger, fastsettes 
ordførers godtgjørelse til å utgjøre 80% av godtgjørelse til stortingsrepresentanter.  

b. Godtgjørelsen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører, inkl. styreverv.  
c. Ordfører følger pensjonsordning og tariff- og lovbestemte personforsikringer som gjelder 

kommunalt ansatte i Dyrøy kommune.  
d. Ordfører får utbetalt godtgjøring under sykdom på lik linje med sykelønnsordningen for 

kommunalt ansatte.  

3. Godtgjørelse til ledere i kommunale nemnder, styrer og råd 

a) Godtgjørelsen til varaordfører settes til kr. 24 000 pr år. 
b) Ledergodtgjørelsen i Oppvekst- og Omsorgsutvalget (OpOm) og Plan- og Naturutvalget 

(PNU) settes til kr 15 000 pr år.  
c) Ledergodtgjørelse i Kontrollutvalget settes til kr 11 000 pr år. 
d) Ledergodtgjørelsen i Eldrerådet og Viltutvalget settes til kr 3 500 pr år.  
e) Ledergodtgjørelsen i Ungdomsrådet settes til kr. 2 000 pr. år. 
f) Godtgjørelse til styreleder for heleide kommunale aksjeselskap, kr 7 500 pr år. 

Betales av selskapene. 
 

4. Møtegodtgjørelse  

Arbeid i forbindelse med møtevirksomhet m.m. godtgjøres med følgende satser: 
  
a) Medlemmer i kommunestyret, formannskapet, OpOm og PNU Kr 500 pr møte. 
b) I andre utvalg - møter over 4 timer * Kr 500 pr møte.  
c) I andre utvalg - møter under 4 timer * Kr 300 pr møte.  
  

 * Gjelder også styremøter i heleide aksjeselskaper og stiftelser, mv. 
 * Gjelder også politisk oppnevnt representant i samarbeidsutvalg barnehage/skole. 
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Administrasjonsutvalget gis godtgjørelse i hht reglementets pkt 3 c), men politisk valgte 
 medlemmer av administrasjonsutvalget skal ikke utbetales godtgjørelse når møtet 
avholdes samme dag som møter i punktene over. 
Det utbetales ikke godtgjørelse for ansettelsesutvalg og arbeidsmiljøutvalg.  
 

5. Tapt arbeidsfortjeneste 

a) Tapt arbeidsfortjeneste i ansettelsesforhold, samt tap i feriegodtgjørelsen utbetales med 
maks. kr 1500 per møte. Beløpes størrelse må bekreftes av arbeidsgiver.  

Ulegitimert tap av arbeidsinntekt utenom ansettelsesforhold dekkes med inntil kr 1500 per 
møte. Det må godtgjøres at det foreligger et reelt tap. 

 
b) Utgifter som tillitsvervet nødvendiggjør, kan erstattes. Dette gjelder utgifter til 

stedfortreder, barnepass, stell av syke og eldre og lignende.  

6. Skyssgodtgjøring 

For innehavere av kommunale verv gis det skyssgodtgjøring etter det kommunale 
reiseregulativet i forbindelse med deltaking på møter, befaringer og lignende. Ved bruk av egen 
bil forutsettes det at reisene samordnes i størst mulig grad. Høyeste beløp som utbetales er kr 
1000 per person per møte.  

7. Avgjørelsesmyndighet 

Rådmannen administrerer ordningen. Krav etter punkt 3 a) og b) og 4 rettes alltid til 
rådmannen.  

Blir et krav ikke imøtekommet, avgjør formannskapet kravet med endelig virkning.  

8. Attestasjon 

Krav om godtgjørelse som ikke enhetslederne avgjør, attesteres av denne og oversendes 
rådmannen. 
  
9. Bespisning 

Kommunen bekoster ikke bespisning på møter i de kommunale nemnder, styrer og råd. Dette 
forutsettes inkludert i møtegodtgjørelsen/tapt arbeidsfortjeneste.  

10. Annet 

Godtgjørelse som ledere har under punkt 2, kommer i tillegg til møtegodtgjørelsen. 
 
11. Ikrafttredelse 

Nye satser for godtgjørelse gjelder fra 1.1.2019. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L13 

Saksmappe: 2018/167 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 11.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Behandling av klage på vedtak - avslag på søknad om kommunal dekning av 
kostnader til geoteknisk undersøkelse i Karonskogen hyttefelt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 5/19 31.01.2019 
Kommunestyret  25.02.2019 

 

Vedlegg 
1 181126 Klage på vedtak 104-18 
  

 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad fra Lars Mickelsen om kommunal dekning av kostnader forbundet med 
geoteknisk undersøkelse av Karonskogen hyttefelt.  Denne søknaden ble behandlet i 
formannskapet 08.11.18 sak 104/18, hvor søknaden ble avslått.  Mickelsen har klaget på 
vedtaket, denne klagen følger vedlagt. 
 
I klagen peker Mickelsen på at det er kommunen som regulant som må bære kostnadene for 
geoteknisk undersøkelse av feltet.  Saken bærer preg av at det er forskjellig tolkning av begreper, 
og dermed også omfanget av kravet som ligger i planbestemmelsene for området.  
 
En geoteknisk vurdering, som det er krav om i reguleringsbestemmelsene, er en vurdering som 
skal utføres av en fagkyndig person (geotekniker). Det innebærer at den fagkyndige ser om det er 
nok med en overordnet vurdering. Dette gjøres utfra kjent dokumentasjon og kartlegging - f.eks. 
hvis de kjenner området, har andre relevante borepunkter eller annen bakgrunn og begrunnelse 
for vurderingen.  Her kan den geoteknisk fagkyndige benytte NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet 
mot kvikkleireskred hvor de forskjellige trinn i prosedyren er beskrevet. Vurdering etter 
veilederens punkt 1-5 kan gjøres av tiltakshaver og/eller kommunen.  
 
I planbeskrivelsen har kommunen gjort en slik vurdering av området, og også utarbeidet ROS-
analyse.  Utdrag fra planbeskrivelsen viser følgende: 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Planområdet har ikke vært gjenstand for tidligere vurderinger. Dyrøy kommune gjør derfor en 
ROS-analyse rettet mot aktuelle forhold og områder som kan ha innvirkning på de endringene 
som søkes gjort. 
 
Vurderingene er gjort utfra kjent informasjon og kartgrunnlag fra blant annet NVE Atlas og 
Tromsatlas.  
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Flybilde hentet fra NVE Atlas. DOK Løsmasser er lagt på bildet. 
 
I den østlige delen av feltet (grønn farge) er det registrert «Randmorene / randmorenebelte; 
Rygger eller belte av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er 
usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet 
finnes i veksling med breelvmateriale.»  
Det er i dette området, på øversiden av Betholmveien, at det planlegges to nye tomter.  
Fra hjemmelshaver for 46/127, som ligger på nedsiden av veien, har vi fått opplyst at på hans 
eiendom var grunnforholdene slik: 15-20 cm morenemasser, ett sjikt på 1-1,5 meter bestående av 
blanding fra leire til blokk før han støtte på tørr og fast leire. Den hytta er fundamentert på dette 
sjiktet.  Fra andre grunneiere har vi fått liknende informasjon.  Dette gir imidlertid ingen 
indikasjon på hvor tykt det faste leiresjiktet er og heller ikke hvilke masser som er under det.  
 
I den midtre delen av feltet (blå farge) er det registrert «Marin strandavsetning, 
sammenhengende dekke; Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5m, 
dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte 
rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. 
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter».  
Her er det ihht. gjeldende plan bygd ei hytte på øversiden av veien. På den ubebygde tomta på 
nedsiden av veien er det gjort oppfylling av masser som forberedelse til bygging. Denne tomta 
ligger så nær sjøen at byggegrense mot sjø og høydeangivelse settes restriktivt.  Forøvrig vil alle 
tomter på nedsiden av veien, også de bebygde, få restriktive byggegrenser mot sjøen. 
 

 
Kartutsnitt hentet fra Tromsatlas. DOK Løsmasser og dagens tomtegrenser er lagt på. 
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I den vestlige delen (lys grønngul farge) er det registrert «Hav- og fjordavsetning og 
strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen; Grunnlendte 
områder/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, men 
den kan helt lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav-, fjord- og strandavsetning.  
Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk». 
På flybilder ser man tydelig at strandsonen i den vestlige delen av hyttefeltet består av fast fjell.  
Eksisterende bebyggelse i planområdet er plassert så høyt i terrenget at det ikke er fare forbundet 
med tidevann eller havnivåstigning.  
 
Flom, aktsomhetsområde: 

 
    Utsnitt fra NVE Atlas – Flom, aktsomhetsområde 
 
Markeringene i kartet er ikke finmasket, men gir en indikator på hvor det kan være fare for flom. 
Av ubebygde tomter vil aktsomhetsområdet strekke seg inn på ei tomt, men det settes her 
restriktiv byggegrense mot sjøen for å oppnå tilstrekkelig h.o.h. også sett utfra fare for flom. 
Byggegrensene settes restriktivt også på de bebygde tomtene, her er det to hytter som ligger i 
teoretisk grenseland. 
 
 
Natur- og miljøforhold 
Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering 
Jord-/leire-/løsmasseskred Ja Planområdet ligger under marin grense, og på 

varierende grunnforhold. Kart- og datagrunnlaget gir 
ingen avklaringer på om det er sprøbruddmateriale 
eller kvikkleire i området. 

Kvikkleire, ustadige 
grunnforhold 

Ja Kart- og datagrunnlaget gir ingen avklaringer på om 
det er sprøbruddmateriale eller kvikkleire i området.  

Steinras, steinsprang Nei Ihht. kartgrunnlag Tromsatlas 
Is-/snøskred Nei Ihht. kartgrunnlag Tromsatlas 
Kjente historiske skred, 
utbredelse 

Nei Ihht. Kartgrunnlag Tromsatlas 

Flomfare Ja Iht. kartgrunnlag NVE Atlas. Områdene hensyntas, 
og det settes restriktive byggegrenser og –høyder mot 
sjøen. 

Springflo Ja Samme vurdering som for flomfare. 
Flomsonekart, historisk 
nivå 

Ja Samme vurdering som for flomfare. 

Sterkt vindutsatt, 
storm/orkan etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  
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Store snømengder Nei  
Radon Nei Temakart Tromsatlas for Radon aktsomhet viser at 

østlig del av feltet er kategorisert som «Moderat til 
lav aktsomhet» mens vestlig del har aktsomhetsgrad 
«Usikker aktsomhet». Ingen målinger i bolig utført. 

Annet Nei  
 
Det er ikke gjort nærmere kartlegginger for å avklare om det er faresoner for kvikkleireskred i 
området.  Dette, sammen med de beskrevne grunnforholdene i feltet, gjør at det vil settes krav 
om geoteknisk vurdering av grunnforholdene før nye tiltak igangsettes.  Dette tas inn som 
rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene. 
 
Når tiltaket ligger på marine avsetninger finnes det i NVEs veileder (kap. 4.5) en prosedyre for 
utredning av aktsomhetsområder og faresoner. Her er det viktig å merke seg at fra og med nr 6. i 
prosedyren er det påkrevd med vurdering av en fagkyndig geoteknisk konsulent. 
 
Det er tiltakshaver som skal påse at tomta har tilfredsstillende sikkerhet. Hvis det er sannsynlig 
at det i hovedsak er tynn avsetning på steinig grunn kan det i noen tilfeller utføres en enklere 
form for vurdering av grunnforhold ved hjelp av prøvegraving og/eller sondering til berg, 
kunnskap fra eksisterende bygging og dokumentasjon av dybde til fjell. Hvis det kun er et tynt 
lag av løsmasse og tiltaket fundamenteres på fjell, vil tiltaket kunne vurderes å ligge utenfor 
aktsomhetsområde for kvikkleireskred. 
 
Hvis tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområdet må tiltakshaver kunne vise at tomten er trygg og 
tilfredsstiller kravene i TEK 17 kap. 7, § 7-3. Søker må da bruke en geoteknisk konsulent som 
vurderer om tomten er sikker nok. Konsulenten vil etter en overordnet vurdering fastslå om det 
må utføres en undersøkelse i felt med boring. Det er denne overordnede vurderingen av om det 
er deler av området som må undersøkes og klarlegges nærmere som omfattes av kravet i 
planbestemmelsene for området.   
 
Som nevnt er det den geotekniske vurderingen som sier om det vil være behov for nærmere 
geotekniske undersøkelser. En vurdering kan derfor si at det på gitte plasser innenfor det aktuelle 
området vil være behov for nærmere geotekniske undersøkelser, da i form av f.eks. 
prøvegravinger med etterfølgende analyser. Det er slik geoteknisk undersøkelse tiltakshaver har 
hentet inn pris på, ikke en geoteknisk vurdering. 
 

Administrasjonens vurdering 
Det har etter rådmannens mening ikke fremkommet noen nye elementer ift. sakens fakta som 
tilsier at kommunen skal dekke kostnadene til geoteknisk undersøkelse.  Som nevnt 
innledningsvis kan saken bero på forskjellig tolkning av bestemmelsene, herunder forskjellen 
mellom vurdering og undersøkelse. 
 
Det er tiltakshaver som skal påse at byggetomta har tilfredsstillende sikkerhet.  Hvis tiltaket 
ligger innenfor områder med marine avsetninger og i terreng der det kan være fare for 
områdeskred ihht prosedyren beskrevet i NVEs veileder nr 7/2014, kreves det vurdering av 
fagkyndig jf. prosedyrens beskrivelse.  Det er tiltakshaver som skal vise at tomta er trygg og 
tilfredsstillerkravene i TEK 17, kap. 7, § 7-3.   
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune opprettholder vedtaket om avslag på dekning av kostnader forbundet 

med geotekniske undersøkelser i Karonskogen hyttefelt. 
2. Saken sendes til kommunestyret for endelig behandling. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Lars A. Mickelsen 

Øvreveien 17, H0403 

9325 Bardufoss   

 

          26. november 2018 

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn 

 

Geoteknisk vurdering – Karonskogen hyttefelt (utvalgssak 104/18) – klage på vedtak 

Jeg viser til min søknad om forskuttering av kostnader til geoteknisk vurdering av Karonskogen 

hyttefelt og påfølgende vedtak med avslag, og vil herved påklage vedtaket. 

Etter gjennomgang av: 

 Rundskriv H-5/18 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, oktober 2018 - 

Samfunnsikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 

 Veileder 7/2014 fra NVE – Sikkerhet mot kvikkleireskred 

 DSB veileder – Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

 DIBK – Utbygging i fareområder 

vil jeg hevde at ansvar for kostnader med og gjennomføring av geoteknisk vurdering påligger 

regulant, som i dette tilfelle er Dyrøy kommune. Forskuttering er dermed ikke et tema. 

Jeg legger to sentrale forhold til grunn: 

1. Dyrøy kommune har på eget initiativ iverksatt revidering av reguleringsplanen og har i denne 

prosessen også utvidet hyttefeltet med to nye hyttetomter. 

2. I §7 Rekkefølgebestemmelser i reguleringsbestemmelsene er det angitt at det må gjøres en 

geoteknisk vurdering av området, hvilket betyr hele hyttefeltet. 

I rundskriv H-5/18 under pkt Reguleringsplan, pkt Nivå på kartleggingen, står det i siste avsnitt: 

«Ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å 

sette vilkår for å innvilge byggesøknad. Kravet om ROS-analyse i lovens § 4-3 vil da ikke være oppfylt. 

Ved byggesaksbehandlingen er det dessuten svært vanskelig å håndtere dokumentasjonen. For å få 

medvirkning fra de som blir berørt må dokumentasjonen være en del av plansaken. I byggesaken skal 

det dokumenteres at byggverket er plassert, prosjektert og vil utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe. Byggegrunn og tilstøtende terreng skal 

ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. I byggesaken kreves 

dokumentasjon av hvordan de reelle farene som er avdekket i plan ivaretas, og ikke krav om 

utredning av om slike forhold foreligger.» 

Slik jeg tolker dette ligger utredningskravet på reguleringsplannivå og dokumentasjonskravet på 

byggesaksnivå, hvilket skulle underbygge kravet om at geoteknisk vurdering gjennomføres og 

bekostes av regulant. 
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I avslaget er det henvist til § 28 i forhold til tiltakshavers plikt til å påse at det er sikker byggegrunn (§ 

28-1): 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet 

mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn 

som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.» 

Denne vil være ivaretatt gjennom kravet om dokumentasjon om hvordan beskrevne farer skal løses.  

I DIBK sin temaveileder Utbygging i fareområder står det i kapittel 10.1. Finansiering av kartlegging 

og utredning av fareområder: 

«Utredning av naturfarer på reguleringsplannivå (områderegulering og detaljregulering) jf.  pbl kap. 

12 om reguleringsplan skal utrede reell fare. Utredningen skal identifisere og avgrense fareområdene 

i henhold til sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift (TEK10). Ansvaret for kartlegging og utredning 

av fareområder ligger til forslagsstiller. Kostnadene bæres av forslagstiller. 

I reguleringsplansammenheng står private ofte for utarbeidelse av planene. Ved private planforslag 

er det private som bære kostnadene til utredning. Der kommunen utarbeider reguleringsplan er det 

kommunen som bekoster nødvendige utredninger.» 

Ut fra dette går det frem at utredningskostnader tilligger regulant og i dette tilfellet er det Dyrøy 

kommune. 

Ut fra dokumentasjon som foreligger fremgår det rimelig entydig at utredning av farer og farenivåer 

tilligger plansak mens dokumentasjon på tiltak for å forebygge skader knyttet til definerte farer 

tilligger byggesak. 

I Karonskogen hyttefelt er 9 av 12 tomter utbygd og det er pr i dag ingen planer om å bygge på de 

øvrige tomtene. Det oppfattes derfor noe underlig at en geoteknisk vurdering av hele området skal 

tillegges den første som sender inn byggesak. 

Jeg vil derfor be om at Dyrøy kommune gjennomfører og bekoster geoteknisk vurdering for 

Karonskogen hyttefelt. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lars A. Mickelsen 

 

Henvisninger: 

 Rundskriv H-5/18 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, oktober 2018 - 

Samfunnsikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 

 Veileder 7/2014 fra NVE – Sikkerhet mot kvikkleireskred 

 DSB veileder – Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

 DIBK – Utbygging i fareområder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: F47 

Saksmappe: 2018/148 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 23.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Saksframlegg KST/FSK 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 6/19 31.01.2019 

 

Vedlegg 
1 Invitasjon til møte interkommunalt samarbeid. 

 

Saksopplysninger 
 
Formålsparagrafen i Barnevernsloven sier «Barnevernstjenesten i kommunen skal sikre at barn 
og unge som lever under forhold som kan skade dere helse og utvikling, får nødvendig hjelp, 
omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, 
kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode oppvekstsvilkår.» 
 
I Proposisjon til Stortinget (Prop.) 106 L ( 2012 – 2013) påpekes at: « Små kommuner med små 
fagmiljøer kan ha særskilte utfordringer med å få tilstrekkelig bredde i sin kompetanse. 
Barnevernpanelet peker på at den norske kommunestrukturen innebærer mange små 
barneverntjenester som kan være lite robuste og som kan ha utfordringer med å opprettholde et 
akseptabelt faglig nivå.»  
 
Med utgangspunkt i dette inviterte Bardu kommune i mai 2017 Dyrøy kommune til å delta i et 
møte hvor temaet var å sjekke ut interessen hos de andre kommunene for en interkommunal 
barneverntjeneste. Invitasjonen var også sendt til kommunene; Salangen, Ibestad, Lavangen, 
Gratangen, Sørreisa og Målselv. Det ble arrangert et møte i desember 2017. 
 
I etterkant av dette møtet har alle kommunene deltatt i et utredningsarbeid rundt interkommunale 
samarbeidsløsninger i barnevernstjenestene. Dyrøy kommune har ved rådmann deltatt i 
styringsgruppa. 
 
Saken ble behandlet i formannskapet (PS 119/18) 18.12.18, og i kommunestyret samme dato (PS 
83/18). Resultatet av dette arbeidet er at alle kommunene besluttet å inngå et samarbeid om felles 
akuttberedskap i barnevern. Ordningen ble iverksatt 01.01.2019 og Salangen kommune er 
vertskommune for tjenesten.  
 
Dyrøy kommune har per i dag et samarbeid med Sørreisa kommune knyttet til ordinær 
barnevernstjeneste. Sørreisa er vertskommune for dette samarbeidet, som totalt har 5,4 
stillingshjemler tilknyttet tjenesten. 
Det kan nå være aktuelt å gå videre med utredningsarbeidet for å se på hvilke muligheter som 
kan ligge i et samarbeid om barnevernstjenesten, hvor flere kommuner inngår i samarbeidet.  
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Bardu er initiativtaker i dette arbeidet. De har frem til nå stilt utredningskapasitet til rådighet og 
har bekreftet at de også kan gjøre dette videre. De øvrige kommunene som eventuelt inngår i en 
slik utredning stiller ansatte til disposisjon for styringsgruppe og ledergruppe.  
 
Sørreisa kommune ved kommunalsjef kontaktet nylig Dyrøy for å informere om at de lager en 
sak som tas opp til politisk behandling. Som en følge av det, ba kommunalsjefen Dyrøy vurdere 
deltakelse i det samme utredningsarbeidet.  
 
Sørreisa kommune behandler saken i formannskapsmøte 24.01.19. Rådmannens innstilling i 
Sørreisa er at de stiller seg positive til å ta del i prosessen knyttet til utredningsarbeidet.  
 
Det forutsettes ny politisk behandling når utredningen er ferdigstilt.  
 

Administrasjonens vurdering 
For å sikre at formålet med tjenesten kan ivaretas på en god måte vil det være av betydning at 
tjenesten er robust, innehar nødvendig breddekompetanse og at den utvikles i takt med 
samfunnsutviklingen. Det etablerte samarbeidet om ordinær barnevernstjeneste som Dyrøy 
kommune i dag er en del av har få årsverk. Dette gjør tjenesten sårbar både i forhold til 
kompetanse og kapasitet.  
 
Siden Bardu kommune stiller utredningskapasitet til disposisjon vil dette ikke kreve en 
økonomisk forpliktelse utover de dagsverk kommunens ansatte bidrar med.  
 
Om Sørreisa kommune velger å inngå i et slikt arbeid, er det rådmannens vurdering at dette er et 
element som taler for at Dyrøy bør være positiv til utredningsarbeidet.  Eventuelle endringer for 
Sørreisa kommune vil kunne innvirke på Dyrøy kommune.  
 
Rådmannen i Dyrøy stiller seg positiv til å delta i en prosess for å finne ut hvilke muligheter som 
kan ligge i et utvidet samarbeid om barnevernstjenester. Det vurderes som naturlig at et slikt 
samarbeid bør utredes sammen med de kommunene som per i dag har etablert felles 
akuttberedskap utenfor kontortid. 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Dyrøy kommune stiller seg positiv til å delta i en prosess for å finne ut hvilke muligheter 
som kan ligge i et samarbeid med Bardu, Salangen, Ibestad, Lavangen, Gratangen, 
Sørreisa og Målselv kommuner om interkommunal barnevernstjeneste.  
 

2. Når utredningen foreligger, vil den legges fram for politisk nivå til behandling. 

  
  
Tore Uthaug  
rådmann  
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Enhet helse, omsorg og barnevern 
Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu 
Altevannsveien 16, 9360 Bardu   
Org.nr. NO 864 993 982 
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord) 
Telefaks: 77 18 52 01 
www.bardu.kommune.no 
E-post: postmottak@bardu.kommune.no 
Bankgiro: 4770 07 00131  Konto for skatt 6345 0619223 

Til 
Målselv kommune ved 
Rådmann Hogne Eidissen 
Leder for familieenhet Siv Hege Severi 
Leder barneverntjenesten Tone Strømholt 
 
Salangen kommune ved 
Rådmann Frode Skuggedal 
Leder barneverntjenesten Astafjord Gunnhild Masterbakk 
 
Lavangen kommune ved 
Rådmann Erling Hanssen 
 
Gratangen kommune ved 
Rådmann Ole Kristian Severinsen 
 
Sørreisa kommune ved  
Rådmann Ann Kristin Trondsen  
Enhetsleder for forebygging, oppfølging og mestring Helene Aspevoll 
Leder barneverntjenesten for Sørreisa og Dyrøy Arijana Hadri 
 
Dyrøy kommune ved  
Rådmann Erla Sverdrup 
 
Ibestad kommune ved 
Rådmann Roe Jenset 
Enhetsleder barneverntjenesten Sylvi Sand 
 
Bardu Kommune ved 
Rådmann Håvard Gangsås 
Enhetsleder for helse, omsorg og barnevern Inger Linaker 
Leder barneverntjenesten Elin Strand     
 
 
Vår ref. 
Saksnr.-løpenr. 

Vår dato Arkivkode 
026 F47 

Avd/Saksb 
HOB/JM 

Deres ref. 
 

17/1033-17/3929-1 
Oppgis ved alle henv. 

16.05.2017    
 

 
 
Interkommunalt samarbeid - barnevern 
 
 
INVITASJON 
 
Herved inviterer Bardu kommune ved rådmann Håvard Gangsås til et møte  
den 19.06.17 fra kl. 12.00 – 14.30 på kommune sal i Bardu Kommune. 
 
 
TEMA: INTERKOMMNALT BARNEVERNTJENESTEN? 
 
Vi ønsker å høre med dere om det er interesse for en interkommunal barneverntjeneste for Midt 
Troms regionen. 
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Barneverntjenesten er et arbeidsfelt som krever av sine medarbeidere både høy og aktualisert faglig 
kompetanse samt personlig evne å stå i utfordringer. 

Lit bakgrunns informasjon: 
Det påpekes i Proposisjon til Stortinget (Prop.) 106 L ( 2012 – 2013) at: « Små kommuner med små 
fagmiljøer kan ha særskilte utfordringer med å få tilstrekkelig bredde i sin kompetanse. 
Barnevernpanelet peker på at den norske kommunestrukturen innebærer mange små 
barneverntjenester som kan være lite robuste og som kan ha utfordringer med å opprettholde et 
akseptabelt faglig nivå.» 
I NOU (Norsk offentlige utredninger) 2016: 16 Ny barnevernslov, nevnes at Panelet forslo at det 
burde minst fem faglige årsverk i kommunen for å ha en forsvarlig tjeneste. Kommuner under det 
fem årsverk må inngå samarbeid med andre kommuner. 
 
Antall årsverk i barneverntjenesten pr i dag: 
Bardu 5 
Målselv  8,8 
Astafjord 10,9  

derav 3,4 tilknyttet 
EM (mindreårige 
Flyktninger) 

Sørreisa/Dyrøy 5,9 
Ibestad   ? 
 
Selv om det er ingen barneverntjeneste som ligger under 5 årsverk pr i dag, så registreres f. eks. 
sårbarhet i perioder som er preget av store arbeidsmengder, ferieavvikling og langtidssykdom.  
Dette kan medføre utfordringer i å opprettholde et akseptabelt faglig nivå; og det er nettopp god 
fagkompetanse i barneverntjenesten som er avgjørende for god hjelp til brukerne.  
 
Barneverntjenesten vil oppleve store forandringer og nye utfordringer i nærmere fremtiden.  
Nytt barnevernlov, en ny reform om ansvarsfordeling mellom stat og kommunen og forslag av 
særdomstolsutvalget å flytte behandling av barnevernssaker fra fylkesnemnda til domstolene.  
 
Et spørsmål er om et interkommunalt samarbeid innen barneverntjenesten kan faglig stryke 
barneverntjenesten og gir mer kapasitet til å drive fag- og tiltaksutviklingsarbeid.  
 
Ulempen med en større barneverntjeneste er store geografiske avstander og mindre nærheten til 
samarbeidspartner. Nærhet til brukere kan gjøre det lettere å oppdage barn som trenger hjelp, og det 
kan være lettere å identifisere ressurser i lokalmiljøet som kan bidra positivt for utsatte barn og 
familier, jf Prop. 106 L ( 2012 – 2013)) 
 
«I 2006 ble flere barnevernsamarbeid evaluert av Telemarksforskning. Evalueringen viser at ansatte 
opplevde at fagmiljøene ble styrket, og at samarbeidet førte til mer stabile tjenester. De syntes blant 
annet at det ble lettere å ta tak i tunge og vanskelige saker. Antallet saker økte når fagmiljøene ble 
styrket. Det interkommunale samarbeidet førte også til at brukernes rettsikkerhet ble styrket. Det ble 
lettere å unngå inhabilitet, og i følge de ansatte ble tilgjengeligheten til tjenesten i liten grad redusert, 
selv om barnevernet ble flyttet og samlokalisert med barnevernet i en annen kommune. Av 
kommunene som deltar i interkommunalt samarbeid er 90 prosent av kommunene helt eller delvis 
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enig i at samarbeidet har bidratt til en bedre barneverntjeneste i kommunen.» Prop. 106 L ( 2012 – 
2013) 
 
Den mest formelle formen for samarbeid mellom kommuner er interkommunalt samarbeid etter 
vertskommunemodellen. Interkommunalt samarbeid innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert 
fra en eller flere kommuner til vertskommunen. Vertskommunemodellen kan også føre til svakere 
forankring av barnevernets arbeid i de kommunene som ikke er vertskommune. Interkommunalt 
samarbeid krever grundig planlegging og må forankres godt blant ansatte og i kommunenes 
administrative og politiske ledelse. Det må skapes felles forståelse av hva man ønsker å oppnå med et 
samarbeid. Målet bør være å skape en mer robust barneverntjeneste.  
 
Vi gleder oss på deres besøk for å kunne høre og eventuelt planlegger en videre samarbeidsprosess.   
 
 
 
 
 
Med vennlige hilsen 
 
 
 
 
 
 
Håvard Gangsås Jutta Maurer 
Rådmann konsulent   
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

38



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/16 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 10.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Kommunalt næringsfond - årsrapport 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 7/19 31.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble vedtatt i 
Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer for 
kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4 
2003. 
All bruk av næringsfondsmidler registreres i eget program, og rapporteres til kommunal- og 
Regionaldepartementet innen utgangen av januar hvert år. De fører dermed tilsyn for at bruk av 
fondet skjer ihht. vedtekter. 

Administrasjonens vurdering 
Ihht. næringsfondsvedtektene § 10 skal det fremlegges en årlig oversikt til Dyrøy formannskap 
over disponeringen av midlene. 
I 2017 og 2018 fikk Dyrøy kommune ikke bevilgning til kommunalt næringsfond. Overføringer 
til Regionalt næringsfond bortfalt fom. 2016 
 
BRUK AV NÆRINGSFONDET 2018      

År Arkivsak Tittel Søker Totalt Søkt Innvilget Utbetalt 

2018 f-9/18 Investeringstilskudd - Laukeberget Finnlandsnes Eiendom 123 000 30 750 30 750 30 750 

2018 f-3/18 Kommunalt tiltaksarbeid 2018 Dyrøy kommune 80 000 80 000 80 000 38 325 

2018 f-7/18 Investering i maskiner - oppstart TNS Sveis og Mekaniske 240 000 60 000 60 000 32 042 

2018 f-5/18 Investering i garnhånteringsutstyr mm. Ole Leon Hansen 100 000 25 000 25 000 10 350 

2018 f-43/18 Investering i båt - turistfiske Trond Jæger 0 54 000 54 000 52 955 

2018 103/18 Bedriftsutvikling - LAVA LAVA A/S 150 000 0 120 000 120 000 

                

       693 000 249 750 369 750 284 422 

 
 
Fondsbeholdning 
Tilskudd føres løpende ihht. framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2018 kr. 369.750,- 
er kr. 284.422,- utgiftsført i -18. 
 
Kommuneregnskapet for 2018 er pr. dd ikke avsluttet. Disponibel saldopr. 1.1.19 er kr. 446.078,- 
Da er ikke renteinntekter på fondet 2018 godskrevet. 
Likeledes vil prosjekter som ikke er gjennomført eller gjennomført i et mindre omfang enn først 
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antatt, bli avsluttet og innvilget beløp/gjenstående midler tilbakeført fondet som disponible 
midler. For år 2019 gjelder dette kr. 56.406,- som var restbeløp fra regionalt næringsfond som nå 
er godskrevet fondet. 
 
Oversikten viser: 
FONDSBEHOLDNING - NÆRINGSFONDET     

År Tittel Bevilgning Inn Ut 
Sum 
ramme Tilskudd Saldo 

2019 Kommunalt næringsfond 0 56 406 0 56 406 0 56 406 

2018 Kommunalt næringsfond 0 754 969 0 754 969 -309 750 445 219 

2018 Lån Næringsfondet 2018 0 0 0 0 -60 000 -60 000 

2017 kommunalt næringsfond 0 2 098 873 -729 215 1 369 658 -1 369 658 0 

2016 kommunalt næringsfond 1 000 000 2 366 873 -2 098 873 1 268 000 -1 268 000 4 453 

2015 kommunalt næringsfond 1 000 000 2 485 873 -2 366 873 1 119 000 -1 119 000 0 

2014 kommunalt næringsfond 1 000 000 2 084 587 -2 485 873 598 714 -600 000 0 

                
TOTALT   3 000 000 9 847 581 -7 680 834 5 166 747 -4 726 408 446 078 

 
Noen kommuner har valgt å kunngjøre midler over næringsfondet med frister for å fremme 
søknader, og der vedtak skjer 1 – 2 ganger pr. år. Dyrøy kommune har valgt en fortløpende 
behandling av næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette oppnår vi en rask 
behandling i tråd med næringslivets behov for raske avklaringer. 
 
Tiltakskonsulentens brukskonto: 
I næringsfondsvedtektenes § 10 står det: 
«Det bevilges et årlig tilskudd fra utviklingsfondet som disponeres av tiltaksapparatet til diverse 
løpende utgifter i dennes arbeid med næringssaker. Størrelsen avgjøres av Dyrøy formannskap. 
Det fremlegges årlig oversikt til Dyrøy formannskap over disponeringen av midlene. Tilskuddet 
skal ikke brukes til driftsutgifter.» 
 
I f-sak3/18 ble det bevilget kr. 80.000,- for tiltaksarbeid 2018, Dokumenterte utgifter for år 
2018 er kr. 38.325,-. Udisponerte midler tilbakeføres næringsfondet. 
 
TILTAKSKONSULENTENS BRUKSKONTO - 2018 
Beskrivelse Utbetalt 
Andel - Arbeidslivsdagen Tromsø 4 681 
Møte - Landbruksnæringen 3 000 
Div. dokumenterte utlegg 1 236 
Julegate 9 200 
Datautstyr 4 150 
Utlegg - generalforsamling 329 
Nettbrett 543 
Sponsing - Salangen Nyheter - Bilcrossløp 5 000 
Utlegg ihht. bilag - møte/data 1 061 
Delfinansiering - film - Kastnesdagene 8 000 
Møteutgifter etter dokumenterte utgifter 404 
Utlegg - møte 508 
Utlegg - møte - Dyrøy Energi 213 
Totalt 38 325 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning. 
 

2. For 2019 bevilges kr. 80.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i 
 kommunens arbeid med næringssaker. Bevilgningen belastes næringsfondet. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/64 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 24.01.2019 

 

 
Saksframlegg 

Espenesbogen Industriområde - utvidelse av næringsareal 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret  28.02.2019 
Formannskapet 8/19 31.01.2019 

 

Vedlegg 
1 Søknad Troms Fylkeskommune - 2018-0214 
2 Saksframlegg - behandling Troms Fylkeskommune 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune bevilger kr. 2 372 700,- som kommunens egenandel knyttet til utvidelse 

av Espenes Industriområde. I tillegg forutsettes det benyttet egne administrative ressurser 
tilsvarende kr. 215 700,-. 

2. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 
 

Kort sammendrag 
Dyrøy kommune fremmet høsten 2018 søknad til Troms Fylkeskommune på midler på 
næringsrettet infrastruktur etter at Fylkeskommunen gikk ut med opplysninger om at det stod 
udisponerte midler igjen for 2018. Fra kommunens side bygget søknaden på et avdekket behov 
for bedre tilrettelegging av industriområdet på Espenes gjennom utvidelse av området på 
land/fylling i sjø. Prosjektet har en ramme på kr. 5 176 800,-. 50% ble innvilget som støtte, mens 
resterende forutsettes egenfinansiert. 

Saksutredning 
Espenesbogen Industriområde ble vedtatt utbygd i 1985. Anlegget består i dag av omrammings-
molo, 40 m. dypvanns- industrikai 45 m samt opparbeidede næringsarealer ca 1, 5 da i 
tilknytning til kaia. Samlet regulert næringsareal er ca. 65 da. Aktiviteten på området har de siste 
årene har vært beskjeden, først og fremst knyttet til Salaks sin aktivitet og diverse båtanløp. 
 
VOX Omstillingsprogrammet i Dyrøy vedtok i mai 2018 og tildele kr. 50 000,- for 
gjennomføring av et forstudie for videreutvikling av Espenes Industriområde. Utredningen ble 
gjennomført av Senja Næringshage og ble presentert i august 2018. Her pekes det bl.a. på at 
området har en ideell beliggenhet i forhold til den aktiviteten som havbruksnæringen har i vårt 
området, samt den sjøgående trafikken i leia utenfor. Særlig vil behovet på land knyttet til 
leverandørtjenester til havbruksnæringen ha et betydelig potensiale, men også havbruksaktører 
har signalisert behov for areal for anlegg og ulike former for aktivitet. Rapportens konklusjon 
bygger bl.a. på kartlegging som er gjort mot de etablerte aktørene i havbruksnæringa i regionen. 
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En av anbefalingene i rapporten er at industriområdet bør utvides, både ved utsprenging av 
arealer på land og ved utfylling i sjø mot nord. Det vil være et viktig og antagelig et avgjørende 
tiltak for å gjøre området tilstrekkelig attraktivt for større etableringer. Rapporten ble behandlet 
av Formannskapet i sak 30/18.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte, valgte Dyrøy kommune å fremme en søknad til Troms 
Fylkeskommune på utlyste midler til næringsrettet infrastruktur 2018. Fylkesrådet fattet den 
18.12.18, sak 301/18, følgende vedtak: 
 
1. Fylkesrådet har behandlet søknad fra Dyrøy kommune, datert 28.09.2018, om støtte til 

prosjektet «Espenesbogen Industriområde – utvidelse av næringsareal – Dyrøy kommune». 
2. Fylkesrådet innvilger inntil kr 2. 588.400 kr. Støtten utgjør en finansieringsandel på 50% av 

prosjektets godkjente kostnader. 
3. Bevilgningen skjer over kap. 551.60 og rammen «næringsrettet infrastruktur» 2018  
4. Det forutsettes for bevilgningen at Dyrøy kommune innen 1. februar har oversendt 

kommunestyrevedtak på medfinansiering. 
5. Det forutsettes at alt areal som skal utvikles med støtte fra Troms fylkeskommune er 

kommunalt eid. 
 
Vår søknad samt fylkesrådets saksframlegg følger som vedlegg til saken. Her redegjøres det 
nærmere for grunnlaget for søknaden, samt de vurderinger som fylkeskommunen har gjort før 
fylkesrådets vedtak. 
 
Vedtaket betinger nødvendig medfinansiering i tråd med søknaden jfr. pkt. 4 ovenfor. Frist som 
der fremkommer er avtalt utsatt til nødvendig politisk behandling er gjennomført. 

Administrasjonens vurdering 
Som det fremkommer i kostnadsoverslaget som ligger til grunn for søknaden, forutsettes det en 
egenfinansiering på 50%. Av dette vil kr. 215 700,- være administrasjonskostnader utført i 
egenregi. Resterende, som utgjør kr. 2 372 700,-, må finansieres ved tilskudd/lånefinansiering. 
 

Kostnadsoverslag: 
1. Uttak fjell (spregning og opplasting)   
Kalkulert uttak 38.000 m2 a kr. 35,-/m2 1 330 000 
2. Transport (ukjent avstand)   
Utgangspunkt inntil 1 km.    
28 kr/m3 - 38.000 m3 1 064 000 
3. Utlegging - Industriområdet   
Kalkulert kostnad: Kr. 20,-/m3 - 38.000 m3 760 000 
4. Asfaltering   
5400 m2 a kr. 150,-  810 000 
5. Inngjerding og sikring   250 000 
6. Belysning   
5 lyspunkt a kr. 20000 100 000 
Grunnlag 4 314 000 
7. Andre kostnader   
15% Uforutsette kostnader 647 100 
5% Administrasjonskostnader 215 700 

Totalt kostnadsoverslag 5 176 800 
 
Kommunens andel av prosjektet er ikke ubetydelig. Særlig sett i forhold til en erkjennelse om at 
kommunens økonomi generelt er utfordrende, og flere investeringstiltak er vedtatt gjennomført de 
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nærmeste årene. Samtidig er det slik at den grunninvesteringen som er gjort på Espenes Industriområde 
bør optimaliseres slik at det kan være mulig å høste gevinst gjennom etableringer som kan skape aktivitet 
og arbeidsplasser. Gjennomført forstudie peker i så måte både på potensialet, men også på begrensninger 
slik industriområdet fremstår i dag. 
 
Kommunen har, med grunnlag i gjennomført forstudie, iverksatt et forprosjekt hvor målsettinga er å 
omsette potensialet som er synliggjort i forstudie til konkrete etableringer. Dette er finansiert delvis 
gjennom VOX og delvis av Innovasjon Norge. Et slikt arbeid betinger i alle fall at man synliggjør at en 
tilrettelegging er planlagt og finansiert. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at det bevilges nødvendig egenfinansiering, slik at nødvendig planlegging av 
prosjektet kan iverksettes så snart som mulig. Nødvendige midler foreslås hentet fra frie fondsmidler som 
har sitt grunnlag i havbruksmidlene som kommunen ble tildelt sist høst. En slik disponering er i tråd med 
de anmodninger som er kommet både fra havbruksnæringen og fra statlig hold om tilrettelegging for 
videre vekst i næringen. 
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SØKNAD OM NÆRINGSRETTET INFRASTRUKTUR 2018 TIL 
PROSJEKTET ESPENESBOGEN INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 
AV NÆRINGSAREAL - DYRØY KOMMUNE 
   
Prosjektnavn Espenesbogen Industriområde - Utvidelse av næringsareal - Dyrøy kommune 
Prosjekteier Dyrøy kommune 
Støtteordning Næringsrettet infrastruktur 2018 
Omsøkt beløp 2 588 400 Prosjektperiode 01.10.2018 - 31.12.2019 
Totalbudsjett 5 176 800 Søknadsnummer 2018-0214 
Org. nummer 864994032 Innsendt dato 28.09.2018 
SMS aktivert Av E-post aktivert På 
 
Kort beskrivelse 
Gjennom «VOX-Omstillingsprogrammet i Dyrøy" er det nå gjennomført en forstudie for 
videreutvikling av Espenes Industriområde. Det er i dag beskjeden aktivitet på industriområdet, men 
området har et stort potensiale i forbindelse med utviklingen av havbruksnæringen i regionen samt 
som lokasjon for fiskere i Dyrøy og omkringliggende kommuner. 

Kontaktopplysninger 
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil/telefon 
Søker / 
Prosjekteier 

Dyrøy kommune 
Org.nr:864994032 

Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

40 40 01 25 
- 

 tore.uthaug@dyroy.kommune.no 
Kontakt-
person  

Tore Uthaug 
 

Dyrøytunet 1 
9311  BRØSTADBOTN 

40 40 01 25 
- 

 tore.uthaug@dyroy.kommune.no 
Prosjekt-
leder 

Geir Fjellberg 
 

Dyrøytunet 1 
9311  BRØSTADBOTN 

41634096 
77189200 

 geir.fjellberg@dyroy.kommune.no 
 

Prosjektbeskrivelse 
Espenesbogen Industriområde ble vedtatt utbygd i 1985. Anlegget består i dag av omrammings-molo, 
40 m. dypvanns- industrikai 45 m samt opparbeidede næringsarealer ca 1, 5 da i tilknytning til kaia.  
En vesentlig årsak til at Espenesbogen Industriområde ble etablert, var at Dyrøy kommune ikke hadde 
tilfredsstillende næringsarealer å tilby næringsliv som var avhengig av sjøveis transport og 
kommunikasjon.  
Espenesbogen Industriområde har i de etterfølgende år vært et aktivum for Dyrøy kommune, da kaia 
har vært mye benyttet av næringslivet. Dyrøy kommune har de senere år arbeidet aktivt med å øke 
aktiviteten tilknyttet det sjøvendte næringsområdet.   
Det er imidlertid konstatert at anlegget slik det fremstår i dag må utvides for å kunne tilfredsstille de 
krav som stilles.  Skipene som anløper fra utlandet er opptil 6000 tonn og er 140 m lange.  Siden kaia 
bare er 45 m sier det seg sjøl at kaia ikke har tilstrekkelig fortøyningskapasitet, og at den  må 
forlegnes. I tillegg må tilhørende fylling utvides for å bedre kapasiteten på landsiden. 
Når ett skip er losset er kapasiteten på landfyllingen sprengt, og tilgjengeligheten for andre brukere er 
låst. 
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Kaia ligger strategisk plassert – midt i skipsleia. Dette har også blitt fremhevet som et konkurranse 
fortrinn framfor andre tilsvarende kaianlegg.    

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei 
 

Spesifikasjon 
Bakgrunn 
I vedlagte forstudie for Espenes Industriområde er følgende beskrevet:   
Det er mulig å foreta masseuttak/utfylling av industriområdet, bakover i terrenget, som består av 
steinmasser og fjell. Denne massen kan brukes til utfylling til eventuell utvidelse av kaiområde. 
• Pr i dag går det en kommunal vei gjennom industriområdet, og denne vil kunne omreguleres og 
inngå som en del av industriarealet. 
• Det er mulighet for utvidelse av kaia til opp mot 85 meters lengde nordøstover, innenfor dagens 
reguleringsplan. 
• Dyrøy kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel av kommuneplanen, som er på høring. Det er 
foreslått en utvidelse av området til 94,6 daa. Det vil si en økning på om lag 30 daa. 
 
Videre er følgende tilrådning beskrevet:  
2.5. Tilrådning: 
1. Vurdere utvidelse av industriområdet på Espenes nordover langs sjøen, samt utfylling i sjøen:  
For å kunne tilby areal både for primæraktivitet til havbruksaktørene, som for eksempel fremtidig 
smoltproduksjon og serviceaktiviteter, bør arealet for industriområdet utvides nordover langs sjøen, 
mot eiendommen «Haug» i den nye arealplanen. Ved en slik utvidelse vil kommunen legge til rette for 
flere arealkrevende aktiviteter knyttet til havbruksnæringen og leverandørnæringen, samt klargjøre for 
mulighet til utfylling i sjøen i det samme området. 
2. Stenge industriområdet for gjennomkjøring ved etableringer på området, slik at området blir et 
skjermet industriområde uten gjennomkjøring. Dette punktet bør klargjøres i forbindelse med 
arealplanen, både av hensyn til sikkerhet og for å oppnå økt attraktivitet for et sammenhengende 
industriområde. 
3. Styrking av infrastruktur til- og på industriområdet: 
a) Fylle ut et større område i sjøen mot nord ved det etablerte industriområdet, samt vurdere ytterligere 
utfylling ved utvidelse av industriområdet mot nord til «Haug-eiendommen» i den nye arealplanen. 

Prosjektmål 
Basert på forstudien er det utarbeidet slike strategier og delmål for oppfølging i neste fase gjennom et 
forprosjekt: 
- Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som mulig etableringssted for 
primæraktivitet/produksjon på land knyttet til havbruksnæringen, inklusive mulighet for etablering av 
smoltproduksjon 
o Nærmere kartlegging av behov 
o Prosess oppgradering av infrastruktur, inklusive oppgradering av energi-kapasitet 
o Dialog med aktører 
- Utredning og oppfølging av Espenes industriområde som «servicebase» for havbruksnæringen og 
leverandørnæringen i regionen, og muligheter for: 
o Etablering av bunkersanlegg for fartøy tilknyttet næringen 
o «Hub» for utskiping av utstyr til havbruksnæringen i regionen 
o «Basestasjon»/underavdelinger for leverandører 
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o Mulighet for økt aktivitet for dagens industribedrifter i Dyrøy i tilknytning til havbruksnæringen ved 
«servicebase» havbruk på Espenes industriområde 
- Nærmere kartlegging 
- Prosess og dialog med aktuelle aktører 
- Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som etableringssted for større leverandører til 
havbruksnæringen 
- Nærmere kartlegging 
- Prosess og dialog med aktuelle aktører 

Forankring 
1. 
Dyrøy formannskap ble i RS 30/18 28.8.18 gitt en orientering vedr. videreutvikling av Espenes 
Industriområde. Grunnlaget for denne orienteringen var vedlagte 2 rapporter.   
2. 
Gjennom VOX - Omstillingsprogram er Dyrøy kommune i styremøte VOX 11.9.18  innvilget slikt 
tilskudd:  
"VOX innvilger Dyrøy kommune inntil kr. 200.000 til gjennomføring av forprosjekt Espenes 
Industriområde i henhold til godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan." 
REGIONAL NÆRINGSPLAN 
Det vises videre til vedtatt regional Næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 der kommunal 
tilrettelegging for sjømatnæringen - Næringsareal på land - er et av 
satsingsområdene. Følgende er beskrevet:   
8.7 Næringsareal på land 
For å tilrettelegge for sjømatnæringen må kommunene aktivt legge til rette med næringsareal og 
næringsområder på land for sjømatnæringen og 
servicenæringer/leverandørnæringer til sjømatnæringen, samt jevnlig rullering av kommunenes 
arealplaner. 
Dette gjelder både i forhold til tilrettelegging for utvikling av dagens sjømatrelaterte virksomheter, 
samt ved nye og større etableringer i tilknytning til næringen. I tillegg vil det være en styrke for 
regionens konkurransekraft 
overfor andre regioner dersom kommunene legger til rette for felles profilering av regionens 
næringsareal overfor sjømatbedrifter, eller leverandører med planer om større utbygginger/satsinger, 
samt ved deltakelse på større nasjonale profileringsarenaer som Aqua Nor og Nor Fishing 17. Dette for 
å styrke regionens konkurransekraft ovenfor sjømatnæringen i konkurranse 
med andre regioner. 
 
DYRØY KOMMUNESTYRE 
Regional Næringsplan ble behandlet i kommunestyremøte 7.12.17 sak 67/17, der det ble fattet slikt 
vedtak: 
1. 
Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet høringsutkast til regional næringsplan for Midt-
Troms 2018-2022 i møte den 07.12.17. 
2. 
Kommunestyret slutter seg til det fremlagte høringsutkastet til regional næringsplan for Midt-Troms 
2018-2022. 
Dyrøy kommune har på dette grunnlag en målsetning om å bidra til å gjennomføre pkt. 8.7 i 
næringsplanen. 
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BYREGIONPROGRAMMET 
I Byregionprogrammet som Dyrøy kommune er en del av er "Sjømatnæringen" en av 3 prioriterte 
satsingsområder. Rapport for delområde "Sjømat" vedlegges. Det kan her spesielt nevnes hav som her 
er betegnet som en flaskehals for videre utvikling:  
5.12 Flaskehalser - sjømatnæringen i Midt-Troms fram mot år 2050 
Sjømatnæringen i Midt-Troms ble spurt om hva som var bedriftens viktigste flaskehalser. 
Samlet sett påpeker sjømatnæringen på infrastruktur som kaier, veier og bredband (de som ikke har) 
som flaskehalser sammen med rekruttering av personell. Havbruksnæringen peker spesifikt også på 
tilgang til tilstrekkelig og attraktivt sjøareal, økt kapasitet på lokaliteter og økt kapasitet på 
konsesjoner som viktige flaskehalser. Fiskeribedriftene peker spesifikt på tilgang til næringsarealer på 
land som en flaskehals. 

Prosjektorganisering 
Prosjektet organiseres av Dyrøy kommune 
Styringsgruppe (SG) Dyrøy formannskap 
Prosjektansvarlig (PA) Rådmann Tore Uthaug 
Prosjektleder (PL) 

Samarbeidspartnere 
Valgt maskinentreprenør 

Aktiviteter 
Utsprengning, tilkjøring, utleggelse og plastring av stein. 
Asfaltering og belysning av utvidet areal 

Målgrupper 
Næringsaktører (havbruk - fiskere) som har behov for etablering og servicetjenester som er planlagt 
etablert på Espenes Industriområde 

Resultat 
Utredning og oppfølging av mulighetene innen fremtidige satsinger som kan gi muligheter for nye 
ringvirkninger, inklusive mer eksponerte områder, og muligheter for service- og tilrettelegging for 
næringen, samt muligheter innen nye former for fôr- og fôrproduksjon, og utprøving av flere ulike 
driftsformer. 

Effekter 
- Fremtidig basisproduksjon for havbruksnæringen på land, som f.eks. smolt-produksjon. 
- "Servicebase" for havbruksnæringen 
- Etableringssted for større leverandører til havbruksnæringen. 
- Mottaksstasjon for fiskere i Dyrøy, Sørreisa og Tranøy kommune 
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Tids- og kostnadsplan 
Tidsplan 
Prosjektet starter og vil bli fortløpende fulgt opp av Dyrøy kommune umiddelbart etter at prosjektet 
er fullfinansiert. 

 
Budsjettplan 2018 2019 2020 2021 2022 SUM 
Administrasjonskostnader 
5%   215 700       215 700 
Asfaltering    810 000      810 000 
Belysning   100 000       100 000 
Inngjerding og sikring    250 000      250 000 
Sprengning og opplasting  1 330 000      1 330 000 
Transport  1 064 000      1 064 000 
Uforutsette kostnader 15 
%   647 100       647 100 
Utlegging   760 000       760 000  
Sum kostnad 4 116 800 1 060 000    5 176 800 
 
 
Finansieringsplan 2018 2019 2020 2021 2022 SUM 
Egenfinansiering  2 372 700      2 372 700 
Eget arbeid   215 700       215 700 
Troms fylkeskommune  2 588 400      2 588 400  

Sum finansiering 5 176 800     5 176 800 
 
 

Geografi 

Troms 

Vedlegg Filstørrelse Dato 

Forstudie Espenes industriområde Dyrøy kommune endelig 28 08 
18_.pdf 

  901 221 20.09.2018 

Kart - areal-lengder.pdf   338 639 25.09.2018 

Kart.pdf   114 426 10.09.2018 

Kostnadsoverslag - Utfylling.xlsx   373 767 28.09.2018 

Presentasjon Espenes industriområde 29 08 18 - endelig.pdf  1 237 010 20.09.2018 

Regional næringsplan.pdf  2 239 454 25.09.2018 

sjomatnæringen i midt-troms.pdf  1 394 392 25.09.2018 
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Fylkesrådet 

 

 

 

 

FYLKESRÅDSSAK 
 

 

Sak: 317/18 

 

Til: Fylkesrådet 

Fra: Fylkesråd for kultur og næring 

 

 

ESPENESBOGEN INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE AV NÆRINGSAREAL 

V/DYRØY KOMMUNE 

 
Innstilling: 

 

1. Fylkesrådet har behandlet søknad fra Dyrøy kommune, datert 28.09.2018, om støtte til 

prosjektet «Espenesbogen Industriområde – utvidelse av næringsareal – Dyrøy 

kommune».  

2. Fylkesrådet innvilger inntil kr 2. 588.400 kr. Støtten utgjør en finansieringsandel på 

50% av prosjektets godkjente kostnader. 

3. Bevilgningen skjer over kap. 551.60 og rammen «næringsrettet infrastruktur» 2018 

4. Det forutsettes for bevilgningen at Dyrøy kommune innen 1. februar har oversendt 

kommunestyrevedtak på medfinansiering. 

5. Det forutsettes at alt areal som skal utvikles med støtte fra Troms fylkeskommune er 

kommunalt eid. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

 

 

Prosjekteier Dyrøy kommune Totalbudsjett 5 176 800 

Prosjektperiode 01.10.2018 - 

31.12.2019 
Godkjente 

kostnader 

5 176 800 - 100 % 

Innstilt beløp 2 588 400 - 50,0 % 

Nedslagsfelt Dyrøy Ramme 551.60 - Regionale 

utviklingsmidler 

Søknadsbeløp 2 588 400 Budsjettområde Næringsrettet infrastruktur 

2018 

Bakgrunn for 

valg av aktuell 

ramme 

Bakgrunn for valg av ramme er årlig utlysning av midler til næringsrettet 

infrastruktur (tidligere kommunale grunnlagsinvesteringer). Dette ble lyst 

ut over rammen 551. 60 Regionale utviklingsmidler og søknaden hører til 

herunder. 

 

 

 

 

 

Løpenr.: 83551/18  

Saknr.: 18/7838-3  

Ark.nr.: 243 SAKSARKIV  

Dato: 13.12.2018 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 

 

Gjennom «VOX-Omstillingsprogrammet i Dyrøy" er det nå gjennomført en forstudie for 

videreutvikling av Espenes Industriområde. Det er i dag beskjeden aktivitet på 

industriområdet, men området har et stort potensiale i forbindelse med utviklingen av 

havbruksnæringen i regionen samt som lokasjon for fiskere i Dyrøy og omkringliggende 

kommuner. 

 

Espenesbogen Industriområde ble vedtatt utbygd i 1985. Anlegget består i dag av 

omrammings-molo, 40 m. dypvanns- industrikai 45 m samt opparbeidede næringsarealer ca 1, 

5 da i tilknytning til kaia.  

En vesentlig årsak til at Espenesbogen Industriområde ble etablert, var at Dyrøy kommune 

ikke hadde tilfredsstillende næringsarealer å tilby næringsliv som var avhengig av sjøveis 

transport og kommunikasjon.  

Espenesbogen Industriområde har i de etterfølgende år vært et aktivum for Dyrøy kommune, 

da kaia har vært mye benyttet av næringslivet. Dyrøy kommune har de senere år arbeidet 

aktivt med å øke aktiviteten tilknyttet det sjøvendte næringsområdet.   

Det er imidlertid konstatert at anlegget slik det fremstår i dag må utvides for å kunne 

tilfredsstille de krav som stilles.  Skipene som anløper fra utlandet er opptil 6000 tonn og er 

140 m lange.  Siden kaia bare er 45 m sier det seg sjøl at kaia ikke har tilstrekkelig 

fortøyningskapasitet, og at den  må forlenges. I tillegg må tilhørende fylling utvides for å 

bedre kapasiteten på landsiden. 

Når ett skip er losset er kapasiteten på landfyllingen sprengt, og tilgjengeligheten for andre 

brukere er låst. 

Kaia ligger strategisk plassert – midt i skipsleia. Dette har også blitt fremhevet som et 

konkurransefortrinn framfor andre tilsvarende kaianlegg. 

 

I vedlagte forstudie for Espenes Industriområde er følgende beskrevet:   

Det er mulig å foreta masseuttak/utfylling av industriområdet, bakover i terrenget, som 

består av steinmasser og fjell. Denne massen kan brukes til utfylling til eventuell utvidelse 

av kaiområde. 

• Pr i dag går det en kommunal vei gjennom industriområdet, og denne vil kunne 

omreguleres og inngå som en del av industriarealet. 

• Det er mulighet for utvidelse av kaia til opp mot 85 meters lengde nordøstover, innenfor 

dagens reguleringsplan. 

• Dyrøy kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel av kommuneplanen, som er på 

høring. Det er foreslått en utvidelse av området til 94,6 daa. Det vil si en økning på om lag 

30 daa. 

 

Videre er følgende tilrådning beskrevet:  

2.5. Tilrådning: 

1. Vurdere utvidelse av industriområdet på Espenes nordover langs sjøen, samt utfylling i 

sjøen:  

For å kunne tilby areal både for primæraktivitet til havbruksaktørene, som for eksempel 

fremtidig smoltproduksjon og serviceaktiviteter, bør arealet for industriområdet utvides 

nordover langs sjøen, mot eiendommen «Haug» i den nye arealplanen. Ved en slik 

utvidelse vil kommunen legge til rette for flere arealkrevende aktiviteter knyttet til 

havbruksnæringen og leverandørnæringen, samt klargjøre for mulighet til utfylling i sjøen i 

det samme området. 

2. Stenge industriområdet for gjennomkjøring ved etableringer på området, slik at området 

blir et skjermet industriområde uten gjennomkjøring. Dette punktet bør klargjøres i 

forbindelse med arealplanen, både av hensyn til sikkerhet og for å oppnå økt attraktivitet 

for et sammenhengende industriområde. 
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3. Styrking av infrastruktur til- og på industriområdet: 

a) Fylle ut et større område i sjøen mot nord ved det etablerte industriområdet, samt 

vurdere ytterligere utfylling ved utvidelse av industriområdet mot nord til «Haug-

eiendommen» i den nye arealplanen. 

 

PROSJEKTMÅL 

 

Basert på forstudien er det utarbeidet slike strategier og delmål for oppfølging i neste fase 

gjennom et forprosjekt: 

- Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som mulig etableringssted for 

primæraktivitet/produksjon på land knyttet til havbruksnæringen, inklusive mulighet for 

etablering av smoltproduksjon 

o Nærmere kartlegging av behov 

o Prosess oppgradering av infrastruktur, inklusive oppgradering av energi-kapasitet 

o Dialog med aktører 

- Utredning og oppfølging av Espenes industriområde som «servicebase» for 

havbruksnæringen og leverandørnæringen i regionen, og muligheter for: 

o Etablering av bunkersanlegg for fartøy tilknyttet næringen 

o «Hub» for utskiping av utstyr til havbruksnæringen i regionen 

o «Basestasjon»/underavdelinger for leverandører 

o Mulighet for økt aktivitet for dagens industribedrifter i Dyrøy i tilknytning til 

havbruksnæringen ved «servicebase» havbruk på Espenes industriområde 

- Nærmere kartlegging 

- Prosess og dialog med aktuelle aktører 

- Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som etableringssted for større 

leverandører til havbruksnæringen 

- Nærmere kartlegging 

- Prosess og dialog med aktuelle aktører 

 

 

Målgrupper 
Næringsaktører (havbruk - fiskere) som har behov for etablering og servicetjenester som er 

planlagt etablert på Espenes Industriområde 

 

 

PROSJEKTORGANISERING OG FORANKRING 

 

Prosjektorganisering 

Prosjektet organiseres av Dyrøy kommune 

Styringsgruppe (SG) Dyrøy formannskap 

Prosjektansvarlig (PA) Rådmann Tore Uthaug 

Prosjektleder (PL) 

 

Samarbeidspartnere 
Valgt maskinentreprenør 

 

Forankring 

1. 

Dyrøy formannskap ble i RS 30/18 28.8.18 gitt en orientering vedr. videreutvikling av 

Espenes Industriområde. Grunnlaget for denne orienteringen var vedlagte 2 rapporter.   

2. 

Gjennom VOX - Omstillingsprogram er Dyrøy kommune i styremøte VOX 11.9.18  innvilget 

slikt tilskudd:  
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"VOX innvilger Dyrøy kommune inntil kr. 200.000 til gjennomføring av forprosjekt Espenes 

Industriområde i henhold til godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan." 

REGIONAL NÆRINGSPLAN 

Det vises videre til vedtatt regional Næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 der kommunal 

tilrettelegging for sjømatnæringen - Næringsareal på land - er et av 

satsingsområdene. Følgende er beskrevet:   

8.7 Næringsareal på land 

For å tilrettelegge for sjømatnæringen må kommunene aktivt legge til rette med næringsareal 

og næringsområder på land for sjømatnæringen og 

servicenæringer/leverandørnæringer til sjømatnæringen, samt jevnlig rullering av 

kommunenes arealplaner. 

Dette gjelder både i forhold til tilrettelegging for utvikling av dagens sjømatrelaterte 

virksomheter, samt ved nye og større etableringer i tilknytning til næringen. I tillegg vil det 

være en styrke for regionens konkurransekraft 

overfor andre regioner dersom kommunene legger til rette for felles profilering av regionens 

næringsareal overfor sjømatbedrifter, eller leverandører med planer om større 

utbygginger/satsinger, samt ved deltakelse på større nasjonale profileringsarenaer som Aqua 

Nor og Nor Fishing 17. Dette for å styrke regionens konkurransekraft ovenfor 

sjømatnæringen i konkurranse 

med andre regioner. 

 

DYRØY KOMMUNESTYRE 

Regional Næringsplan ble behandlet i kommunestyremøte 7.12.17 sak 67/17, der det ble fattet 

slikt vedtak: 

1. 

Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet høringsutkast til regional næringsplan for 

Midt-Troms 2018-2022 i møte den 07.12.17. 

2. 

Kommunestyret slutter seg til det fremlagte høringsutkastet til regional næringsplan for Midt-

Troms 2018-2022. 

Dyrøy kommune har på dette grunnlag en målsetning om å bidra til å gjennomføre pkt. 8.7 i 

næringsplanen. 

 

BYREGIONPROGRAMMET 

I Byregionprogrammet som Dyrøy kommune er en del av er "Sjømatnæringen" en av 3 

prioriterte satsingsområder. Rapport for delområde "Sjømat" vedlegges. Det kan her spesielt 

nevnes hav som her er betegnet som en flaskehals for videre utvikling:  

5.12 Flaskehalser - sjømatnæringen i Midt-Troms fram mot år 2050 

Sjømatnæringen i Midt-Troms ble spurt om hva som var bedriftens viktigste flaskehalser. 

Samlet sett påpeker sjømatnæringen på infrastruktur som kaier, veier og bredband (de som 

ikke har) som flaskehalser sammen med rekruttering av personell. Havbruksnæringen peker 

spesifikt også på tilgang til tilstrekkelig og attraktivt sjøareal, økt kapasitet på lokaliteter og 

økt kapasitet på konsesjoner som viktige flaskehalser. Fiskeribedriftene peker spesifikt på 

tilgang til næringsarealer på land som en flaskehals. 

 

AKTIVITETER OG TIDSPLAN 

 

Tidsplan 

Prosjektet starter og vil bli fortløpende fulgt opp av Dyrøy kommune umiddelbart etter at 

prosjektet er fullfinansiert. 
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Aktivitetsplan 

Utsprengning, tilkjøring, utleggelse og plastring av stein. 

Asfaltering og belysning av utvidet areal 

 

RESULTATER OG EFFEKTER 

 

Resultater 
Utredning og oppfølging av mulighetene innen fremtidige satsinger som kan gi muligheter for 

nye ringvirkninger, inklusive mer eksponerte områder, og muligheter for service- og 

tilrettelegging for næringen, samt muligheter innen nye former for fôr- og fôrproduksjon, og 

utprøving av flere ulike driftsformer. 

 

Effekter 
- Fremtidig basisproduksjon for havbruksnæringen på land, som f.eks. smolt-produksjon. 

- "Servicebase" for havbruksnæringen 

- Etableringssted for større leverandører til havbruksnæringen. 

- Mottaksstasjon for fiskere i Dyrøy, Sørreisa og Tranøy kommune 

 

 

BUDSJETT 

 

 
Kostnader 2018 2019 Godkjent sum Omsøkt sum 

Administrasjonskostna
der 5% 

  215 700    215 700 215 700 

Asfaltering    810 000   810 000 810 000 

Belysning   100 000    100 000 100 000 

Inngjerding og sikring    250 000   250 000 250 000 

Sprengning og 
opplasting 

 1 330 
000 

  1 330 000 1 330 000 

Transport  1 064 
000 

  1 064 000 1 064 000 

Uforutsette kostnader 
15 % 

  647 100    647 100 647 100 

Utlegging   760 000    760 000 760 000 
 

Sum 4 116 800 1 060 000 5 176 800 5 176 800 

      Sum omsøkte kostnader    5 176 800 kr 

      Sum godkjente kostnader 5 176 800 kr 

 
 

Finansiering 2018 2019 Godkjent sum Omsøkt sum 

Egenfinansiering  2 372 
700 

  2 372 700 2 372 700 

Eget arbeid   215 700    215 700 215 700 

Troms fylkeskommune  2 588 
400 

  2 588 400 2 588 400 

 

Sum 5 176 
800 

 5 176 800 5 176 800 

 
      Sum omsøkte kostnader    5 176 800 kr  

      Sum godkjente kostnader 5 176 800 kr 

 

      TFKs finansieringsandel 50% 
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VURDERINGER  

 

 

VURDERING OFFENTLIG STØTTE 

 

For at det skal være statsstøtte må alle 6 punkter være oppfylt:  

1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren.  Ja 

2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form. Ja 

3. Mottaker av støtten må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet) Ja 

4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller 

tjenester (selektivitet) 

Nei 

5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen. Nei 

6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene Nei 

Alle seks vilkår er IKKE oppfylt. Støtten er ikke ulovlig iht. EØS-avtalens regler om 

offentlig støtte, art. 61 (1). 

Nei 

Vurdering og konklusjon:  

Dyrøy kommune er eier av arealet og mottaker av et eventuelt tilskudd. Tiltaket er 

tilretteleggende for at ulike næringsaktører skal kunne etablere seg i tilknytning til eller 

anvende næringsarealet. En støtte vil ikke begunstige enkelttiltak eller vri noen form for 

konkurranse. En støtte vil heller ikke påvirke samhandelen mellom EØS-land. Gjennom 

dette prosjektet tilrettelegger Dyrøy kommune for økt næringsutvikling i kommunen. En 

eventuell støtte vurderes til ikke å være ulovlig i henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1). 

 

 

 

 

GJENNOMFØRINGSEVNE 

 

Dette er et mindre infrastrukturprosjekt med relativt kort varighet. Prosjektet har 3 måneders 

varighet og det vurderes som sannsynlig at prosjektet kan gjennomføres innenfor de tids- og 

kostnadsrammer som oppgis. 

 I og med at dette er et infrastrukturprosjekt er målsettinger konkret, realistisk og etterprøvbar. 

 

 

Tidligere / pågående prosjekt  

2018 Dyrøy kommune – omstillingskommune 2018-2020. Innvilget 3 mill. kr i fondstildeling. 

2018 Samarbeidsavtale Nordavind utvikling 2018 – Dyrøyseminaret 2018. Innvilget kr. 

500.000 og hele beløpet er utbetalt. 

2017 Samarbeidsavtale Nordavind utvikling- Troms fylkeskommune. Innvilget og utbetalt 

500.000 kr. 

2017 Vannverksutbygging Dyrøy kommune-byggetrinn 4 

 

 

 

FORANKRING I REGIONALE PLANER 

Prosjektet kan forankres i Fylkesplan 2014-2025 under kap. 3.8 Samferdsels og samfunns-

infrastruktur og målsettingen «Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og 

utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og 

markedstilgang». 
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Prosjektet kan også forankres i Strategi for næringsutvikling og fokusområdet «Stedbunden 

verdiskaping» hvor en skal tilrettelegge og gi gode rammebetingelser for næringsliv og 

befolkning og på den måten styrke verdiskapingen. 

 

 

 

SAMLET VURDERING 

Som følge av et forstudie på Espenes industriområde i Dyrøy kommune har Dyrøy kommune 

nå søkt om støtte til utfylling av 5,3 mål næringsareal. Arealet vil ligge i tilknytning til dagens 

næringsareal, kai og bygningsmasse. Dette er et trinn i arbeidet med å på sikt klare å etablere 

en mulig «servicebase» for havbruksnæringen i regionen. Dette prosjektet er innenfor 

handlingsrommet i dagens arealplan av området. I Solbergfjorden utenfor Dyrøy driver flere 

aktører i oppdrettsnæringen, men Dyrøy får ta liten del i dette da aktørene ikke har sine 

virksomheter på land i Dyrøy. Gjennom å tilrettelegge for en servicebase på land kan en 

tiltrekke seg oppdrettsaktører som driver i Solbergfjorden, og andre virksomheter innenfor 

logistikk, forsyning og leverandørindustri.  

 

Totalt potensial for utvidelse av området, i et prosjekt etter det omsøkte, er en utvidelse av 

dagens kai med opp mot 85 meters lengde nordøstover innenfor dagens reguleringsplan. 

Dyrøy kommune har også utarbeidet forslag til ny arealdel, som er på høring. Der er det 

foreslått en utvidelse av arealet på industriområdet til 94,6 daa. Det vil si en økning på om lag 

30 daa. 

 

Helt konkret i dette prosjektet skal det fylles ut næringsareal på 5,3 daa, på siden av bygning 

og dagens kai. Av aktiviteter vil det være utsprenging, tilkjøring, utleggelse og plastring av 

stein. I tillegg til asfaltering og belysning av utvidet areal. Det er dette som er handlings-

rommet for næringsareal innenfor dagens arealplan. 

 

Søknaden kunne vært bedre formulert på de konkrete aktiviteter og resultat i det omsøkte 

prosjektet. Søknaden belyser godt det totale potensialet for industriområdet og eventuelle 

seinere prosjekt på området. Vedlegg med kart over areal og lengder, er med på å visualisere 

næringsarealet. Videre har saksbehandler væt på befaring på området den 31.11.2018. Samlet 

sett vurderes det til at en har et godt nok grunnlag for å vurdere søknaden. 

 

Dyrøy kommune er eier av arealet og mottaker av et eventuelt tilskudd. Tiltaket er 

tilretteleggende for at ulike næringsaktører skal kunne etablere seg i tilknytning til eller 

anvende næringsarealet. En støtte vil ikke begunstige enkelttiltak eller vri noen form for 

konkurranse. En støtte vil heller ikke påvirke samhandelen mellom EØS-land. Gjennom dette 

prosjektet tilrettelegger Dyrøy kommune for økt næringsutvikling i kommunen. En eventuell 

støtte vurderes til ikke å være ulovlig i henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1). 

 

Dette er et mindre infrastrukturprosjekt med relativt kort varighet. Prosjektet har 3 måneders 

varighet og det vurderes som sannsynlig at prosjektet kan gjennomføres innenfor de tids- og 

kostnadsrammer som oppgis. 

 

Prosjektet kan forankres i Fylkesplan 2014-2025 under kap. 3.8 Samferdsels og 

samfunnsinfrastruktur og målsettingen «Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal 

forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for 

utvikling og markedstilgang». 

 

Prosjektet kan også forankres i Strategi for næringsutvikling og fokusområdet «Stedbunden 

verdiskaping», hvor en skal tilrettelegge og gi gode rammebetingelser for næringsliv og 

befolkning og på den måten styrke verdiskapingen. 
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Dyrøy kommune er omstillingskommune.  De scorer lavt på distrikt indeksen. Det betyr at de 

har geografiske ulemper knyttet til liten størrelse (på lokale og regionale arbeids- og 

tjenestemarkeder) og lang avstand (til større og mer spesialiserte markeder). I tillegg scorer de 

dårligere enn mange andre kommuner på økonomisk vekst og demografi.  I distriktsindeksen 

er avstandsulemper vektet mest. De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene er ment å 

kompensere for avstandsulemper og økonomiske og demografiske utfordringer. Sett i lys av 

dette vil en støtte til dette prosjektet være med på å svare på en konkret utfordring og samtidig 

kunne bidra til økt næringsutvikling. Gjennom å tilrettelegge for næringsutvikling, samt skape 

og sikre arbeidsplasser legger man til rette for økt bosetting og positiv stedsutvikling.  

 

Troms fylkeskommune ved Næringsetaten deltar i omstillingsarbeidet til Dyrøy kommune, og 

er observatør i omstillingsstyret. I omstillingsarbeidet, som er den del av et nasjonalt program 

med ansvar hos Innovasjon Norge, er det sterkt fokus på å skape arbeidsplasser. Denne 

fysiske tilretteleggingen kan hjelpe Dyrøy på veien med å snu en negativ trend og gi dem en 

«vitamininnsprøyting» i næringsutviklingsarbeidet. Dette næringsarealet, og eventuelt 

ytterligere utvidelser av areal og ev. kai, vil gjøre området mer attraktivt som en Hub for den 

aktiviteten som er i Solbergfjorden. For oppdrettsaktører og andre vil det i fremtiden kunne 

være både har behov for lagring av utstyr, bunker med drivstoff og tilgang til proviant og 

annet utstyr. Dette kan det tilrettelegges for på Espenes industriområde. Dette prosjektet 

vurderes som et viktig bidrag inn i omstillingsarbeidet som er en ekstraordinær innsats for å 

skape næringsutvikling på Dyrøy. 

 

Det er positivt for prosjektet at det allerede er gjennomført et forstudie som belyser Dyrøy og 

arealet sitt potensial innenfor både havbruks- og hvitfisk industrien. 

 

Det foreligger ikke kommunestyrevedtak for medfinansiering, men det er fra Dyrøy kommune 

ytret at dette vil komme på plass etter en eventuell tildeling. Dette må eventuelt være en 

forutsetning i vedtaket. Det tilrådes å støtte prosjektet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Saken gjelder virkemiddelforvaltning som vil kreve administrative ressurser til oppfølging, 

kontroll og rapportering. 

 

 

 

Tromsø, 13.12.2018 

 

 

 

Sigrid Ina Simonsen 

fylkesråd for kultur og næring 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om Espenesbogen Industriområde - Utvidelse av næringsareal - Dyrøy kommune 

m.vedlegg 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 255 

Saksmappe: 2019/90 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 24.01.2019 

 

 
Saksframlegg 

Dyrøy Energi as - Kjøp av aksjer 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret  28.02.2019 
Formannskapet 9/19 31.01.2019 

 

Vedlegg 
1 Avtale om kjøp av aksjer - Plan Evo as 
2 Avtale om kjøp av aksjer - Håvard Ås Hansen 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følgende: 
 

Aksjonær Antall akser - stk Eierskap i % Kjøpesum 
Håvard Ås Hansen 562 16,25 Kr. 50 000,- 
Plan Evo AS 50 1,45 Kr.  4 400,- 

 
2. Det samlede aksjekjøpet på kr. 54 400,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 
 

Kort sammendrag 
I forbindelse med behovet for en omstrukturering og reorganisering av Dyrøy Energi AS, er det 
ansett som formålstjenlig at private aksjonærer i selskapet kjøpes ut. 
 

Saksutredning 
Kommunestyret vedtok i junimøtet, sak 38/18, å gi rådmann fullmakt til å vurdere eierstrukturen 
i Dyrøy Energi AS. Bakgrunnen for dette er bl.a. tidligere vedtak i kommunestyret om at Dyrøy 
Energi AS skal være hovedenergikilden til Dyrøy kommune, og at det da er både naturlig og 
viktig at Dyrøy kommune tar en mer sentral rolle. Både for å sikre den løpende drifta og ikke 
minst de investeringer som skal gjøres. Det er også slik at Dyrøy kommune er selskapet eneste 
kunde, noe som ytterligere underbygger dette. 
 
Egenkapitalen i Dyrøy Energi AS var pr. 31.12.2017 kr. – 435 000,-, men Dyrøy kommune 
tilførte kr. 500 000,- i ny aksjekapital den 27.02.2018. Drifta har årlig de siste fem årene gått 
med underskudd 
 
Selskapet har i dag fire eiere med følgende sammensetning: 
 
                                                     (kr. 1000,- pr. aksje) 
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 Antall aksjer  %-andel 

Dyrøy kommune 2 330 67,36 % 

Senja Avfallsselskap BA 517 14,95 % 

Håvard Ås-Hansen 562 16,25 % 

Plan-Evo A/S 50 1,45 % 

Totalt 3 459 100,00 % 

Selskapet formål er i selskapsdokumentene definert som følgende: 
Å drive produksjon og salg av energikraft basert på biobrensel samt annen virksomhet som 
naturlig faller inn under dette. Selskapet har et ikke økonomisk/allmennyttig formål. Selskapet 
overskudd skal tillegges selskapets egenkapital. Det forutsettes ikke utbetalt aksjeutbytte til 
aksjonærene. Ved oppløsning av selskapet skal det ikke utbetales noe til aksjonærene ut over den 
innbetalte aksjekapitalen. Overskudd ved oppløsning av selskapet forutsettes benyttet til andre 
allmennyttige formål innen kommunen etter generalforsamlingens forslag. 
 
Det kan også trekkes frem at selskapet pr. i dag leverer energi til kommunen ved bruk av 
gasskjeler. En videre avklaring av organisasjons- og driftsform, energikilde etc. vil fremkomme i 
egen utredning som er planlagt sluttført medio februar. 

Administrasjonens vurdering 
Med bakgrunn i selskapets formål, samt at det kun er Dyrøy kommune som er eneste kunde, 
anser rådmannen det som unaturlig at det skal sitte private aksjeeiere i selskapet.  
Det vil gjelde uansett konklusjon i det pågående arbeidet rundt utredning av fremtidig 
organisering og drift.  
 
Rådmannen har på bakgrunn av dette forhandlet med de to private aksjonærene og blitt enig om 
følgende oppgjør: 
 
Aksjonær Antall akser - stk Eierskap i % Kjøpesum 
Håvard Ås Hansen 562 16,25 Kr. 50 000,- 
Plan Evo AS 50 1,45 Kr.  4 400,- 
 
Når det gjelder prisfastsettelse så er det skjenet hen til avtalen som ble inngått med Troms Kraft 
for kjøp av deres aksjepost i 2016 (i denne sammenheng, litt under oppgjøret til TK pr. aksje). 
Men det er også hensyntatt at beløpet bør være på et nivå som gjør det interessant å selge. 
 
Aksjefordelingen etter et eventuelt slikt kjøp vil fremstå som følgende: 
 
Aksjonær Antall akser - stk Eierskap i % 
Dyrøy kommune 2942 85,05 
Senja Avfallsselskap BA 517 14,95 
 
Rådmannen anbefaler kjøp av aksjene i tråd med dette. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1161 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 13.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Molkon Bygg A/S - Søknad om tilskudd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 10/19 31.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Molkon Bygg AS v/Erlend Moldvik ble etablert august -18. Regnskap føres av Regnskap i Nor 
AS. Formålet er snekkertjenester, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette.  
 
Moldvik er utdannet tømrer, og jobber i dag i Ferdighus A/S. Han har stiftet eget aksjeselskap, 
da han i tillegg ønsker å påta seg mindre snekkeroppdrag som ikke vil komme i konflikt med de 
arbeidsoppdrag som utføres av Ferdighus A/S.  
 
Han har gjennom skole- og lærlingetiden allerede kjøpt inn en del personlig verktøy. For å utføre 
overnevnte tjenester har han i tillegg ført opp slikt investeringsbudsjett:  
 

 

Objekt kr. eks. mva. 
1 Hullsagsett 2 300
2 Kapp, og gjærsag 7 400
3 Ladepakke 1 900
4 Kantfres 1 100
5 Laser mv. 2 400
6 Tilhenger 20 900

Totalt 36 000

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen er positiv til at unge nyutdannede dyrøyværinger etablerer eget selskap, for å drive 
egen næringsvirksomhet. Søknaden kan støttes med inntil 25% tilskudd over næringsfondet, dvs. 
inntil kr. 9.000,-. 
 
Da søker er sønn av næringsrådgiver i Dyrøy kommune, velger rådmann å legge saken fram uten 
rådmannens forslag til vedtak. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1160 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 12.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

BO BYGG - Søknad om tilskudd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 11/19 31.01.2019 

 

Saksopplysninger 
Enkeltpersonforetaket Bo Bygg v/Bjørn Ove Sørensen ble etablert juni -18. Regnskap føres av 
Regnskap i Nor A/S. Formålet med selskapet er «Oppføring av bygninger». 
 
Sørensen har mange års erfaring som snekker/bygningsarbeider. Han arbeider i dag på anlegg, og 
ønsker i friperiodene å påta seg ulike snekkeroppdrag i og omkring Dyrøy.  
 
Sørensen har gjennom flere år investert i nødvendig personlig utstyr. For å påta seg overnevnte 
oppdag har han ført opp følgende behov: 
 

 

Objekt kr. 
1 Tilhenger 26 000
2 Kappsag 9 900
3 Kompressor 5 500

Totalt 41 400

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen er positiv til at dyrøyværinger etablerer eget selskap, for å drive næringsvirksomhet. 
Søknaden kan støttes med inntil 25% tilskudd over næringsfondet, dvs. inntil kr. 10.350,-. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
BO Bygg v/Bjørn Ove Sørensen innvilges 25% tilskudd inntil kr. 10.000,- i forbindelse med 
investering i utstyr.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1159 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 12.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om støtte til varmepumper 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 12/19 31.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
I søknad datert 26.11 18 søker Jæger Adventure Camp A/S v/Trond Jæger om tilskudd til kjøp av 
4 stk. varmepumper.  
 
Jæger opplyser at dette gjøres for å få en jevn varme i alle byggene slik at en har bedre kontroll 
på at ikke vann fryser, og at byggene holder en jevn minimumstemperatur. Dette gjør igjen at 
selskapet raskt kan varme opp til gjester på kort tid som igjen sparer selskapet for utgifter samt at 
det er godt for miljøet.  
 
Jæger Adventure Camp har innhentet pristilbud fra Moan Auto og Kjøleservice A/S. Tilbudet 
innbefatter 4 stk. varmepumper ferdig montert, totalt kr. 72.000,- eks. mva.  

Administrasjonens vurdering 
Innenfor reiselivsbransjen er det nå økt fokus på vinterturisme. Dette innebærer at selskapene vil 
få økte driftsutgifter for oppvarming av boligene i vinterhalvåret. Omsøkte investeringer vil 
derfor etter rådmannens oppfatning definitivt medføre reduserte driftsutgifter for Jæger Adven-
ture Camp A/S.  
 
I en oppbygningsfase er det etter rådmannens vurdering også viktig at Dyrøy kommune 
signaliserer positiv tilslutning gjennom å støtte opp om slike investeringstiltak. Ihht. nærings-
fondsvedtektene kan omsøkte støttes med inntil 25% tilskudd, dvs. inntil kr. 18.000,-.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Jæger Adventure Camp A/S v/Trond Jæger innvilges 25% tilskudd, inntil kr. 18.000,- i 
forbindelse med investering i 4 varmepumper.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  
 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1158 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 12.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 13/19 31.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Jøran Torsteinsen registrerte enkeltpersonforetak oktober 2018. Regnskap føres av: Regnskap i 
Nor. Torsteinsen søker nå om tilskudd til kjøp av utstyr til traktor for å kunne drive med 
vedproduksjon. (Traktor er ikke tilskuddsberettiget). 
 
 Investeringen innebærer:  

- Kjettinger til traktor for å komme fram til veden under vanskelige forhold, samt ferdes 
trygt og effektivt på is under brøyting 

- Lasteapparat og pallegafler for håndtering av ved under produksjon og levering 
- Hydrolikkuttak nr. 3 for bruk av transportbånd under kløyving og pakking av ved 
- Tilhengerbremseventil for å kunne frakte tilhengeren på en trygg og lovlig måte.  
- Forhøyningskarmer til tilhenger for frakt av flis samt fliskutter for produksjon av flis til 

biobrenselanlegg 
- Snøskuff for snørydding 
- Motorvarmer for kalde vinterdager 
- Varsel og arbeidslys for arbeid i mørket.  

 
Investeringsbehov: 

 

OBJEKT KR. 
1 Trima frontlaster 45 800
2 Piggkjetting 7 120
3 Motorvarmer 1 300
4 Bremseventiluttak på traktor 43 198
5 Pallegafler 21 412
6 Snøskuff 6 100
7 Varsellys 3 493
8 Arbeidslys 17 100
9 Forhøyningskarmer 17 000

10 Fliskutter 50 000
11 Hydrolikkutak 15 000

Totalt 227 523
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Administrasjonens vurdering 
Rådmannen anser det som positivt at ungdom fra Dyrøy etablerer eget selskap for å starte egen 
næringsvirksomhet. Torsteinsen jobber i dag som matros på båt, noe som innebærer at han har 
«mye» fritid i Dyrøy (1 måned på og 2 mnd. fri), der han kan drifte selskapet. Iflg. Torsteinsen 
har han god tilgang til skog for denne produksjonen. I første omgang tar han sikte på å drifte 
selskapet fra egen eiendom.  
 
Rådmannen er i denne fase imidlertid negativ til å yte tilskudd til pkt. 10 i overnevnte oppsett. 
Dette er oppgitte investeringer til flisproduksjon for leveranse til biobrenselanlegg (dvs. Dyrøy 
Energi A/S). Rådmannen er her kjent med at selskapet pt. utarbeider tilbudsgrunnlag for 
framtidig flisleveranse, - og da fra en leverandør. Det vil da ikke være mulig for mindre selskap å 
levere flis til anlegget, da selskapet ikke vil ha mulighet til å registrere virkningsgrad/oppgjør for 
annet iblandet flis. (oppgjør er avhengig av mengde flis/fuktighet mv.)  
Hvis Dyrøy Energi A/S evt. i fremtiden vil ha mulighet til å motta flis fra andre leverandører, er 
det imidlertid mulighet for søker å fremme ny søknad.  
 
Rådmannen er kjent med at det er stor etterspørsel etter ved til privathusholdning mv.  
 
Rådmannen tilrår derfor at tilskuddsgrunnlaget reduseres med kr. 50.000,- til kr. 177.523,-. 
Ihht. næringsfondsvedtektene kan omsøkte støttes med inntil 25% tilskudd, dvs. inntil kr. 
44.380,-.  
 
Da Dyrøy kommune ønsker å fremstå som en næringsvennlig kommune, tilrår rådmannen slikt 
forslag til vedtak:  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Enkeltpersonforetak Jøran Torsteinsen innvilges 25% tilskudd inntil kr. 40.000,- i forbindelse 
med investering i utstyr til traktor for å kunne drive med vedproduksjon. 
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1156 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 11.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Alstad Gård - Søknad om tilskudd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 14/19 31.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Alstad Gård søker om støtte til investering i en mobilmelker til bruk i nytt fjøs. Denne tillater å 
melke dyrene uten å måtte tenke på å montere vakuum rundt omkring i fjøset for å kunne melke.  
 
Mobilmelkeren har eget vakuum og vil gjøre jobben i forbindelse med melking av nykalvede kyr 
adskillig mye enklere. Dyr som er syke og kanskje er utenfor rekkevidde fra et evt vakuum vil 
også lettere kunne håndteres med en slik mobilmelker.  
 
Investeringskostnad eks. mva. Kr. 16.300,-.  

Administrasjonens vurdering 
I forbindelse med befaring på gården 
forrige mnd. ble det fra Alstad Gård 
stilt spørsmål om hvorvidt Dyrøy 
kommune hadde anledning til å del-
finansiere omsøkte mobilmelker. Dette 
ble positivt bekreftet fra kommunens 
side. Det er på dette grunnlag at 
søknaden fremmes.  
 
Rådmannen tilrår at søknaden bifalles som omsøkt.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Alstad Gård innvilges 25% tilskudd inntil kr. 4.100,- i forbindelse med investering i 
mobilmelker.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1154 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 11.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

B og B Utleie - Søknad om tilskudd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 15/19 31.01.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Forretningsplan B&B 

 

Saksopplysninger 
B & B ble etablert februar -16. Bak selskapet står Børre Storvoll. Regnskapsfører: Regnskap i 
Nor. Forretningsideen er utleie av lastebil, varebil, henger mv. Nærmere presentasjon av 
selskapet fremgår av vedlagte forretningsplan. 
 
Som et bedriftsutviklingstak ble selskapet omstillingsstyret VOX 11.09 18 sak 36/18 innvilget 
75% tilskudd i forbindelse med kompetanseheving. Dette innbefattet følgende kurs/opplæring:  
 Dekkmontørkurs 
 YSK kurs (Yrkessjåførkurs 

 
Omstillingsstyret hadde ikke anledning til å innvilge tilskudd til investeringer.  
 
Ihht. Forretningsplan skal det også utarbeides egen nettside samt investeres i container for 
oppbevaring av dekk.  
 
Storvoll har nå innhentet ulike pristilbud på en 20 fots container for dekkhotell. Tilbud for brukte 
containere ligger på mellom kr. 20.000,- og kr. 40.000,- eks mva. 
 
Omsøkte er således å betrakte som en oppfølging/videreføring av forretningsplanen.  
 
Rådmannen tilrår på dette grunnlag at søknaden bifalles.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
B& B innvilges 25 % investeringstilskudd, inntil kr. 10.000,- i forbindelse med investering i 
container for etablering av dekkhotell.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Enklere hverdagsbank   Side 1 av 6 

   

 
 

Forretningsplan 
for 

 
 
 

 
B&B Utleie 
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Sammendrag 
___________________________________________________________________ 
 
Ideen er å få en bedrift man kan leve av, og kanskje etter hvert ekspandere og få flere ansatte. 
En bedrift man kan tilby tjenester til kunder i nærområdet som utleie av biler av diverse størrelse. Jeg 
ønsker også å utføre flyttetjenester, dekkhotell, dekkomlegging og dekksalg. En av fordelene jeg har, 
er at det ikke er noen åpningstider, og jeg er tilgjengelig for kundene «døgnet-rundt» 
 
Nedenfor har jeg laget en oversikt over de diverse tjenestene som finnes i området rundt. 
 
Jeg er nå ett enkeltmannsforetak. 
 
For å få dette til trenger jeg kapital. Alt jeg har til nå har investert, er brukt av egne midler. Men for å 
ekspandere og få firmaet dit jeg ønsker, er det diverse kurs, tillatelser og oppbevaringskapasitet jeg 
mangler. Dette er ganske kostbare tillatelser, så jeg håper å få finansiert dette. 
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1. Innledning 
___________________________________________________________________ 
 

1.1. B&B Utleie ble etablert 23.02.2016 Så at behovet for utleie av lastebil/varebil var ett marked 
det ikke var mange av her i distriktet. 
Jeg driver med utleie varebil, tilhenger, verksted, verktøy m.m. Jeg har også ett ønske om å 
begynne med dekkomlegging og dekkhotell. 

1.2. Børre Storvoll, Espenesveien 397, 9311 Brøstadbotn 
1.3. B&B Utleie, Espenesveien 397, 9311 Brøstadbotn 

 
 
 

2. Forretningsidé 
___________________________________________________________________ 
 

2.1. Utleie av lastebil, varebil, biltransporthenger og pop-up telt. Flyttetjenester. Dekkhotell og 
dekkomlegging, samt salg av dekk. Jeg ønsker også å kunne utføre transport for eventuelle 
kunder. Bla. Flyttetjenester. 
Jeg har pr dags dato en lastebil, en varebil, en biltransporthenger og 5 pop-up telt for utleie. 
Jeg leier ut bilene uten sjåfør. Jeg har en dekkomleggingsmaskin og balanseringsmaskin, 
samt løftebukk.  

2.2. Visjon og målsetting:  
I fremtiden ønsker jeg å kunne leve av dette, og skape arbeidsplasser. Jeg ønsker også å få 
til ett dekkhotell, samt salg av dekk, der kundene kan oppbevare dekkene sine gjennom hele 
året. Ønsker også å få leid ut bilene med sjåfør, men til det trengs det løyve og tillatelser. 

2.3. Jeg ønsker å tilby kundene ett alternativ der de selv kan bruke verksted og verktøy. Mange 
har kunnskapen, men ikke alle har den muligheten til eget verksted. 
 
 
 

 

3. Produkt/tjeneste og produksjon 
___________________________________________________________________ 
 

3.1. Utleie: 
• Lastebil, 1 stk 
• Varebil, 1 stk 
• Biltransporthenger, 1 stk 
• Pop-up telt, 5 stk 
• Verksted med løftebukk og verktøy, 1 stk 

Tjenester: 
• Flyttehjelp, ikke transport. 
• Utleie av biler. 
• Budtjenester 
• Dekkomlegging 
• Dekkoppbevaring 
• Dekksalg 
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4. Markedet 
___________________________________________________________________ 
 

4.1. Ett nett søk på dekkhotell Troms gir dette resultatet: 
• Finnsnes: 3 stk 
• Bardufoss: 2 stk 
• Sørreisa: 1 stk 
• Bardu: 2 stk 
• Nordkjosbotn: 1 stk  

 
Ett nett søk av varebil i Troms gir dette resultatet: 

• AVIS, Tromsø Lufthavn 
• AVIS, Bardufoss 
• Midt Troms, Bruktbilutleie 

 
Ett nett søk på lastebilutleie i Troms gir dette resultatet: 

• Norsk Scania, Tromsø 
• Bilbørsen Bilutleie, Tromsø 

 
Ett nett søk på flyttebyråer i Troms gir dette resultatet: 

• Hasselberg Transport AS, Tromsø 
• GKS Flyttetjenester, Tromsdalen 

 
4.2. Mine kunder har til nå vært både bedrifter og privatkunder. Det de har spurt etter er pris, 

størrelse på bil og førerkortklasse.  
 
 
 
 

 

5. Markedsstrategi/markedsplan 
___________________________________________________________________ 
 

5.1. Strategiske valg:  
I Dyrøy er det ikke dekkhotell eller utleiebiler. Jeg har stor plass og tilbyr kundene parkering 
av privatbil ved utleie av lastebil/varebil. Jeg driver med aktiv markedsføring gjennom 
Facebook. 
 

5.2. Lage egen nettside, der det kommer frem hvem jeg er, hva jeg driver med og hvor. 
Har en egen FB side der jeg promoterer bedriften. Har gjennom denne fått flere kunder. 
Har også ett firma som ser på hvordan jeg kan lage en enkel og forståelig nettside der 
kundene kan legge inn ønsker og spørsmål. 

 
 

6. Kapitalbehov og finansiering 
___________________________________________________________________ 
 

6.1. Nødvendige investeringer 
• Dekkmontørkurs, 6100 kr 
• YSK kurs, 11 100 kr 
• Løyvekurs 
• Container til oppbevaring av dekk. 

 
6.2. Skal søke om dekking av disse kursene.  
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7. Organisering og administrasjon av virksomheten 
___________________________________________________________________ 
 

7.1. Enkeltmannsforetak, Børre Storvoll 
7.2. Børre Storvoll, eier. 
7.3. Espenesveien 397, 9311 Brøstadbotn  

 
 

 

8. Handlingsplan 
___________________________________________________________________ 
 

8.1. Min visjon er å kunne gi kundene det de ønsker innen transporttjenester og oppbevaring.  
Jeg ønsker å kunne bidra til at kundene har denne muligheten i nærområdet. 
 
 
 
 

 

Vedlegg 
___________________________________________________________________ 
 

• ABL Dekkmontørkurs 
• YSK Kurs 
• Omsetning fra dekksammarbeidspartner 
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