
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset 
Dato: 28.02.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Omstillingsprogrammet VOX Dyrøy ved prosjektleder orienterer om årsrapport 2018 og innleder 
om handlingsplan 2019. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 21.02.2019 

 

 
Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll 18.12.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 1/19 28.02.2019 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Møteprotokollen av 18.12.18 godkjennes. 

Kort sammendrag 
Møteprotokollen fra møte i kommunestyret 18.desember 2018 er tilgjengelig elektronisk på 
kommunens nettside: 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4387090.296.qnqkjjjukjijqq/KS_Protokoll_181218.
pdf 

Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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PS 2/19 Referatsaker



Oversikt og status over saker/vedtak som 

krever oppfølging

Møte 09.03.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status

PS 3/17 2017/62 Behandling av invitasjon til deltakelse i 

interkommunal rullering av Kystplan Midt‐ og 

Sør‐Troms 2017‐2019

Under arbeid

FO 1/17 2017/128 Interpellasjon ‐ Framdrift i arbeidet med 

scooterløyper i Dyrøy

Avventet grunneieravklaring via lokal 

scooterforening. Følges opp av adm.

Møte 27.04.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status

PS 13/17 2017/64 Utredning legesamarbeid mellom Salangen, 

Lavangen, Ibestad og Dyrøy

Utredning foreligger. Videre prosess mot 

behandling i KS, pågår. Forvaltningsrevisjon 

av avtalen mot Sørreisa skal gjennomføres. 

Blir en del av vurderingskriteriet.

Møte 26.04.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status

PS 19/18 2018/282 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse med plan 

for oppfølging

ROS‐analysen danner grunnlag for revisjon 

av beredskapsplan. Pågår

Møte 21.06.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status

PS 38/18 2018/675 Dyrøy energi AS Saken under behandling. Merk også pkt. 3 i 

vedtak sak 66/17 "Kommunen etterspør en 

plan for videre drift, inkludert budsjett". 

Egen sak

Møte 18.12.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status

PS 61/18 2018/977 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017‐2018 Oppfølging av vedtak pågår. Kvartalsvis 

rapportering til Opom.

PS 62/18 2018/1103 Nsjonale satsninger ‐ realfagskommune og 

inkluderende barnehage og skolemiljø

Satsning pågår i tråd med plan

PS 71/18 2018/1011 Påvirkbare inntekter Utredning til Opom 26.03 vedr. forslag til 

satser/oppholdstid SFO

PS 73/18 2018/771 Budsjett 2019/Økonomiplan 2019‐2022 Oppfølging av vedtak pågår. 

PS 76/18 2018/317 Behandling av innsigelser og merknader til 

kommuneplanens arealdel

Saken oversendt FM. Behandling ikke 

sluttført

PS 77/18 2017/1139 Vertskommunesamarbeid ‐ Felles NAV kontor i 

Salangen

I prosess. Kommunens vedtak om 

tilstedeværelse konkretiseres i avtale.

PS 80/18 2018/125 Politisk behandling av Hovedplan vann Dyrøy 

kommune 2018_2022

Utredning av tvungen påkonling skal 

gjennomføres.

FO 2/18 2018/1150 Interpellasjon ‐ Har Dyrøy kommune en 

fungerende boligpolitikk?

Vedtak vil være gjenstand for eget prosjekt

FO 3/18 2018/1151 Interpellasjon ‐ Hele stillinger skal være 

hovedregelen i vår kommune

Oppfølging av målsetting om å øke andelen 

hele og faste stillinger i.l.a. de neste fire 

årene, følges opp.
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RS 2/19 Rådmannen orienterer

RS 3/19 Orientering Sykehjems ombygging SYKOM



Side 1 / 4 

 

 

Vår dato Din dato Saksbehandler  Returadresse: 
Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO 15.02.2019  Nina Norø 

     

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 skatteetaten.no  408 02 351 

 
 

   
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5260548  

     

Kommunestyret i Dyrøy kommune 

 

  

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Dyrøy kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. 
april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
0,6 0,6 0,71 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har 
mottatt det etter fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Dyrøy kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 92 547 438 og utestående restanser2 på kr 
1 875 906, herav berostilte krav på kr 0.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Dyrøy skatteoppkreverkontor.  

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 93,70 94,22 91,18 96,44 

Forskuddstrekk 2017  99,90 100,00 100,00 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 98,80 96,32 98,34 99,33 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,90 100,00 100,00 99,98 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,00 95,75 99,95 99,38 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 100,00 100,00 99,85 
 
Skatteoppkreveren har gitt avviksforklaring for manglende måloppnåelse på skatteartene forskuddsskatt  
personlige 2017 og restskatt upersonlige 2016.  
 
Samlet vurderer skattekontoret at skatteoppkreveren har god måloppnåelse på innkrevingsområdet.  
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Dyrøy er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen Midt-Troms arbeidsgiverkontroll 
sammen med kommunene Berg, Torsken, Bardu, Målselv, Tranøy og Sørreisa.    
 
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i  
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

631 32 11 1,7 5,1 4,1 

 
Kontrollordningen har også deltatt med 12 dagsverk i kontrollsamarbeid/aksjoner, blant annet mot 
arbeidslivskriminalitet.   
 
Kontrollordningen har begrunnet manglende måloppnåelse i 2018 med ressurssituasjonen.  
 
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Rapport er sendt skatteoppkreveren 18. januar 2019. Skatteoppkreveren har ikke gitt tilbakemelding på 
rapporten.  
 
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Midt-Troms arbeidsgiverkontrollenhet 20. juni 
2018. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 27. juni 2018. Enheten har gitt tilbakemelding på rapporten    
3. juli 2018. 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Som et resultat av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Skatteoppkreveren har ikke utarbeidet virksomhetsplan for kontorets virksomhet. Vi anser dette som 
brudd på Skatteoppkreverinstruksen § 2-9.  
Skatteoppkreveren har ikke gitt tilbakemelding på rapporten hvorvidt de innretter seg etter pålegget. 

 
Ut over gitte pålegg anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar 
med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Arbeidsgiverkontroll  
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Arbeidsgiverkontrollordningen har ikke tilfredsstillende internkontroll av arbeidsgiverkontroller. Vi anser 
dette som brudd på Instruks for skatteoppkrevere § 2-5, Retningslinjer til utfylling av 
skatteoppkreverinstruksen kapittel 1 og 2 og som brudd på Kontrollinstruksen. 

 
Arbeidsgiverkontrollordningen har i etterkant av kontrollen gitt tilbakemelding om at de har innrettet seg 
etter pålegget. Etterlevelsen vil verifiseres ved neste kontroll. 

 
Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med 
gjeldende regelverk. 
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5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med kommunen om arbeidsgiverkontrollen og utvidelse av Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll (MTAK) til også å omfatte Lenvik. Fra 1. januar 2019 består MTAK av 8 kommuner med 
Lenvik som vertskommune for ordningen.  
 
 
 
Med hilsen 

Marita Ryeng 
Skatteetaten 
 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av 
skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for 
skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 

 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for 
arbeidsgiverkontrollområdet 

 

Nina Norø 
 
 
 
 

Kopi til:  Skatteoppkreveren for Dyrøy kommune 
Kontrollutvalget for Dyrøy kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Dyrøy 
kommune 
Riksrevisjonen 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Hansen, Reno (Reno.Hansen@skatteetaten.no)
Sendt: 18.02.2019 10:40:19
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune
Vedlegg: Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune.PDF
Hei!
 
Vi ber om at Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen blir distribuert til kommunestyret med
kopi til kontrollutvalget, rådmann/administrasjonssjef og kommunens skatteoppkrever.
 
 
 
Med hilsen
Reno Hansen
Rådgiver

Skatteetaten
Innkreving – Oppfølging Skatteoppkrevere
+47 408 07 870
reno.hansen@skatteetaten.no
skatteetaten.no
 

 

Denne e‐posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være
belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten. 
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential
information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please
immediately delete the message and alert the Norwegian Tax Administration. 
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Protokoll regionrådet  

28. januar, Ullensaker 

1	
	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	

PROTOKOLL	FRA	MØTE	I	MIDT-TROMS	REGIONRÅD	28.01.19	
	
Tid:		 	 Mandag	28.	januar	kl.	17.00-1910	
Sted:	 	 Møterom	på	Clarion	Hotel	&	Congress,	Ullensaker	kommune,	Gardermoen	
	
Ordførere:	 Geir-Inge	Sivertsen	 	 ordfører	Lenvik		 	 Leder	RR	

Jan	Harald	Janssen	 	 Berg	kommune	
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	
Sigrun	Wiggen	Prestbakmo	 ordfører	Salangen	 	 Observatør	

	
Rådmenn:	 Tore	Uthaug	 	 	 rådmann	Dyrøy	

Frode	Skuggedal	 	 adm.sjef	Salangen	 	 Observatør	
	
Andre:	 		 Frode	Bruvoll	 	 	 næringssjef	Bardu		

Ragnvald	Storvoll	 	 Prosjektleder,	Byregionprogrammet		
Louis	S.	Edvardsen	 	 Daglig	leder	Midt-	Troms	regionråd	
Ivar	Holand	 	 	 Prosjektleder	Reistadløpet	
Hermod	Bjørkestøl	 	 Styremedlem	Reistadløpet	AS	
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Behandling:	
	
01/19		 Godkjenning	av	protokoll	fra	møte	3.	desember	

	
Vedtak:		
Protokoll	fra	RR-møtet	3.	desember	i	Lenvik	godkjennes.	

	
	
02/19		 Orientering	–	Helse	Nord	v/	Kristian	Fanghol	

	
Saken	utsatt	til	neste	møte	

	
	
03/19	 Orientering	–	Reistadløpet	v/	Ivar	Holand	

	
Vedtak:		

1. RR	takker	Reistadløpet	v/	Ivar	Holand	for	redegjørelsen	
2. RR	tar	redegjørelsen	til	orientering	
3. RR	er	positiv	til	at	Reistadløpet	AS	tar	en	kontakt	med	”næringsavdelingene”	i	

kommunene	med	ønske	om	et	felles	strategimøte	vedr	Reistadløpet.	
	
	
04/19		 Ny	kommunelov	2020	og	regionrådets	rolle	

RR	var	invitert	til	å	ta	stilling	til	følgende	fremtidssenario	for	regionrådet: 

Alternativ	1	 

Midt-	Troms	regionråd	nedlegges	som	interkommunalt	samarbeid,	og	ansvar/	sekretariat	for	

samarbeidsområdene	og	de	felles	møtearenaene	som	RR,	AR	og	URMT	går	på	rundgang	
mellom	kommunene	som	inngår	i	samarbeidene.	 

Dette	alternativet	ansees	som	det	mest	ytterliggående,	og	ikke	i	tråd	med	de	signaler	som	er	

kommet	verken	fra	dagens	samarbeidskommuner	eller	nye	Senja	kommune.	Alternativet	

utredes	derfor	ikke	videre.	 
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Alternativ	2	 

Midt-	Troms	regionråd	videreføres	som	i	dag,	som	både	som	interkommunalt	politisk	råd	(ny	
kommunelov	§18)	implisitt	dagnes	samarbeidsfora,	og	med	interkommunale	

tjenestesamarbeid	(ny	kommunelov	§17).	Vedtektene	tilpasses/	justeres	til	ny	kommunelov.	 

Alternativ	3	 

Midt-	Troms	regionråd	videreføres	som	interkommunalt	politisk	råd,	(ny	kommunelov	§18)	

implisitt	dagnes	samarbeidsfora.	Den	delen	av	dagens	regionrådsamarbeid	som	har	omfattet	

interkommunale	samarbeid,	(ny	kommunelov	§17),	organiseres/	løses	utenfor	regionrådet.	 

	
Vedtak:		

1. RR	er	kjent	med	at	kommunelovens	§§	vedr	interkommunalt	samarbeid	fra	
2020	vil	bli	endret.		

2. RR	vil	peke	på̊	alternativ	3	som	det	mest	nærliggende	alternativet	for	
fremtidig	organisering	av	Midt-	Troms	regionråd.		

3. RR	ber	på̊	bakgrunn	av	punkt	2	(	i	dette	vedtak)	at	det	igangsettes	et	arbeid	
med	å	endre/	tilpasse	vedtektene	for	Midt-	Troms	regionråd,	slik	at	disse	
ivaretar	valgt	alternativ	på	en	best	mulig	måte.	Lederne	av	RR	og	AR	sammen	
med	daglig	leder	utarbeider	forslag	til	vedtekter	som	fremlegges	til	AR	og	RR	
til	drøfting	før	sak	med	endelig	forlag	fremlegges	for	RR	til	vedtak.		

4. I	arbeidet	med	vedtektene	vil	RR	påpeke	at	det	er	ønskelig	at	dagens	politiske	
og	administrative	organisering	av	Midt-	Troms	regionråd	videreføres	lik	
dagens	organisering,	så	lang	som	mulig.		

5. RR	ber	om	at	det	legges	opp	en	prosess	slik	at	RR	involveres	i	prosessen	
fremover,	og	at	temaet	settes	på	dagsorden	med	jevne	mellomrom	på	RR	
møter.	

	
05/19		 Oppfølging	RR	sak	37/18	–	samarbeidsområder	etter	2020	
Vedtak	i	AR:	

1. AR	tar	redegjørelsen	fra	daglig	leder	til	orientering.	
2. AR	ber	om	at	sak	vedr	videre	drift	av	Løkta	settes	på	dagsorden	til	neste	møte	i	AR.	
3. AR	er	kjent	med	at	leieavtalene	i	Kunnskapsparken	er	signert	på	vegne	av	Midt-	Troms	

regionråd.	
4. AR	anmoder	Senja	2020	om	senest	innen	utgangen	av	juni	2019	avklare	hvilke	behov	for	

lokaler	i	Kunnskapsparken	Senja	kommune	vil	ha	behov	for.	
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Vedtak:	
1. RR	viser	til	AR	vurderinger	i	saken,	og	tar	disse	til	orientering.	

	
	
06/19		 Forberedelser	felles	kommunestyremøte	25.	februar	

	
Vedtak:		

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

	
	
07/19		 Orientering	–	ARs	behandling	av	sak:	

42/18	Oppfølging	dialogmøte	-	landbruket	i	Midt-	Troms	

Vedtak:	
1. RR	ber	om	at	det	utarbeides	en	"politisk	strategiplan	for	landbruket	i	Midt-	

Troms".	
2. Før	oppstart	av	arbeidet	med	strategiplanen	avklares	graden	av	direkte	

involvering	fra	RR,	og	valg	av	områder	som	bør	vurderes	i	strategiplanen.	
3. Det	bes	om	at	det	foretas	en	avklaring	med	fylkeskommunen,	Innovasjon	

Norge	og	fylkesmannen	om	mulighetene	for	økonomiske	støtte	for	
utarbeidelse	av	en	slik	plan.		

	
08/19	 Høring	fra	Lenvik	-	Avtaler	knyttet	til	veterinærtjenester	i	Ytre	

Midt	Troms	

	
Vedtak:	

RR	ber	om	at	saken	avklares	mellom	Senjakommunene	og	Sørreisa	kommune.	
	
	
	
09/19		 Åpen	post	

Karrieresenter	for	Midt-	Troms	
Ordfører	Nils	O.	Foshaug	foretok	en	kort	presentasjon	av	planene	for	RR.	
	
Vedtak:	

1. RR	støtter	ideen	om	etablering	av	et	karrieresenter	i	Midt-	Troms.	
2. RR	ber	om	at	Målselv	kommune	står	som	søkerkommune	på	vegne	av	Midt-	

Troms	kommunene.	
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Geir-	Inge	Sivertsen	 	 	 	 	 	 Louis	S.	Edvardsen	
regionrådets	leder	 	 	 	 	 	 daglig	leder		
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Innledning 
Følgende er rapportering på måloppnåelse i henhold til vilkår i tilsagn fra Troms fylkeskommune til 
omstillingsarbeidet i Dyrøy. 
 
Rapporten er basert på følgende: 

- Programstatusvurdering gjennomført med omstillingsstyret  
- Eget porteføljestyringssystem 
- Innrapportering fra avsluttede prosjekter 
- Egen vurdering av igangværende prosjekter i forhold til mulig måloppnåelse 

 
Omstillingsarbeidet har vært operativt i 9 måneder i 2018. Rapportering av resultater og effekter må 
sees i sammenheng med at 2018 har vært et etableringsår for omstillingsarbeidet, og mye energi har 
gått med til å etablere kvalitetshåndboka, rutiner for saksbehandling og øvrig administrasjon, 
etablering av programkommunikasjon (navn, logo, web, SoMe), samt ta dette i bruk. 
 

Sammendrag av Programstatusvurderingen 
Programstatusvurderingen er en obligatorisk aktivitet med styret, der Innovasjon Norge engasjerer en 
prosesskonsulent og går gjennom en egenvurdering av arbeidet i programåret. Denne ligger til grunn 
for styreseminaret der styret så jobber med handlingsplanen. Følgende er sakset fra sammendraget i 
programstatusvurderingen: 
 
Arbeidet i omstillingsprogrammet VOX Dyrøy er noe forsinket, men har nå kommet godt i gang. Det 
har vært stor aktivitet og en bratt læringskurve hos programledelsen for å sette seg inn i kommunale 
systemer og rutiner. Det er nå etablert gode rutiner og systemer for å sikre og rapportere 
kontinuerlig fremdrift, og følgelig være i stand til å iverksette tiltak og justere kursen dersom 
nødvendig. Etableringen har gått fint, og det oppleves som riktig å være organisert som avdeling i 
kommunene, men med lokalisering i Nordavindshagen. VOX Dyrøy har et aktivt og kompetent styre 
som arbeider i en felles retning. 
 
Det er jobbet godt med å få på plass et grunnlag for god kommunikasjon eksternt. Herunder nevnes 
spesielt en engasjerende navnekonkurranse, god webside og en aktiv kommunikasjonsstrategi.  
Det er positivt at det er registrert prosjekter innen alle innsatsområdene, og med en ok fordeling 
mellom forstudier og forprosjekter. Så langt i 2018 kan vi ikke rapportere måloppnåelse i forhold til 
registrerte arbeidsplasser.  
 
Økonomisk har programmet for 2018 en ramme på 2.663.000 knyttet til tilskudd til prosjekter. Av 
dette er det totalt bevilget 1.504.000 i 2018. Det bemerkes at alle registrerte søknader har fått 
tilskudd, og totalt er det bidratt til realisering av 19 prosjekter. 
  
Av utfordringer fremover kommenteres det spesielt at en må lykkes med å engasjere og involvere 
det næringslivet vi har. Alle er viktige, men spesielt trekkes det frem at den største bedriften er viktig 
å «få på lag». Det bemerkes også at det oppfattes som en utfordring at næringsfondet er falt bort 
som en følge av at Dyrøy har fått ekstraordinære omstillingsmidler.  
 
Av forbedrings-/fokusområder nevnes spesielt:  
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- Etablere arenaer hvor aktørgrupper møtes for å få inspirasjon og kunnskap, samt dele 
erfaringer, ideer mm og dermed kan nye muligheter oppstå. Dette forventes også å kunne 
bidra til større engasjement og begeistring for arbeidet som gjøres. Gjerne faste korte 
møteplasser til fast tid med interessant og engasjerende innhold.  

- Involvere FoU, kompetansemiljø og eksterne samarbeidspartnere sterkere. Vi har her et godt 
regionalt nettverk som bør involveres.  

 
Avslutningsvis i Programstatusvurderingen bemerkes det at en må være bevisst balansen mellom å 

initiere nye prosjekter og refleksjon i forhold til hva som er oppnådd. I en tidlig fase av 

omstillingsprogrammet er det viktig å få opp flere prosjekter i forstudie og forprosjektfase slik at en etter 

hvert har større potensial til å kunne innkassere resultater. Etter hvert er det også viktig å kunne se 

tilbake og reflektere over hva har vi oppnådd, og formidle de gode resultater.  

 

Økonomi 2018 
Følgende er en regnskapsoversikt i hht tilsagn fra Troms Fylkeskommune.  

Tittel Godkjent Akkumulert Rest 

Administrasjon 2017/2018 205 500 469 133 -263 633 

Innkjøp av tjenester strategi og 
forankringsfas 

332 000 436 047 -104 047 

Programområde Attraktivitet 662 500 590 651 71 849 

Programområde Eksisterende 
næringsliv 

750 000 436 748 313 252 

Programområde Opplevelsesnæring 500 000 191 232 308 768 

Programområde Sjømatnæring 750 000 269 910 480 090 

prosjektledelse 800 000 792 804 7 196 

SUM KOSTNADER 4 000 000 3 186 525 813 475 

 

Kommentarer: 

 Posten administrasjon inkluderer kostnader knyttet til programetablering; webside, kontorutstyr 

mv. I tillegg er avtalene med Nordavind Utvikling KF (april-des) og Senja Næringshage AS 

(Næringshagen Midt-Troms) belastet denne, samt styrehonorar 2018. 

 Postene for de fire programområdene innbefatter reelle tildelinger. 

 Posten «programledelse» innbefatter lønn/personalkostnader og innleid programledelse første 

kvartal. 

 Samlet mindreforbruk på kr. 813.475 søkes overført til 2019. 
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Delmål – resultatoppnåelse 
 

Følgende er en status på gjennomføring av delmålene i handlingsplan for 2018. 

Innsatsområde Delmål Resultat/aktivitet 

Sjømatnæring Arbeide med å identifisere 
utviklingsprosjekter igangsatt, f.eks forstudie 
SMB-Utvikling 

Forstudie etablering av 
mottaksstasjon fisk gjennomført 

1 gjennomført bedriftsutviklingsprosjekt Ingen  

1 prosjekt igangsatt knyttet til 
rammebetingelser for kompetanse og 
sjømatnæring 

Forstudie Espenes Industriområde 
gjennomført 
Forprosjekt Espenes 
Industriområde igangsatt 

 

Innsatsområde Delmål Resultat/aktivitet 

Opplevelses-
næring 

Arbeide med å identifisere 
utviklingsprosjekter igangsatt, f.eks forstudie 
SMB-Utvikling 

Forstudie reiseliv, 
kapasitetskartlegging og SWOT-
analyse for reiselivsbedr. 

1 prosjekt innen tilgjengelighet og kapasitet 
igangsatt 

Prosjektstøtte til Visit Senja Region, 
reisemålsutvikling/ merket for 
bærekraftig reisemål. 

1 bedriftsutviklingsprosjekt innen 
opplevelsesnæring igangsatt 

To forprosjekter i bedrift. 

1 kompetansehevende tiltak innen 
opplevelsesnæring gjennomført 

Kurs «Pakketering, salg og 
distribusjon av reiselivsprodukter» 
gjennomført i samarbeid med Visit 
Senja Region og Innovasjon N. >20 
deltakere, hvorav 5 fra Dyrøy. 

1 ny bedrift innen opplevelsesnæring Ingen 
 

 

Innsatsområde Delmål Resultat/aktivitet 

Eksisterende 
næringsliv 

Arbeide med å identifisere 
utviklingsprosjekter igangsatt, f.eks forstudie 
SMB-Utvikling 

 

1 bedriftsutviklingsprosjekt innen 
eksisterende næringsliv  igangsatt 

3 utviklingsprosjekter 

1 utviklingsprosjekt innen nettverk og klynger 
igangsatt 

Gjennomført kurs for h&s-
næringen med 17-18 deltakere. 

1 kompetansekartleggings-tiltak innen 
eksisterende næringsliv gjennomført 

 

1 ny bedrift etablert 2 nye bedrifter 
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Innsatsområde Delmål Resultat/aktivitet 

Attraktivitet Forstudie næringsvennlig kommune 
gjennomført og forprosjekt igangsatt 

Forstudie gjennomført 
Forprosjekt igangsatt 

Minimum ett prosjekt gjennomført som 
bidrar til å utvikle sentrum som attraktiv 
næringsarena og møtested 

Bidratt til prosjekt «lekelyst og 
forskertrang» 
Bidratt til forprosjekt utvikling av 
Fårikålfestivalen i Dyrøy. 

Minimum 20 deltakere på 
kompetansehevende tiltak som utvikler 
entreprenørielle ferdigheter 

Gjennomført kurs for h&s-
næringen med 17-18 deltakere. 
Kickoff for Omstillingsprogrammet 
med >60 deltakere. 

 

 

 

Resultater/ bruk av omstillingsmidlene 
Følgende viser porteføljeoversikt for 2018 

 

 

Totalt har 19 prosjekter fått støtte. Det ble søkt om 1,8 mnok til prosjekter med total økonomisk ramme 

på 4,97 mnok inklusive egeninnsats fra prosjekteiere. Av dette ble innvilget 1,5 mnok. 
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Eksisterende næringsliv har stått for 9 av 19 prosjekter, med jevn fordeling mellom øvrige 

innsatsområder. 

 

 

Det er jevn fordeling mellom antall forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter. Sistnevnte består av 

kompetansetiltak (i egen regi og i bedriftsregi) og et par etableringer.  
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Effekter 

Arbeidsplasser 
Målsettingen til VOX Dyrøy er å bidra til 25 nye eller sikrede arbeidsplasser innen utgangen av 2020.   

Handlingsplanen for 2018 satte et mål om 8 arbeidsplasser.  Følgende er prosjekteiernes sluttrapportering 

i forhold til arbeidsplassmål: 

  

 

 

 

8 av 19 innvilgede prosjekter i 2018 hadde bedrifter som A-eiere. Av disse er 2 prosjekter sluttrapportert 

pr 31.12, og lagt inn i porteføljesystemet. Pr 31. 12 er det rapportert at VOX Dyrøy har bidratt til 4 
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nye/sikrede arbeidsplasser basert på avsluttede prosjekter, med forventning om ytterligere 9 

arbeidsplasser hvis prosjektene lykkes. 

Alle innvilgede bedriftssøknader har forventning om arbeidsplasser. De som ikke er avsluttet vil komme 

med på rapportering for 2019. 

I tillegg har VOX Dyrøy bidratt med veiledning og prosjektutvikling til prosjekter som ikke har resultert i 

bruk av omstillingsmidler, men har bidratt til å utløse annen offentlig støtte. Her ligger et betydelig 

potensiale for nye arbeidsplasser. Blant annet har to av prosjektene fått Innovasjon Norge-støtte, 

tilsammen er det i 2018 utløst kr. 517.000 i tilskudd og kr. 125.000 i lån. 
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Effektmålinger – utenom arbeidsplasser 
Det er ikke relevant å snakke om effekter og gevinster av omstillingsarbeidet de første par årene. I årets 

rapport etablerer vi derfor et nullpunkt i forhold til ulike mulige indirekte effekter av omstillingsarbeidet, 

som vi kan måle opp mot i kommende år.  

Antall etableringer 
Følgende er en oversikt over registrerte foretak i Dyrøy kommune siste 5 år, fordelt på AS, ENK og 

DA/ANS. 

År Antall nye foretak 

2014 4 

2015 7 

2016 13 

2017 (nullpunkt) 14 

2018 17 

Kilde: brreg.no 

Antall etableringer indikerer satsingslyst i næringslivet og vil oppdateres årlig i programperioden, sammen 

med andre indirekte effektindikatorer som beskrevet i Omstillingsplanen. 

 

Kommune-NM utgitt av NHO: 
 2017 (nullp) 2016 

Totalt 406 420 

Næringsliv * 413 414 

Arbeidsmarked 414 412 

Demografi 149 149 

Kompetanse 378 378 

Økonomi 395 395 

Kilde: https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/ 

*Områdeindikatoren for næringsliv uttrykker vekstkraften i privat næringsliv og omfatter fire enkeltindikatorer. 

Indikatoren for næringslivsvariasjon angir hvor robust næringslivet er med hensyn til spredning over flere 

sektorer. En høy verdi indikerer at næringslivet har flere bein å stå på, mens kommuner med ensidig næringsliv 

er sårbare for enkeltnæringers markedsutvikling. Inntektsnivå inngår som en indikator for den private 

kjøpekraften i kommunen, og privat sysselsetting indikerer omfanget av privat sektor. Kommunenes kjøp av 

private tjenester er en indikator på kommunesektorens privatisering og bruk av næringslivets tilbud. 

Befolkningsutvikling 
År Befolkning 31.12 

2014 1 154 

2015 1 158 

2016 1 138 

2017 (nullp) 1 165 

2018 1 134 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Befolkning_kommune.aspx  
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Sysselsetting og pendling 

År 

Sysselsatte 
med 
bosted i 
kommunen 

Pendlere ut 
av 
kommunen 

Pendlere 
inn til 
kommunen 

Sysselsatte med 
arbeids-sted i 
kommunen 

Pendlings 
balanse 
(Innpendlere 
minus 
Utpendlere) 

2005 555 184 48 419 -136 

2006 567 216 45 396 -171 

2007 549 196 33 386 -163 

2008 547 205 37 379 -168 

2009 532 193 38 377 -155 

2010 525 189 36 372 -153 

2011 548 210 41 379 -169 

2012 532 195 59 396 -136 

2013 527 204 57 380 -147 

2014 504 214 57 347 -157 

2015 510 210 62 362 -148 

2016 498 211 60 347 -151 

2017 
(nullpunkt) 487 211 65 341 -146 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx 

Nullpunkt: Dyrøy har 341 sysselsatte med arbeids-sted i kommunen. 

 

Sysselsetting fordelt på privat og offentlig sektor. 
År Offentlig Privat Sum % Private 

2005 178 241 419 57,5 % 

2006 184 212 396 53,5 % 

2007 182 204 386 52,8 % 

2008 179 200 379 52,8 % 

2009 189 188 377 49,9 % 

2010 187 185 372 49,7 % 

2011 202 177 379 46,7 % 

2012 210 186 396 47,0 % 

2013 198 182 380 47,9 % 

2014 173 174 347 50,1 % 

2015 201 161 362 44,5 % 

2016 198 147 345 42,6 % 

2017 
(nulpunkt) 

188 153 
341 44,9 % 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx 

Nullpunkt: Av Dyrøys 341 sysselsatte med arbeidssted i kommunen er 44,9% eller 153 personer ansatt i 

privat sektor. 
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Saksframlegg 
 

Handlingsplan VOX Dyrøy 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 5/19 24.01.2019 
Kommunestyret 3/19 28.02.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Omstillingsplanen er overordnede planverk for gjennomføring av omstillingsarbeidet. Visjonen 
for omstillingsarbeidet er «et attraktivt lokalsamfunn i vekst». Målsettingen er å bidra til å skape 
eller sikre 25 arbeidsplasser i næringslivet innen utgangen av 2020 innen de fire valgte 
innsatsområdene. 
 
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner som er en konkretisering av omstillingsplanens 
innsatsområder i strategier og mulige tiltak.  
 
Vedlagt finnes forslag til handlingsplan for 2019, som skal behandles i omstillingsstyret og 
vedtas av kommunestyret i møte 28.februar. Handlingsplanen ligger også til grunn for søknad til 
Troms fylkeskommune om midler til gjennomføring i 2019. Handlingsplanen er utarbeidet av 
omstillingsleder på bakgrunn av programstatusvurderingen (31.nov) og styreseminaret (4.des). 
 

Administrasjonens vurdering 

I styreseminaret ble det valgt å ikke gjøre revisjon av omstillingsplanen. Målsettingene i form av 
antall arbeidsplasser og fordeling mellom innsatsområder ble heller ikke endret. 
Delmålene som er valgt er i stor grad videreføring eller oppfølging av delmål i handlingsplan for 
2018.  Det er lagt stor vekt på innspillene fra styreseminaret.  
 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Handlingsplan for 2019 vedtas. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 
 
Handlingsplan VOX Dyrøy 2019 
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Behandling i Omstillingsstyre – 24.01.2019:  
 
 
 
Daglig leder la fram handlingsplanen. Vedtaket endres til innstilling til kommunestyret, som behandler 
handlingsplanen i møte 28.2. Handlingsplan sendes ved søknad til fylket innen 15.2, og vedtak fra KS 
ettersendes. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 24.01.2019  
 
Dyrøy kommunestyre vedtar handlingsplan for VOX Dyrøy for 2019. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder omstillingsleder 
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Versjon: 1.2 

 

Behandlet av styringsgruppa: 24.01.2019 

Vedtatt av kommunestyret:  

  

Handlingsplan 

2019 
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1. Innledning 

1.1 Hva sier omstillingsplanen? 

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål  og ressursbruk for omstillingsarbeidet i 

Dyrøy i perioden 2018 til 2020.  

 

Visjonen for omstillingsarbeidet er Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft.  

 

Omstillingsplanen beskriver disse fire innsatsområdene med tilhørende strategeier:  

 Sjømatnæring og leverandørindustri til sjømatindustri 

 Opplevelsesnæring  

 Eksisterende næringsliv 

 Attraktivitet 

 

1.2 Om handlingsplanen 

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner. Handlingsplanen er en konkretisering av 

omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Disse mulige tiltakene skal 

før de materialiseres i konkrete prosjekter vedtas av besluttende organer i 

omstillingsarbeidet i Dyrøy.  

 

Handlingsplanen skal behandles av styringsgruppe for deretter å vedtas av kommunestyret i 

Dyrøy. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten. 
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2. Mål 

2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet 

Bidra til å sikre, skape og utvikle 25 arbeidsplasser, definert som årsverk, i Dyrøy i løpet av 3 

år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet. 

 

Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 

50 arbeidsplasser. 

 

Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut: 

  

Prioriterte innsatsområder/år 2018 2019 2020 Sum 

Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot 

sjømatnæring  

3 3 3 9 

Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på 

natur, kultur og mat  

1 2 3 6 

Eksisterende næringsliv – videre utvikling og 

knoppskytinger 

4 3 3 10 

Attraktivitet* - - - - 

Sum arbeidsplasser pr år og totalt 8 8 9 25 

* Attraktivitet – innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal understøtte de 

tre andre innsatsområdene. 

 

For 2019 er målet 8 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektleder-

rapporter fra enkeltprosjekter.  

 

2.2 Delmål  

For 2019 vil omstillingsarbeidet i Dyrøy arbeide for å oppnå følgende delmål: 

Sjømatnæringa: 

 Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for næringsaktivitet på og i tilknytning til 

Espenes Industriområde. Mål om en intensjonsavtale om etablering på området i 

løpet av 2019. 

 Ta initiativ til felles presentasjon av regionens industriområder. 

 Gjennomføre studietur til regional sjømatklynge. 

 Bidratt til minst et utviklingsprosjekt i sjømatnæringa. 

 Bidratt til minst en etablering i sjømatnæringa. 

 Etablering av mottaksstasjon for lokale fiskere. 
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 Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen havbruksnæring igangsatt , for 

eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling 

 1 gjennomført bedriftsutviklingsprosjekt innen sjømatnæring  

 1 prosjekt igangsatt knyttet til rammebetingelser og kompetanse for sjømatnæring 

 

 

Opplevelsesnæring 

 Minst 3 reiselivsbedrifter i Dyrøy posisjonert i internasjonale turoperatørprogram, i 

samarbeid med Visit Senja Region.  

 Bidratt til minst 3 utviklingsprosjekter i opplevelsesnæring basert på mat, kultur og 

reiseliv. 

 Bidratt til minst 1 bedriftsetablering. 

 Gjennomført minst et tiltak som bidrar til å økt tilrettelegging og styrkede fellesgoder 

for reiselivsbedriftene i Dyrøy. 

 Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen opplevelsesnæring igangsatt , for 

eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling  

 

Eksisterende næringsliv 

 Gjennomføre forstudie SMB Utvikling med 10-15 deltakerbedrifter og starte 

forprosjekt SMB Utvikling. 

 Etablere fast (jevnlig) møteplass for og i samarbeid med næringslivet. 

 Bidratt til minst 5 bedriftsrettede prosjekter i eksisterende næringsliv 

 Bidratt til minst 5 bedriftsetableringer (i bransjer utenom opplevelsesnæringer og 

sjømatnæringa). 

 Igangsatt minst 1 prosjekt som skal øke samrbeidet innen eksisterende næringsliv, 

eksempelvis «håndtverkersamarbeid». 

 

 

Attraktivitet 

 Forprosjekt næringsvennlig kommune gjennomført og hovedprosjekt igangsatt. 

 Lokal handlingsplan for regional næringsplan vedtatt i løpet av 2019, ref. revidert 

planstrategi. 

 Minimum to kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle ferdigheter, 

f.eks etablererverksted/kurs. 

 Minst ett tiltak igangsatt/gjennomført med mål om styrket rekruttering til 

næringslivet 

 Ungt Entreprenørskap – styrke kommunens deltakelse i UE. 

 Minimum ett prosjekt gjennomført som bidrar til å utvikle sentrum som attraktiv 

næringsarena og møtested 
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 Ett tiltak igangsatt som bidrar til å sette fokus på å styrke boligmarkeder og øke 

boligbyggingen. 

 

 

2.3 Effektmål 

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av resultatmålet på 25 nye 

arbeidsplasser.  

 

Indirekte vil dette legge grunnlaget for ny vekst og optimisme, det vil føre til 

kompetanseheving  og økt bolyst.  Dyrøy  vil bli mer attraktivt for etablering av nye bedrifter 

og legge grunnlaget for netto innflytting. 

 

For å se på hvordan Dyrøy utvikler seg legges det opp til å følge utviklingen innen utvalgte, 

målbare områder: 

 

 Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting 

 Nyetableringer - etableringsfrekvens 

 Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst 

 Resultat i Kommune-NM 

 

Disse effektmålene skal måles årlig ved å innhente  data fra SSB med hensyn på 

befolkningsutvikling, demografi og økonomisk utvikling i lokale  bedrifter. I tillegg skal årlige 

data fra og Kommune NM vektlegges. 
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3. Innsatsområder 

3.1 Sjømatnæring 

Målsetting 2019 

Innen innsatsområdet sjømatnæring skal det i løpet av 2019 etableres 3 nye arbeidsplasser i 

Dyrøy. Hovedfokus i 2019 legges rundt utvikling av Espenes Industriområde, ut fra 

videreføring av forstudie Espenes Industriområde og forstudie Solbergfjord Mottaksstasjon.  

 

Totalt for innsatsområdet skal det fram til utgangen av 2020 etableres 8 nye arbeidsplasser. 

 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2019 Delmål 

2019 

Resultatmål 

2019 

Budsjett* 

2019 

A. Proaktivt arbeid 

 

Proaktivt arbeid for å 

avdekke og identifisere 

utviklingsprosjekter. 

Intensjonsavtale om 

etablering på plass. 

Studietur til regional 

sjømatklynge. 

Mottaksstasjon satt i 

drift. 

 

1 arbeidsplasser 500 000 

B. Bedriftsrettede 

tiltak 

Støtte utviklingsprosjekt 

fra bedrifter i 

sjømatnæringene 

Minst en nyetablering 

og minst et 

utviklingsprosjekt i 

eksisterende bedrift. 

 

2 arbeidsplasser 300 000 

C. Ramme-

betingelser og 

infrastruktur 

Aktivt jobbe for å bedre 

de utfordringer for vekst 

sjømatnæringene selv 

peker på 

 

Kartlegge muligheten 

for styrket infrastruktur 

Felles presentasjon av 

regionens 

industriområder. 

 

0 arbeidsplasser 100 000 

Sum   3 arbeidsplasser 900 000 

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  

 

For 2019 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 
prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen innsatsområdet Havbruksnæring.  
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3.2 Opplevelsesnæring  

Målsetting 2019 

Innen innsatsområdet Opplevelsesnæring skal det i løpet av 2019 etableres 2 nye 

arbeidsplasser i Dyrøy. Totalt for innsatsområdet skal det fram til utgangen av 2020 

etableres 8 nye arbeidsplasser. 

 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2019 Delmål 

2019 

Resultatmål 

2019 

Budsjett* 

2019 

D. Tilgjengelighet 

og kapasitet 

Bidra til å bedre 

reisemålets 

tilgjengelighet og til å 

øke kapasiteten på 

reisemålet 

 

Minst tre bedrifter posisjonert i 
internasjonale turoperatør-
program. 
 
Minst ett tiltak for økt 
tilrettelegging og styrkede 
fellesgoder.  

 0 

arbeidsplasser 

 150 000 

E. Opplevelses-

produksjon 

Bedriftsrettede tiltak 

knyttet til utvikling av 

nye og 

videreutvikling av 

eksisterende 

opplevelsesprodukte

r 

Minst tre bedriftsrettede tiltak. 

Minst en bedriftsetablering. 

 

 2 

arbeidsplasser 

400 000 

F. Kompetanse og 

samarbeid 

Bistå 

opplevelsesnæring i å 

avdekke behov og 

etterspørre 

kunnskap, 

kompetansehevende 

tiltak og 

samarbeidstiltak 

samt initiere og 

gjennomføre ulike 

tiltak 

 

Min. ett kompetansehevende 

tiltak gjennomført. 

 

Forstudie SMB Utvikling 

gjennomført og forprosjekt i 

gang, minst 3 deltakere fra 

opplevelsesnæringa. 

0 

arbeidsplasser 

150 000 

Sum   2 

arbeidsplasser 

700 000 

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  
 

 

For 2018 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 
prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Opplevelsesnæring.   
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3.3 Eksisterende næringsliv 

Målsetting 2019 

Innen innsatsområdet Eksisterende næringsliv skal det i løpet av 2019 etableres 3 nye 

arbeidsplasser i Dyrøy. Totalt for innsatsområdet skal det utgangen av 2020 etableres 9 nye 

arbeidsplasser. 

 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2019 Delmål 

2019 

Resultatmål 

2019 

Budsjett* 

2019 

G. Proaktivt arbeid Proaktivt arbeid mot 

eksisterende næringsliv 

for å avdekke 

utviklingspotensial og 

mulige knoppskytinger 

samt identifisere 

utviklingsprosjekter 

Gjennomføre forstudie 

SMB Utvikling og starte 

forprosjekt. 

 

0 arbeidsplasser 250 000 

H. Bedriftsrettede 

tiltak 

Støtte utviklingsprosjekt 

med utgangspunkt i ideer 

fra fra bedriftene 

3 bedriftsrettede 

prosjekter. 

 

 

2 arbeidsplasser  300 000 

I. Nettverk og 

klynger 

Økt konkurransekraft 

gjennom å bidra til å 

utvikle og holde liv i 

samhandlingsarenaer for 

lokalt næringsliv samt 

etablere relevant nettverk 

med eksterne nærings- og 

kompetansemiljø 

Jevnlig møteplass for og i 
samarbeid med 
næringslivet etablert. 
 
Ett prosjekt innen 
bedriftssamarbeid er 
igangsatt, eks. 
«håndtverker-
samarbeid». 
 
Det er etablert kontakt 
med relevante nærings- 
og kompetansemiljø. 
 

0 arbeidsplasser 50 000 

J. Kompetanse Bistå eksisterende 

næringsliv med å avdekke 

behov og etterspørre 

kunnskap og 

kompetansehevende tiltak 

samt initiere og 

gjennomføre ulike tiltak 

Minst to 

kompetansehevende 

tiltak gjennomført. 

 

 

0 arbeidsplasser 50 000 

K. Gründere og 

nyetablerere 

Støtte opp under konkrete 

bedriftsutviklingsprosjekt 

fra gründere og 

nyetablerere – uavhengig 

av bransje 

3 nyetableringer 

 

1 arbeidsplass 250 000 
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Sum   3 arbeidsplasser 900 000 

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  

 

For 2019 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 

prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Eksisterende næringsliv.  

38



Omstilling Dyrøy 2018–2020. Handlingsplan 2019 

 
11  

3.4 Attraktivitet 

Målsettinga for innsatsområdet er at Dyrøy skal være en attraktiv og relevant kommune for 

 næringslivet å etablere, drive og utvikle bedrift i 

 for innbyggerne å bo i 

 for gjester å besøke 

 

Strategi og tiltak 

Strategi Tiltak 2019 Delmål 

2019 

Budsjett* 

2019 

L. Sentrumsutvikling Bidra til å sette i gang og 

drive prosesser som 

utvikler sentrum som 

attraktiv næringsarena og 

som møtested for 

kommunens innbyggere 

og besøkende 

Sentrumsplanprosess 

gjenopptatt. 

 

Minimum ett prosjekt 

gjennomført som utvikler 

sentrum som møtested/ 

næringsarena. 

 

200 000 

M. Etablererkultur og 

ungdoms-satsing 

Motivere til 

entreprenørskap og 

innovasjon gjennom hele 

oppvekstløpet. Engasjere 

og stimulere 

endringsagenter og 

kreative miljø. Utvikle 

entreprenørielle 

ferdigheter gjennom å 

initiere, legge til rette for 

og gjennomføre ulike 

kompetansehevende tiltak 

Minimum ett prosjekt 

gjennomført som bidrar til å 

utvikle innovasjons- og 

etablererkultur. 

 

Samarbeid med Ungt 

Entreprenørskap etablert. 

 

Minst ett prosjekt igangsatt/ 

gjennomført som styrker 

rekruttering til næringslivet. 

 

100 000 

N. Næringsvennlig 

kommune 

Utvikle 

kommuneorganisasjonen 

til å bli mer 

næringsvennlig.  

Forprosjekt Næringsvennlig 

kommune gjennomført – 

hovedprosjekt igangsatt. 

 

 

200 000 

Sum   500 000 

* Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.  

 

 

For 2019 avsettes det utover dette 400 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, 

prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Attraktivitet. 
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4. Budsjett og finansiering 

 

Finansiering 2019 

Finansieringsplanen for 2019 tar utgangspunkt i Omstillingsplanen 2018-2020 med de 

forutsetninger totalbudsjettet er fundert på.  

Finansiør Andel i % 2019 

Troms fylkeskommune 75 % 3 000 000 

Dyrøy kommune 25 % 1 000 000 

SUM 100 % 4 000 000 

 

Budsjett 2019 (i tillegg kommer overførte midler fra 2018) 

Innsatsområde Avsatt 

ramme til 

prosjekter 

Timer avsatt 

til prosjekt-

arbeid 

Kostnad Sum 

1. Sjømatnæring 900 000 400 200 000 1 100 000 

2. Opplevelsesnæring 700 000 400 200 000 900 000 

3. Eksisterende næringsliv 900 000 400 200 000 1 100 000 

4. Attraktivitet 500 000 400 200 000 700 000 

Sum innsatsområder 3 000 000 - - - 

Prosjektarbeid1) - 1600 800 000 - 

Administrasjon2) - - - 200 000 

Sum prosjektarbeid og administrasjon    1 000 000 

 

Sum – innsatsområder, prosjektarbeid 
og administrasjon 

- 
 

- 
 

 

4 000 000 

 

1) Prosjektarbeid. Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling 
og oppfølging av prosjekter. Avsatt kr 800.000,-, tilsvarende 1600 timer til en timekostnad på kr 500,- 
(internkostnad) 

2) Administrasjon Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme., tilsvarende  kr 200.000,-. Dekker 
drift og ledelse av programorganisasjonen, styrearbeid, rapportering, husleie og andre 
driftskostnader 

 

Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes dekt opp innenfor ca. 1,2 

årsverk og en kostnad på kr 1.000.000,- for 2019. Det betyr innleie av ekstern kompetanse 

(utover programleder) i størrelsesorden 0,2 årsverk. 

Det er inngått avtale med Nordavind Utvikling KF på leveranser innenfor følgende 

hovedområder: 

40



Omstilling Dyrøy 2018–2020. Handlingsplan 2019 

 
13  

1. Understøtte kommunikasjon og administrativt arbeid 

2. Fasilitering som inngår i leveranser i regi av VOX 

3. Prosjektledertjenester på prosjekter og satsinger i VOX egen regi. 

 

Pkt 1 og mindre oppdrag under pkt 2 inngår i rammen for administrative kostnader. Større 

leveranser kommer inn under rammen for de enkelte innsatsområder og reguleres i 

tilleggsavtaler. 

 

og Midt-Troms Næringshage for styrking av det bedriftsrettede arbeidet. 

 

Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, fortrinnsvis til 

forstudier og forprosjekter. 

 

Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i 

tillegg. Det er et uttalt mål av omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler. 

 

Bevilgningene til konkrete prosjekter bør forsøke å samhandle med de eksisterende 

virkemidlene som blant annet Innovasjon Norge disponerer. Dette betyr i praksis at 

bevilgningene i størst mulig grad bør gå til prosjekter og satsinger som ikke faller inn under 

Innovasjon Norges ordinære tilskuddsordninger. 

 

Det legges til grunn at PLP skal brukes i alle prosjekter. PLP er en prosjektstyringsmetode og 

et begrepsapparat, utviklet av Innovasjon Norge. PLP opererer med faseinndelt 

prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller, tydelig beslutningsprosess og gode 

rutiner for oppfølging og kvalitetssikring. PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende 

samarbeid og resultat. Se mer på www.regionalomstilling.no.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: M81 

Saksmappe: 2018/1070 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 19.02.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Ny brannstasjon Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 4/19 28.02.2019 
Formannskapet 18/19 28.02.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Administrasjonen har gjennomfør konkurranse vedr. anskaffelse av ny brannstasjon i Dyrøy.  
Brannstasjonen skal bygges i halve Finnlandmoen lagerhall og skal romme fasiliteter for brann- 
/redning- og feiertjenesten. Tiltaket inngår i investeringsbudsjettet for 2019 med kr. 7 500 000,- 
 
Konkurransen har resultert i tilbud fra 4 leverandører der det er ført forhandlinger med de 3 av 
disse som har tilbudt laveste pris.  Av disse 3 har Sjøveganhytta AS vunnet konkurransen med 
sitt tilbud på kr.  9 077 868,-  Under forutsetning av positivt vedtak i kommunestyret vedr. 
finansiering av tiltaket vil kontrakt bli tildelt Sjøveganhytta AS.  Det tas sikte på byggestart i 
løpet av mars-april  mnd med og ferdigstillelse oktober-november inneværende år. 
 
I investeringsbudsjettet for 2019 er det avsatt kr. 7 500 000 til bygging av ny brannstasjon i 
Dyrøy.  Jfr. anbudskonkurransen kan det inngås kontrakt for gjennomføring av tiltaket som 
totalentreprise for kr. 9 077 868,- ekskl. mva.  I tillegg til anbudssummen har Dyrøy kommune 
kjøpt konsulenttjenester for utarbeidelse av anbudsgrunnlag, kontraktdokumenter og til 
gjennomføring av anbudsprosessen. Dyrøy kommune må som byggherre står for/må 
gjennomføre uavhengig kontroll av tiltaket innen ferdigstillelse.  Denne tjenesten må kjøpes. 
   
I forbindelse med bygging av stasjonen er det i tillegg behov for å gjennomføre enkelte 
utenomhusarbeider på industriområdet (planering/terrengbearbeiding) i tilknytning til 
Finnlandmoan lagerhall. Tiltaket tillegges 3,5% til dekning av uforutsette kostnader. 
Kapitalbehov for gjennomføring av tiltaket er beregnet til kr. 9 600 000,- ekskl.mva. 
 
 

Administrasjonens vurdering 
Brann- og redningsmannskapene i Dyrøy kommune har ikke egnede og forsvarlige lokaliteter for 
tjenesten. Det foreligger krav fra arbeidstilsynet som er hensyntatt og som vil bli innfridd 
gjennom løsninger i den planlagte stasjonen. I tillegg til å ivareta arbeidsmiljøkravene til 
mannskapene vil stasjonen også ha garasje for den nyanskaffede tankvognen som inngår i brann- 
og beredskapstjenesten samt brannbiler og bil/utstyr til feietjenesten. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppta lån på inntil kr. 9 600 000 ,-  til bygging av 
ny brannstasjon i Dyrøy. 

Ordførers innstilling: 
Som rådmannens 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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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 5/19 28.02.2019 

 

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: 
 
 
 
Behandling av klage på vedtak - avslag på søknad om kommunal 
dekning av kostnader til geoteknisk undersøkelse i Karonskogen 
hyttefelt 
 
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
 
 
Omforent forslag, tilføyelse pkt. 1: 
Det er ikke satt krav om geotekniske undersøkelse av området i reguleringsbestemmelsene, kun 
geoteknisk vurdering.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med tilføyelse pkt. 1. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
 

1. Dyrøy kommune opprettholder vedtaket om avslag på dekning av kostnader forbundet med 
geotekniske undersøkelser i Karonskogen hyttefelt. Det er ikke satt krav om geotekniske 
undersøkelse av området i reguleringsbestemmelsene, kun geoteknisk vurdering. 

2. Saken sendes til kommunestyret for endelig behandling. 
 
 
 

  
  
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:  

Saksmappe: 2019/64 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 24.01.2019 

 

 
Saksframlegg 

Espenesbogen Industriområde - utvidelse av næringsareal 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 8/19 31.01.2019 
Kommunestyret 6/19 28.02.2019 

 

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. 
 
 
Espenesbogen Industriområde - utvidelse av næringsareal 
 
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
 

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. 
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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. 
 
 
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 
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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 
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 

 

57



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 

 

58



 

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. 

60



 

 

3 

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: 026 

Saksmappe: 2018/675 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 26.02.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøy Energi AS - restrukturering 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 19/19 28.02.2019 
Kommunestyret 7/19 28.02.2019 

 

Vedlegg 
1 Særutskrift Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
2 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
3 Vurdering varmepumper Dyrøy Energi AS 
4 Kostnadsoverslag varmepumper 
5 Underlag Daiking Altherma HT VP 
6 Underlag Mitsubishi Murai 60HT VP 
7 Tilstandsrapport Dyrøy Energi AS 

 

Saksopplysninger 
 

1. Historikk og bakgrunn  
 
Dyrøy Energi AS ble etablert i 1999 med fem aksjonærer, hvorav Dyrøy kommune var en av 
disse med en tegnet eierandel på 23,42%. Selskapets formål er 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. 
 
Selskapet etablerte biobrenselanlegget på Moan hvor energiproduksjonen i tidlig fase baserte seg 
på bruk av avfallsvirke. Dette måtte man gå bort fra på grunn av store mengder ikke brennbare 
fraksjoner i den mottatte avfallsmengden (metall, plast betong etc.). Siden da har man benyttet 
rent skogsvirke i produksjonen. 
 
Det tekniske anlegget består av en brenselskjele for flis med en kapasitet på 1 megawatt for 
produksjon av fjernvarme gjennom et ledningsnett ut til kommunale bygg i sentrum. Samlet 
ledningsnett utgjør ca. 2,5 km. 
 
Anlegget bærer i sin helhet preg av at det er brukt lite penger på vedlikehold. Det er skader på 
bygningsmassen og generelt mye rot. Ut over dette ble som kjent flisfyren utsatt for en 

67



eksplosjon som blåste ut pakninger som igjen gjør at fyrkjelen ikke kan benyttes i dag. Dagens 
mateanlegg for flis fra silo til fyrkjele fungerer også dårlig og krevde stadig tilsyn for å holde 
anlegget i drift. 
 
 

2. Selskapets økonomi 
 
Selskapet hadde pr. 31.12.17 en negativ egenkapital på kr. - 435 143,-. I forbindelse med vedtak 
om oppgradering av anlegget gikk selskapet på en rettet emisjon mot Dyrøy kommune på kr. 
500 000,-, samtidig som man søkte om en kommunal garanti for låneopptak i kommunalbanken 
på inntil 2,8 mill. Midlene skulle benyttes til etablering av gasskjele som beskrevet i pkt. 3 
nedenfor, rehabilitering av flisfyringsanlegg, samt refinansiering av selskapets eksisterende 
gjeld. Saken ble behandlet den 7.12.2017 i sak 66/17, med følgende vedtak: 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, Sekundært 
ordinære vilkår, 1,5 % rente. 

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018.  

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
I forbindelse med Fylkesmannens godkjenning av kommunens garanti, ble med anført at 
garantien skal ta høyde for et tillegg på 10 % til dekning av renter og omkostninger, ref. 
betingelser i Kommunalbankens lånetilbud datert 27.02.2018. På bakgrunn av dette måtte saken 
tas til ny politisk behandling hvor Formannskapet fattet vedtak iht. Kommunelovens §13 
(hasteparagraf) om forhøyelse av kommunens maksimale garantiansvar til kr. 3.080.000,-. 
 
Styret i Dyrøy Energi AS prioriterte å få på plass gassanlegget først. Det ble etablert en avtale 
med Moan auto og kjøleservice AS for gjennomføring av prosjektet i sin helhet, samt avtale på 
levering av gass til anlegget i drift. Ut fra det som Rådmannen har fått opplyst, bygde avtalen på 
at arbeidet skulle utføres på timer med en avtalt timepris, og innkjøp av materiell til netto pris 
pluss påslag. Arbeidet ble sluttført høsten 2018. Avtalt pris for gass er netto pris levert Moan 
A&k + påslag  
 
Det ble tidlig klart at budsjetterte midler ikke strakk til som forutsatt. Etter at gassanlegget var 
ferdigstilt og eksisterende gjeld refinansiert, var det ikke midler til å iverksette rehabilitering av 
flisfyringsanlegget som forutsatt.  
 
Når det gjelder selskapets ordinære drift, så bygger det på en etablert avtale mellom Dyrøy 
Energi AS og kommunen om en energipris på kr. 0,80 pr. kw/h levert ut på nett. Denne ble 
reforhandlet våren 2018 og øket til kr. 0,90 pr. kw/h i tråd med forslag fra selskapet. Det viser 
seg at etter at gass ble tatt i bruk som hovedenergikilde dekker dette lang fra det som er 
selskapets kostnader.  
 
Når det er sagt, så er det viktig å presisere at selskapets formål er av ikke-kommersiell karakter 
jfr. «Selskapet har et ikke økonomisk/allmennyttig formål». Dyrøy energi AS er i dag et verktøy 
for energileveranse til Dyrøy kommune. Etter rådmannens syn innebærer det at Dyrøy kommune 
til enhver tid må betale det energileveransen faktisk koster å produsere. Å avtale en pris pr. kw/h 
slik det frem til nå er gjort er etter rådmannens syn lite relevant og det bør etableres en avtale 
etter en helt annen modell for fremtiden.  
 
 

3. Selskapets ledelse 
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Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen. Vedtektene tilsier 3-5 
styremedlemmer. Styret har frem til sommeren 2018 bestått av fire medlemmer. Styreleder og et 
styremedlem fratrådte vervet i juli 2018, og styret består i skrivende stund av kun to medlemmer.  
 
Det er ikke valgt nye medlemmer til styret, delvis fordi selskapets driftssituasjon er utfordrende 
og delvis fordi videre strategi for selskapet er uavklart. 
 
Kommunens rådgiver for plan og næring har verv som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy 
Energi AS. 
 
Jfr. kommunestyrets vedtak i sak PS 38/18 er det avtalt at kommunen påtar seg drift og 
vedlikehold av anlegget, samt administrative oppgaver. En sterkere involvering har vært helt 
nødvendig for å sikre sluttføring av gassanlegget og videre oppfølging av drift som sikrer 
energiforsyning til kommunen, da selskapet selv er helt uten ressurser til slike oppgaver. 
 

4. Alternative hovedenergikilde for fjernvarme  
 

I det følgende er det en gjennomgang av alternative energikilder. Det er tatt inn erfaringstall for 
2018 for Dyrøy Energi AS, justert for antatt fremtidige kostnader knyttet til bl.a. lønn. Videre så 
er det for varmepumpe og flis tatt inn investeringskostnader i tråd med overslag fra Plan Evo AS. 
Nederst i dette kapittelet er det matriser som gir et samlet bilde av de alternative energikildene.  
 

4.1. Gass 
 

I og med at gasskjele er etablert som en tilgjengelig energikilde allerede, er det fornuftig å ta 
dette med som et fortsatt alternativ som mulig hovedenergikilde for Dyrøy kommune. Anlegget 
har vært i drift i et år og etter endelig sluttføring i høst har erfaringene med driften vært ok. Det 
har kun vært en kort driftsstans pga. en lekkasje, men sikkerhetssystemet fungerte som forutsatt. 
Alarm gikk både på stedet og til leverandør, og anlegget ble automatisk stengt. 
 
Erfaringstall fra et års drift viser er at gass er en forholdsvis dyr energibærer. Ut fra brenner er 
kostnad beregnet til kr. 0,79 pr. kw/h gjennom 2018. Med beregnet virkningsgrad ut til mottaker 
i bygg er kostnad beregnet til kr. 1,10 pr. kw/h. Øvrige driftskostnader for selskapet kommer i 
tillegg. Beregnet ut fra regnskap 2018 + justering for fremtidig budsjett vil det utgjøre kr. 1,61 
pr. kw/h. 
 

4.2. Varmepumpe – luft/vann 
 
Alternativet er utredet av Plan Evo AS og vurderingen følger som vedlegg her. Løsningen er 
basert på to alternativer: 
a) Sentraliserte varmepumper, varmepumper erstatter fliskjel på Dyrøy energi. 
b) Desentraliserte varmepumper lokalt på bygg. 
 
Konklusjonen, slik rådmannen leser det, er at begge alternativer er mulig. Men det hefter en del 
usikkerhet rundt de endelige løsninger som krever en grundigere utredning. 
Investeringskostnader for begge alternativer er kalkulert til 11-12 mill. jfr. kostnadsoverslag som 
følger vedlagt. Et vesentlig moment i denne sammenheng er at varmepumper må kunne levere til 
et høytemperaturanlegg slik som infrastrukturen i de kommunale byggene forutsetter.  
Det er begrenset med leverandører til en slik løsning, og de alternativer som foreligger har 
enheter med begrenset kapasitet.  
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Det medfører et ikke ubetydelig antall varmepumper som må monteres uansett hvilken løsningen 
som velges (a eller b). Hver av disse enhetene forutsetter egne styringsenheter som vil kreve 
innregulering og oppfølging. Unntaket vil være sykehjemmet, hvor man ifm. rehabiliteringen 
kan gå over til lavtemperaturanlegg og derved får til en løsning som er mer optimalisert for store 
bygg. 
 
Ut fra opplysninger på Enovas hjemmeside er antatt levetid for varmepumpe luft/vann mellom 
12-15 år. På noen andre nettsteder opereres med 10-15 år. Investeringen bør derfor nedskrives i 
tråd med dette. 
 
Beregnet energikostnad basert på gjennomsnittlig el. pris på 100 øre/kwh (eksempel) med alle 
overføringsavgifter etc. vil for luft/vann varmepumpe med høy temperatur bli ca. 56 øre/kwh i 
gjennomsnitt jfr. beregningsmodell i vedlagte rapport. Regnestykket vil ikke bli helt rett fordi når 
forbruket er høyest (kaldeste dager) er el. prisene også på det høyeste og effektfaktor på 
luft/vann varmepumpe dårligst. Prisen er å forstå ut fra varmepumpa, dvs. virkningsgraden ut i 
anlegget vil påvirke prisbildet. Eks. vis dersom man forutsetter en sentral løsning som etableres 
på Moan og leverer varme gjennom det etablert nett, vil ha en virkningsgrad på drøyt 70% 
tilsvarende som for de øvrige alternativ. En beregning med samme energileveranse etc, som for 
gass vil da gi en pris på kr. 0,78 pr. kw/h inn i bygg. Dersom man tar inn bedriftens øvrige 
kostnader for 2018, og legger på finanskostnader for et lån på 11,5 mill. med en nedskrivingstid 
på 15 år vil dette gi en samlet pris på kr. 2,04 pr. kw/h. 
 
Om man går på en desentralisert løsning på hvert bygg, vil det oppnås større energieffektivitet da 
man unngår varmetap i overføringsnettet. Se beregninger i tabell nedenfor. Det er valgt å benytte 
samme investeringskostnad som for et sentralt anlegg, selv om det i rapporten fra Plan Evo AS 
antydes at det kan bli dyrere. 
 

4.3. Flisfyringsanlegg 
 
Her vises til egen tilstandsrapport fra Plan Evo AS. Det er vurdert tre alternativ for reetablering 
av flisfyringsanlegg. Et alternativ er reparasjon av eksisterende kjel, de andre to er nye 
kjelløsninger. Kostnadsbilde i rapporten viser en budsjettpris på mellom ca. 3,7 til 4,9 mill. for 
nevnte alternativ. I dette ligger en del omliggende kostnader knyttet rehab. bygg, utenomhus,  
osv. på 4-500 000,-. Dette er kostnader som vil være relevant for de øvrige alternative 
energiløsningene som ev. plasseres i dette bygget da det er tildel prekært behov for et slikt tiltak 
(varmepumpe og gass). Levetid for et flisfyringsanlegg er oppgitt til mellom 20-30 år. 
 
Når det gjelder leveranse av flis til anlegget, så bør man legge til grunn en langsiktig avtale med 
en leverandør. Det forenkler kontroll med både volum og kvalitet. Pr. i dag er det to større 
aktører som opererer i vårt område og har bl.a. større kontrakter med Forsvaret. Tilgang på 
råstoff synes pr. i dag å være uproblematisk. Dersom man ønsker å stimulere til lokal 
produksjon, så bør dette skje som underleverandør til den leverandøren som ev. kontraheres her. 
 
I tillegg må det trekkes frem at Senja Avfall AS fortsatt arbeider med et konsept for behandling 
av avfallsvirke slik at det kan benyttes for innblanding i rent flisvirke. Det har vært dialog 
mellom SA og DE rundt en slik leveranse og dette kan være et bidrag til å få redusert kostnaden 
på flisvirke inn i produksjonen. 
 
Dyrøy Energi AS har i dag en etablert avtale med Nordnorsk Bioenergi AS hvor oppgjør er 
beregnet ut fra fyrkjel med kr. 0,25 pr. kw/h + varmetap i kjel 15%, dvs. kr. 0,2875 pr. kwh. En 
slik avtale flytter risikoen for kvalitet og mengde over på leverandør, og er således gunstig for 
Dyrøy Energi AS. 
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Dersom man benytter ovennevnte inngangsverdier og forutsetter at fyringssesongen 2018 hadde 
vært gjennomført ved bruk av flis og hvor virkningsgrad hadde vært tilsvarende, ville pris pr. 
kw/h inn i bygg vært ca.kr. 0,40 pr. kw/h.  
 
Dersom det ved rehabilitering av anlegget forutsettes dyreste alternativ med en investering på 5 
mill. nedskrevet over 25 år, tar med kostnadsforutsetninger for 2018 tilsvarende som for gass og 
varmepumpe, vil totalpris for energi være på kr. 1,12 pr. kw/h 
 

4.4. Elektisk oppvarming  
Elektrisk oppvarming som primær helårsløsning vil ut fra dagens energipriser bli svært dyrt. Selv 
om dagens prisbilde kanskje er unormalt høyt, er det spådd forholdsvis høye priser for fremtiden.  
 
Samtidig er det slik at energibruken i kommunen må være dimensjonert og organisert slik at man 
kan benytte den kilden som er mest gunstig til enhver tid. Erfaringsvis har det da vært slik at 
strøm er gunstigst i sommermånedene.  
 

4.5. Sammendrag 
 
Budsjett – forbruk tilsv. 2018 - Sentralt plassert løsning  
Varekost pr. kw/h Gass –  

kr. 0,79 
Varmepumpe – 

kr. 0,56 
Flis - 

Kr. 0,28 
Varekost energibærer – 1 818 199 
kw/h 

Kr. 1 440 238,- Kr. 1 018 191,- Kr. 509 095,- 

Andre driftskostnader Kr.    215 000,- Kr. 215 000,- Kr. 215 000,- 
Lønnskostnader  Kr.    200 000,- Kr. 200 000,- Kr. 200 000,- 
Avskrivning Kr.    166 737,- Kr. 933 000,- Kr. 366 000,- 
Rentekost Kr.      84 880,- Kr. 298 665,- Kr. 177 830,- 
Sum kostnad Kr. 2 106 855,- Kr. 2 664 856,- Kr. 1 467 925,- 
Virkningsgrad – 70,4% 
Sum kostnad/1 305 110 kw/h = 
Kommunens kostnad pr. kw/h 

Kr. 1,61 kw/h Kr. 2,04 kw/h Kr. 1,12 kw/h 

Merknad: Ytterligere belåning medtatt i 
renter og avskrivning 
Rentekost beregnet ut fra år 1. 

 Kr. 11 500 000,- 
Nedskriving: 15 år 

Kr. 5 000 000,- 
Nedskriving: 25 år 

Merknad: Enova støtte.  Ikke berettiget Antatt berettiget/  
ikke medregnet 

 
Distribuert varmepumpeløsning på de enkelte bygg  –  lokal investeringskostnader medtatt (11,5 mill). dvs. etablert 
gjeldsbelastning i Dyrøy energi AS er ikke medtatt her. 
Varekost pr. kw/h Varmepumpe – 

kr. 0,56 
 Varekost energibærer –  
1 305 110 kw/h 

Kr. 731 000,- 

Andre driftskostnader Kr. 215 000,- 
Avskrivning Kr. 766 000,- 
Rentekost Kr. 213 785,- 
Sum kostnad Kr. 1 925 785,- 
Sum kostnad/1 305 110 kw/h = 
Kommunens kostnad pr. kw/h 

Kr. 1,48 kw/h 

Ytterligere belåning – medtatt i 
renter og avskrivning 

Kr. 11 500 000,- 
Nedskriving: 15 år 
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5. Bioenergi i et klimaperspektiv 
 

Ifølge klimaforliket skal Norge fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale 
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. 
 
Målet om 30 prosent kutt i utslippene fra 1990-nivå er ytterligere presisert for å synliggjøre hvor 
store kutt som skal tas i Norge og hvor mye som skal tas gjennom kjøp av klimakvoter. 
Klimaforliket anslår det som realistisk å kutte utslippene med 15-17 millioner tonn i Norge innen 
2020, når opptak av skog er inkludert. 
 
Videre så innføres EU´s fornybarhetsdirektiv gjeldende fra 01.01.21, som pålegger Norge at 
67,5% av energibruken skal være av fornybar energi. 
 
Bioenergi til oppvarming er klimanøytralt og nyttet til vannbåren varme gir det et utslipp på     
ca. 4 g CO2/kwh, mens norsk/nordisk kraft har ca. 115 g CO2/kwh. 
 
Det forutsettes at kommunene må evne å ta sin del av forpliktelsene. For Dyrøy kommune så vil 
en videreføring av Dyrøy energi ved bruk av fornybar energikilde være et viktig tiltak i et slikt 
perspektiv. 
 

6. Krav til rensing av utslipp 
 
Det er stilt spørsmål rundt et mulig skjerpet krav til rensing av utslipp fra biobrenselanlegg. 
Dette har ikke vært helt enkelt å få verifisert, men etter en kontakt mot Statskraft som drifter 
fjernvarmeanlegget i Harstad, er det opplyst at det er på trappene et nytt og strengere krav til 
støvutslipp fra flisfyringsanlegg. Dette kommer i form av et EU-direktiv. Dette vil kunne 
medføre investeringer i små anlegg som ikke har filter montert i røykgassveien. De fleste større 
anlegg har dette i dag, så dette gjelder mellomstore anlegg.  
Statkraft la ved link til artikkel i Teknisk ukeblad som innleder med følgende tekst: 
EU er i ferd med å innføre et direktiv som skal begrense utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider og 
partikler fra mellomstore forbrenningsanlegg, det vil si anlegg på mellom 1 og 50 MW. Videre fremgår 
det av artikkelen at dette vil medføre betydelige investeringskostnader og etterfølgende 
driftskostnader for slike anlegg. Artikkelen er fra 2016 og det har ikke vært mulig å få dette 
verifisert ytterligere. Dersom direktivet gjøres gjeldende som her presentert, vil eksisterende 
flisfyringanlegg i Dyrøy Energi AS mest sannsynlig bli berørt, da den har en angitt effekt på 1 
mw/h. 
 

7. Tilskuddsordning 
 

Enova er statens viktigste verktøy for stimulering av miljøvennlige energitiltak i Norge. 
Rådmannen har sett nærmere på muligheten for investeringstilskudd til reetablering av et 
fornybaralternativ som energiforsyning for Dyrøy kommune. En fullgod avklaring har ikke vært 
mulig (forhåndsgodkjenning), men et bioenergianlegg kommer klart innenfor støttereglementet. 
Hvorvidt en reetablering av et eksisterende anlegg som dette er støtteberettiget, vil være 
avhengig av søknadsutforming og valg av løsning. En argumentasjon med utgangspunkt i et 
sanert anlegg hvor man forutsetter etablering av en ny flisovn sannsynliggjør støttemulighet. En 
avgjørende forutsetning for å oppnå støtte er at det må være utløsende for realisering av tiltaket. 
 
Når det gjelder varmepumpe luft/vann for næringsbygg og offentlige bygg, så er ikke disse 
lenger støtteberettiget. Enova ønsker å stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger 
og varmesentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathusholdninger beholdes 
støtten enn så lenge. 
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8. Eierskap og driftsform 

 
Valg av driftsform for energiforsyningen til Dyrøy kommune er ikke vurdert endelig, ut over at 
Dyrøy Energi AS i første omgang bør over på offentlig eie, dvs. med kun Dyrøy kommune og 
Senja Avfall som eiere. Dagens eierstruktur er unaturlig i et selskap som er av ikkekommersiell 
karakter og som i tillegg har kun Dyrøy kommune som kunde. 
 
Hvorvidt man skal avvikle selskapet og flytte en eventuell drift inn under kommunens øvrige 
aktivitet må avventes til endelig investeringsvalg er gjort og hvorvidt støtteordningene vil være 
styrende i denne sammenheng. 
 
Som nevnt ovenfor under pkt. 2, så er dagens avtale mellom Dyrøy Energi AS og Dyrøy 
kommune moden for å etableres i en helt ny form. 
 

Administrasjonens vurdering 
 

1. Innledning 
 

Dyrøy Energi AS har vært tema i et utall av saker for politisk behandling i Dyrøy kommune. 
Etter rådmannens syn er det nå overmåte viktig å få etablert en strategi for energiforsyning til 
Dyrøy kommune som har både et langsiktig perspektiv, en sikker driftsform og en energibærer 
som både er økonomisk lønnsom og bærekraftig i et miljøperspektiv. I så måte er dette det rette 
tidspunkt, hvor det mangeårige flisanlegget er havarert, noe som igjen åpner for nye valg. 
 
Rådmannen har brukt mye tid på å berede grunnen for et slikt valg, noe som er søkt synliggjort i 
dette saksfremlegget og i vedlagte dokumenter. I tillegg er opplysninger innhentet fra forskjellige 
rapporter og utredninger for derved å komplettere bildet best mulig. 
 
Som nevnt er gassanlegg er i dag primærenergikilden for leveransen til Dyrøy kommune. Det 
ansees ikke nødvendig å gå dypere inn i en vurdering rundt dette, ut over at det er en for dyr 
løsning som primærkilde på lang sikt. Vurderingen vi derfor være hvorvidt man skal investere i 
en ytterligere energibærer, og om dette i så fall skal være varmepumpe eller flisfyringsanlegg. 
Dette må også vurderes opp mot fremtidige strømprognoser. 
 

2. Varmepumpe 
 
Ut fra rådmannens vurdering av den dokumentasjonen som foreligger, vil en 
varmepumpeløsning være et alternativ som krever betydelige investeringer, bærer med seg en 
god del usikkerhetsmomenter knyttet til å bruke varmepumper inn i et høytemperatur anlegg, og 
ikke minst usikkerheten med den etterfølgende drift av et så stort antall varmepumper som her er 
skissert. Isolert sett vil løsningen heller ikke være konkurransedyktig i pris pr. kw/h slik det 
fremkommer ovenfor. Situasjonen hadde vært annerledes dersom man hadde 
lavtemperaturanlegg på de enkelte bygg, noe som hadde gitt anlegg med bedre effekt og lavere 
investeringskostnad. Som nevnt kan dette være mulig ifm. restaurering/nybygging av 
sykehjemmet, men øvrige bygningsmasse er ikke tilrettelagt for dette. Rådmannen er dog av den 
oppfatning at et strategisk valg av energikilde bør gjøres gjeldende for alle kommunale bygg, 
dvs. at man ikke trekker ut sykehjemmet med egen løsning. 
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3. Flisfyringsanlegg 
 
Hvorvidt en nyinvestering knyttet til et flisfyringsanlegg er lønnsomt, er ikke umiddelbart 
opplagt. Pris pr. kw/h slik den fremkommer ovenfor ligger helt på grensen dersom man vurderer 
det kun ut fra et lønnsomhetskriterie. Samtidig er det slik at et energianlegg som baserer seg på 
flisproduksjon må sees i et noe større perspektiv: 

 Et eget produksjonsanlegg for energi som dette gir forholdsvis stor forutsigbarhet uten de 
store markedssvigningene som andre energikilder genererer. Råvareprisen på flis er 
forholdsvis stabil og tilgangen grei. Det må også forventes at det vil bli tilrettelagt for 
større lokalt uttak av skog gjennom statlige tiltak. Bioenergi er et viktig klimatiltak. 

 Kommunen vil gjennom dette tiltaket være en bidragsyter for tilrettelegging for lokalt 
uttak av skog.  

 Et eget forprosjekt gjennom VOX-programmet for organisering av lokalt uttak bør 
vurderes 

 Kommunens forpliktelser knyttet til utslippsreduksjon kan enkelt synliggjøres gjennom et 
bioenergitiltak som dette. 

 
Dagens anlegg nærmer seg 20 år, hvor vedlikeholdet har vært minimalt. Eksisterende kjele er 
mulig å restaurere, men vil allikevel være en 20 år gammel fyrkjele. Ut fra rapporten fra Plan 
Evo AS vil man uansett ikke ha et anlegg som er optimalt tilpasset energiforbruket ut i anlegget. 
Investeringskostnadene er også slik at det ikke er veldig stor forskjell opp mot et nytt anlegg. 
 
Slik rådmannen ser det, er det nødvendig med flere tiltak for å få etablert et optimalt 
fjernvarmeanlegg som ev. baserer seg på flis; 

1. Man bør sette inn helt ny(e) ovn(er). Det vil sikre at utslippskrav som ev. kommer som 
nevnt ovenfor, kan tilfredsstilles. Det vil også være et anlegg som samlet har de mest 
moderne tekniske løsninger. 

2. En ny ovn har også større virkningsgrad, mellom 90-95% mot dagens 85%. 
3. Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til en ny ovn er betydelig lavere enn dagens. 

Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) har i sitt oppsett en pris på 2-3 øre pr. kw/h, noe 
som vil gi en samlet kostnad på under kr. 50 000,- pr. år i denne sammenheng. Det er 
betydelig lavere enn erfaringstall/budsjett ovenfor. 

4. Virkningsgraden ut til forbruker er alt for dårlig. For 2018 lå den på 70,4%. Det tilsier at 
ledningsnettet og anlegg for øvrig må kontrolleres for varmetapskilder. Virkningsgraden 
bør ligge over 80%. I budsjett for rehabilitering er dette tiltaket medtatt. 

5. Det bør fremmes søknad om støtte fra Enova.  
 
Ut fra rådmannens synspunkt så vil dette samlet kunne gi en energipris som gjør at et 
fjernvarmeanlegg basert på flis vil være forsvarlig også ut fra et økonomisk perspektiv. 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Med grunnlag i de tiltak som skisseres for et mest mulig optimalt bioanlegg basert på 

flisfyring, fremmes søknad til Enova om støtte med en samlet investeringsramme på kr. 5 
mill. 

2. Så snart en slik søknad er behandlet og avgjort av Enova, fremmes saken for 
kommunestyret for endelig avgjørelse i forhold til en eventuell investering og 
driftsorganisering. 

 
 
Dyrøy Energi AS - restrukturering 
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Behandling i Formannskapet – 28.02.2019:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.02.2019  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/1250 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 29.11.2017 

 

 
Saksframlegg 

 

Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 124/17 05.12.2017 
Kommunestyret 66/17 07.12.2017 

 

Vedlegg 
1 Søknad om kommunal bistand 
  

 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad datert 20.11 17, der Dyrøy Energi A/S v/styreleder Rolf Espenes søker 
Dyrøy kommune om:  
 

1. Kommunal garanti for lån kr. 2,5 mill. i kommunalbanken 
2. Søknad om lån/tilskudd – midlertidig finansering 
3. Utvidelse av aksjekapital – minimum kr. 500.000,-. 

 

Administrasjonens vurdering 
Som det fremgår av søknad, er den fremmet på bakgrunn av redegjørelse i formannskapet 
8.11.17 der styreleder orienterte nærmere om følgende forhold vedr. Dyrøy Energi A/S. 

 
Etablering av gassanlegg  
Rehabilitering av anlegget etter eksplosjon - mai 17 
Behov for refinansiering – ny aksjekapital 
 

Vedr. søknad om kommunal lånegaranti for lån kr. 2,5 mill.  
Dyrøy Energi A/S har i dag i hovedsak 2 store kostnadsbærere. Innkjøp av flisvirke og renter og 
avdrag på låneopptak.  
 
Iflg. årsmelding for 2016 hadde Dyrøy Energi A/S pr. 31.12.16 en total langsiktig lånegjeld på ca. 
kr. 1,9 mill. Av dette utgjorde størstedelen av lånegjelden gjeld til Sparebanken Nord-Norge med 
en effektiv rente som over lang tid har vært 9,15%. Rådmannen er kjent med at selskapet ved flere 
anledninger har forsøkt å få redusert denne renten uten at Sparebanken har vært villig til dette. De 
har også nylig gitt selskapet melding om at de ikke er villig til å inngå nye lån i forbindelse med 
rehabilitering av anlegget.  
 
Etter rådmannens vurdering er det mulig for selskapet å søke om «Grønt lån – fornybar energi» i 
kommunalbanken. Formålet her er investeringer i bl.a. fjervarmeanlegg som utnytter energi-
potensialet som finnes i fornybare energikilder – deriblant biomateriale.  
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Alle kommuner, samt andre organisasjoner med kommunal garanti kan søke om lån med «Grønn 
Rente.» 
 
Ordinær rente i kommunalbanken er p.t.  1,50 %, og de tilbyr Grønn rente på 1,4 % til klima-
vennlige investeringer. 
 
For Dyrøy Energi A/S vil innvilgelse av «Grønn rente» bety en rentereduksjon på inntil kr. 7,75%, 
noe som igjen medfører en årlig rentereduksjon på ca. kr. 150.000,-. 
 
Som det videre ble redegjort for i formannskapsmøtet 8.11, planlegger Senja Avfall BA å 
investere i eget flis-anlegg, og der de da til selvkost kan levere rent oppmalt trevirke til Dyrøy 
Energi A/S. (Senja Avfall A/S betaler i dag kr. 300,- pr. tonn for å bli kvitt slik avfallsvirke) For 
begge selskapene vil dette være økonomisk formålstjenlig, og for Dyrøy Energi vil dette medføre 
en vesentlig reduksjon av kostnadene – innkjøp av flisvirke. 
 
Vedr. søknad om lån/tilskudd – midlertidig finansiering.  
Som det fremgår av søknad har selskapet et behov på 2,2 mill. for etablering av gasskjele, 
reparasjon av hovedkjele samt øvrige nødvendige bygningsmessige reparasjoner, - deriblant et 
nybygg på 4x5 meter der gasskjelen vil bli etablert. Etter forsikringsoppgjøret har selskapet i dag 
en egenkapital/driftsreserve på ca. kr. 900.000,-. Øvrig finansiering må foretas ved lån/tilskudd, 
samt økning av AK.  
 
Vedr. økning i Aksjekapital – minimum kr. 500.000,- 
Pr. 31.12.16 var eierandelene i Dyrøy Energi A/S:  
 

 

Aksjeeier Antall aksjer a kr. 1000,- Eierandel
Dyrøy kommune 1 830 61,85 %
Håvard Ås-Hansen 562 18,99 %
Senja Avfallsselskap BA 517 17,47 %
Plan-Evo A/S 50 1,69 %
Totalt 2 959 100,00 %

 
Økning av kommunal eierandel fra 1.830 til 2.330 uten at øvrige aksjeeiere er villig til å øke sin 
aksjeandel med sin %-vise eierandel medfører at Dyrøy kommune øker sin eierandel fra 61,85 % 
til 67,36 %. Er øvrige aksjonærer villig til å skyte inn ny aksjekapital ihht eierandel betyr dette 
følgelig at eierandelen i selskapet ikke endres. Dette vil imidlertid bli avklart på ekstraordinær 
generalforsamling i selskapet.  
 
På bakgrunn av overnevnte redegjørelse kan følgende økonomisk oppstilling gjøres:  
 

 

Kapitalbehov totalt (jf. søknad) 2 200 000
Finansiering
1. Disponibelt beløp etter refinansiering
     kr. 2,5 mill - 1,9 mill 600 000 27,27 %
2. Egenkapital etter forsikringsoppgjør 900 000 40,91 %
3. Ny egenkapital 500 000 22,73 %

Total finansiering 2 000 000 90,91 %
 
Som det fremgår av ovennevnte finansieringsoppsett er det en manko på kr. 200.000,- på at 
omsøkt kapitalbehov dekkes i finansieringsplanen. Senja Avfallsselskap BA har tidligere 
signalisert at de ikke ønsker å skyte inn ny aksjekapital. Det er heller ikke sannsynlig at øvrige 
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aksjonærer ønsker å skyte inn ny aksjekapital. Rådmann tilrår derfor at refinansieringsbeløp i 
Kommunalbanken økes fra 2,5 mill. til 2,8 mill. og der kr. 100.000,- av dette benyttes til styrking 
av selskapets driftskapital.  
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. 
Beløpet innarbeides i budsjettet for 2018. 

 
  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 
Behandling i Formannskapet – 05.12.2017:  
 
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak.  
Forslaget bifalt, 4 mot 1 stemmer.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.12.2017  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

 
 
 
Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Marit Alvig Espenes (AP), Terje Johansen (AP) og Tom-Erik Forså (FRP) erklæres inhabil i saken.    
Som varamedlem for Marit A.E tiltrer Dag Agnar Solbakk. 
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) velges som varaordfører.  
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet av Knut-Arne Johansen (FLD): 
 
3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett.  
 
Forslaget stemmes over samlet med rådmannens forslag til vedtak i 3 punkter: 
 

78



1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
Forslaget vedtas, 8 mot 3 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Øystein Rørslett 
ordfører fungerende rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/1250 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 13.03.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/18 13.03.2018 

 

Vedlegg 
1 Lånetilbud 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 7.12 17 sak 66/17 ble det fattet slikt vedtak:  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018.  

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett.  
 
 
I brev datert 8.3 18 skriver fylkesmannen:   
 

Fylkesmannens veiledet i denne forbindelse kommunen i forhold til kommuneloven § 51 nr. 2 
der det heter: «Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til 
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv». Fylkesmannen ser i vedlagt 
dokumentasjon fra kommunen av 2. mars at selskapets vedtekter er endret i ekstraordinær 
generalforsamling 21. februar 2018. Etter Fylkesmannens vurdering kommer ikke de nye 
vedtektene i konflikt med bestemmelsene i kommuneloven § 51. nr. 2.  
Fylkesmannens vil imidlertid påpeke at det er flere mangler ved kommunestyrets vedtak om å 
innvilge kommunal garanti for lån Dyrøy Energi A/S opptar i Kommunalbanken (sak 66/17 av 
7. desember 2017). I henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 
(02.03.2001) skal både lengde og type garanti framgå av kommunestyrets vedtak. Det er videre 
slik at det garanterte beløpet skal ta høyde for et tillegg på 10 % til dekning av renter og 
omkostninger, ref. betingelser i Kommunalbankens lånetilbud datert 27.02.2018. Vi kan ikke 
se at ovennevnte punkter er tatt med hverken i kommunestyrevedtaket eller saksframlegget.  
Fylkesmannen ber kommunen fatte nytt vedtak i tråd med garantiforskriften og punktene 
ovenfor før søknad om godkjenning av den kommunale garantien sendes Fylkesmannen. 

 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen tilrår at kommunestyret fatter nytt garantivedtak ihht. fylkesmannens tilbake-
meldinger i ovennevnte brev.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi 
A/S tar opp til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
 
Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med nytt tilleggs pkt: 
Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi 
A/S tar opp til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
4.Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy Kommune 
Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn 

Att: Rådmann Tore Uthaug 

UOl 1-19/BH 

SAK: VURDERING VARMEPUMPER ETC. 

Sjøvegan, 13.02.2019 

Viser til oppdrag fra Dyrøy kommune å vurdere diverse tiltak mht. Dyrøy Energi AS. 

1. Vurdering av varmepumper i stedet for fliskjel, her er det 2 mulige senarioer:
a) Sentraliserte varmepumper, varmepumper erstatter fliskjel på Dyrøy energi.
b) Desentraliserte varmepumper lokalt på bygg.

Generelt: 
Varmepumper kan generelt benyttes som energikilde i fjernvarmeanlegg, men det 
forutsettes da at mottakere av energi kan nyttig gjøre seg fjernvarme med relativ lav 
temperatur og at fjernvarmerør er dimensjonert for de gitte forutsetninger. 

Vurdering av alternativ 1.a) Sentralisert varmepumpe i fyrsentral Dyrøy Energi AS. 
Da fjernvarmeanlegg leverer til mottakere både med høy temperatur anlegg og lav 
temperatur anlegg er varmepumper nødt til å være dimensjonert for høy temperatur. 
Det finnes få aktører i markedet som kan levere slike produkter men 2 av aktuelle 
produsenter er Daiking og Mitsubishi. 

Daiking sine pumper leverer opp mot soe vann med totrinns kompressorer, 
men den største modulen de har er 16KW dvs at en må ha ca 60 moduler for å levere 
lMV som biokjel er dimensjonert for. 
Sier vi at vi kan gå ned litt på effekten til ca 800KW som anbefalt i tidligere rapport 
snakker vi om 50 moduler med montasje, sammenkoplinger, akkumulatortanker, 
bygningsmessige arbeider, prosjektering etc havner vi på ca 10-11 millioner eks. mva. 

Alternativet er Mitsubishi sin modell Murai 60HT som har turtemperatur på 65e ved -1 Se 
Utetemperatur, da yter varmepumpen ca 39 KW. Ved varmere utetemperatur og samme 
framledningstemperatur vil varmepumpen yte mer effekt. 
Ved dimensjonering må en likevel benytte realistisk utetemperatur for effektberegning 
og benytter oppgitte data for -1 Se for i videre beregninger. 
Dvs at for å yte 800KW må det ca 20 moduler , se vedlagt kostnadsberegning for dette. 
Et mulig faremoment er at de fleste varmepumper er dimensjonert for dt på bare se, dvs se 
forskjell på tur og returtemperatur, Murai 60 mener jeg kan klare dt på 1 oe, dette har jeg 
ikke fått 100% bekreftet. 
Fjernvarmenettet er dimensjonert for dt på 2oe, dvs at vannmengden i fjernvarmerør må 

Strandsenteret 9350 SJØVEGAN, Tlf: 77 17 25 50 

82



økes til det dobbelte for å transportere like mye energi på dt IOC. 
Dette må beregnes for å være sikker på at fjernvarmerør til de enkelte bygg klarer ny 
belastning hvis varmepumpe sentralt velges. 

Vurdering av alternativ 1.b) 
Desentraliserte varmepumper lokalt på bygg. 
Primært kan man si at installert effekt lokalt er noe høyere en alternativene i alternativ l .a) 
pga av samtidigheten er 100% lokalt, men bare ca 80% sentralt, derfor kan man 
dimensjonere med lavere effekt på et sentralt anlegg. 
Kostnadsmessig vil også lokal plassering bli minst like høy som sentral plassering, pga at 
det faktisk da skal monteres minst like mange moduler totalt rundt omkring på de 
forskjelige byggene, en kan dog forvente 20% flere moduler og i tillegg flere 
bygningsmessige tilpasninger, pumper, akkumulatortanker, styringer etc 
Det kan bli noen besparelser på bygg som ikke har høytemperaturanlegg og her kan man 
montere inn varmepumper på lavtemperatur som har bedre effektfaktor og lavere 
investeringspris. 
Dette må vurderes bygg for bygg, se vedlagt eksempel for eks.sykehjem. 

2.Driftskostnader.
Simien som et av de mest anerkjente energiberegningsprogrammer i dag og godkjent av
NVE for energimerking av bygg opererer som standard med gjennomsnittlig effektfaktor
over året for luft/vann varmepumper med turtemperatur på 55C til (COP) 1, 78.
Dvs ved el.energikostnad på 1 OOøre/kwh med alle overføringsavgifter etc vil
energikostnaden for luft/vann varmepumpe med høy temperatur bli ca 56 øre/kwh i
gjennomsnitt.
Regnestykket vil ikke bli helt rett fordi når forbruket er høyest (kaldeste dager) er el.prisene
på det høyeste og effektfaktor på luft/vann varmepumpe dårligst.

3 .Alternative energikilder ved strømbrudd. 

Alle bygg over 1000rn2 skal ha energiflexible systemer, dvs de skal ha minst 2 energikilder. 
Sykehjem har feks krav til energisikkerhet ved strømbortfall, dvs varmeanlegg skal være 
operativt ved strømbortfall. 
Dette løses ved nødstrømsaggregat som driver pumper og brennere for kjeler som back up. 
Hvis nødstrøms aggregater skulle være nødt til å drive el.kjeler eller varmepumper vil disse 
bli meget store og dyre. 
Ved et fjernvarmeanlegg kan nødstrøm stå sentralt i fyrrom i fjernvarmesentral og en vil da 
ha energisikkerhet til alle som er påkoplet fjernvarmeanlegget. 

4. Tilskudd Enova.
Enova har ingen program/tilskudd for luft/vann varmepumper på kommunale bygg.
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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 
Formannskapet 9/19 31.01.2019 
Kommunestyret 8/19 28.02.2019 

 

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. 
 
 
Dyrøy Energi as - Kjøp av aksjer 
 
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
Per Jensen fremmet følgende forslag: 
Aksjonærer som løses inn betales med kr. 0,- da aksjekapitalen er brukt i selskapet ved årsoppgjøret i 
2017. 
 
 
Forslaget fra Per Jensen: falt med 2 stemmer mot rådmannes forslag til vedtak. 
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
 

1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følgende: 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % Kjøpesum 
Håvard Ås Hansen 562 16,25 50.000,- 
Plan Evo AS 50 1,45 4.400,- 

1. Det samlede aksjekjøpet på kr. 54.400,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 
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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) 

 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: 
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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: 033 

Saksmappe: 2018/84 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 30.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om fritak fra folkevalgte verv 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 9/19 28.02.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Søknad av 25.01.19 fra Tom Erik Forså: 
«Med bakgrunn i kommunelovens §15 andre ledd heter det «Kommunestyret og fylkestinget kan 
etter søknad fritak, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.» 
Undertegnede søker herved om fritak fra folkevalgte verv i Dyrøy kommune for resten av 
kommunestyreperioden. 
Med bakgrunn i en krevende arbeidssituasjon og endret livssituasjon finner jeg det svært 
vanskelig og belastende å skjøtte de plikter som vervene gir for resten av inneværende 
kommunestyreperiode.  
Håper på forståelse og aksept for de nødvendige prioriteringene jeg har vært nødt til å foreta på 
personlig plan.» 
 

Administrasjonens vurdering 
Tom Erik Forså er medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet og medlem av 
kontrollutvalget. 
 
Kommuneloven §15. Uttreden Suspensjon:  
Punkt 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten 
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.  
 
Valgloven§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret  
(1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt.   
 
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom     
     fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig. 
(3 )Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig,   
     og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan vedkommende   
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 gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. Gruppen 
underretter deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som velger vedkommende som 
vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt. 
 
(4) Er kommunestyrevalget holdt som flertallsvalg, utpekes kandidaten til den ledige plassen av  
     kommunestyret. Tredje ledd annet punktum gjelder tilsvarende. 
(5) For øvrig gjelder§§ 11-11 og 11-13 tilsvarende. 
 
Kommuneloven§ 16. 0pprykk og nyvalg. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig fo1fall, trer   
    varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis   
   organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer   
   varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,  
   kommunestyrekomite og fylkestingskomite trer endelig ut, velges nytt medlem, 
   selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe 
   som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at 
   et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, 
   skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget   
   eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller 
   fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge 
   ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje 
   fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg 
   at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre 
   enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, 
   skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 
   kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller    
   fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke 
   den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret   
   eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt.   
   Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.  
 
Kommuneloven § 77 Kontrollutvalget 
 
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med   
   den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre    
   medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til   
   utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal   
   velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og   
   talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. 
2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og-varamedlem av   
    formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal   
   nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem 
   og varamedlem av kommunestyrekomite og fylkestings komite etter § 10 a og ansatte 
   i kommunen eller fylkeskommunen. 
3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets 
   medlemmer. 
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Varamedlemmer til kommunestyret for FRP:  
Ørjan Thomassen  
Anne Marit Nergård  
Inge Martinsen  
Jan Ole Broks  
Ørjan Gamst  
Inge Samuelsen  
 
Kontrollutvalget:  
 
Medlemmer:  
SP Per Gunnar Cruickshank (leder)  
FRP Tom Erik Forså  
AP Anne Larsen  
 
Varamedlemmer:  
SV Vigdis Sæbbe  
FLD Steinar Brå 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tom Erik Forså innvilges fritak fra folkevalgte verv, kommunestyret og kontrollutvalget i Dyrøy 
kommune for resten av kommunestyrevalgperioden, Jf. kommuneloven §15-2.  
 
Ørjan Thomassen velges som nytt medlem til kommunestyret for FRP for resten av 
valgperioden. Jf. Kommuneloven§ 16-2.  
 
Det velges evt. nytt varamedlem til kommunestyret fra FRP, dersom antall varamedlemmer er 
blitt utilstrekkelig. Jf. valgloven §14-2.  
 
Det velges nytt medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden. Jf. Kommuneloven §77. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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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 
Kommunestyret 10/19 28.02.2019 
   

 

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. 
 
 
Godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv - regler 
 
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
 

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. 
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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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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:  

Saksmappe: 2019/87 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 28.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 16/19 31.01.2019 
Kommunestyret 11/19 28.02.2019 

 

Vedlegg 
1 Søknad om kjøp av tilleggsarealer 
2 Flybilde 11 - 251 med skisse tilleggsareal 
3 planid_1996001 Korgedalen bebyggelsesplan kart _pnu 

 

Saksopplysninger 
Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz har søkt om å få kjøpe tilleggsarealer til sin eiendom 
gnr/bnr 11/251 i Korgedalen boligfelt.  Hensikten med erverv av tilleggsarealet er å få plass til 
bygging av dobbelgarasje i forlengelse av boligen. 

Administrasjonens vurdering 
Tomta er bebygd på en måte som gjør det vanskelig å bygge en fornuftig garasje på tilgjengelig 
areal. Søkerne ønsker derfor å kjøpe det arealet som er friareal (F2) og en del av veiarealet (Veg 
3).  Se vedlagte reguleringsplan for Korgedalen boligfelt og flybilde med påtegnet areal.   
 
Kommunen anser et slikt erverv som fornuftig til ønsket formål.  Det nevnte arealet må derfor 
omdisponeres ift. bestemmelsene i reguleringsplanen, og kommunen søker dette gjort gjennom 
dispensasjonsbehandling.  Dersom det i den behandlingen fremkommer at dette i stedet må 
gjøres gjennom en reguleringsplanendring, vil det ta lengre tid enn ved dispensasjonsbehandling. 
Hvilken prosess som må benyttes vil avklares i høringsrunden. 
 
Kommunen har i en årrekke solgt tomtearealer i kommunale boligfelt til kr. 25,- pr m².  Som alle 
vet er dette en kraftig subsidiert pris for å kunne tilby attraktive tomter til nybygg av bolig. 
Ønsket tilleggsareal anses å kunne selges med samme betingelser som øvrige tomteareal til 
boligformål. I tillegg til tomteprisen kommer gebyrer og avgifter til saksbehandling, oppmåling 
og tinglysning. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune selger tomtearealer til Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz slik det er søkt om. 
Pris fastsettes til kr. 25,- pr m² med tillegg av gebyrer og avgifter til dispensasjonsbehandling/ 
reguleringsplanendring, fradeling, oppmåling og tinglysning. 
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Ordførers innstilling: 
 
 
 
11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer 
 
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
 
 
Per Jensen erklærte seg inhabil til behandling av sak PS 16/19. Enst. godkjent. 
Enst. vedtatt rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
Dyrøy kommune selger tomtearealer til Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz slik det er søkt om. Pris 
fastsettes til kr. 25,- pr m² med tillegg av gebyrer og avgifter til dispensasjonsbehandling/ 
reguleringsplanendring, fradeling, oppmåling og tinglysning. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Utsnitt 11/251 med mulig tilleggsareal Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:500 ved A4 stående utskrift

Dato: 23.01.2019 13:58 - Eiendomsdata verifisert: 23.01.2019 10:46 - Side 1 av 1
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Interpellasjon

FO 1/19 Interpellasjon/Spørsmål til Kommunestyret 28.2.2019 angående 
"Utbyggingsprosjektet" Dyrøy Utleiebygg



Interpellasjon/Spørsmål Kommunestyremøtet 28.2.2019  
 

Fremdrift Bolig og næringsprosjektet «Dyrøyprosjektet» i og rundt 
Dyrøy Utleiebygg 
 
Det er nå ca 10 mnd siden Dyrøy Kommune gjennom §13 behandling i Formannskapet jfr sak 
15/18 godkjente kommunal garanti for renovering av Dyrøy Utleiebygg, samt gjennom vedtak 
i Kommunestyresak 30/18 godkjente tilleggsavtale for leie av flere boliger i prosjektet. 
 
Kommunestyret er kjent med at det har vært gjennomført to anbudsrunder for renovering og 
tilbygg.  
 
Med bakgrunn i tidligere vedtak om kommunal garanti, økning av aksjekapital i Dyrøy 
Utleiebygg AS og at kommunestyret har hatt et aktivt eierforhold til dette prosjektet, så er det 
ønskelig med informasjon om hvordan prosjektet tenkes gjennomført ihht tidligere 
fremdriftsplaner. Det bør også være en høy grad av offentlighet rundt kommunale eide 
selskaper og stiftelser, og disponeringer som angår befolkning og kommunal økonomi. Derfor 
ber Senterpartiet om at Kommunestyret får svar på følgende spørsmål i kommunestyremøtet 
28/2: 
 

1. Hvordan er fremdriften i Dyrøyprosjektet tenkt fra utbygger (Dyrøy boligstiftelse og 
Dyrøy Utleiebygg AS). 
 

2. Holder prosjektet de økonomiske forutsetningene for tidligere gitte kommunale 
garantier og tilleggsavtaler? 

 
 
 
Kjell-Sverre Myrvoll 
Gruppeleder  
Senterpartiet 
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