
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Teams, Digitalt møte 
Dato: 30.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Ordførerens 10 bud for møtet: 
1. Sørg for at du har strøm på datamaskinen (evt. ipad eller mobil) 
2. Sørg for at du har et godt nett 
3. Logg deg inn i god tid før møtestart, gjerne 10 min før 
4. Åpne møtet via kalenderinnkalling; Bli med i møtet 
5. Slå av mikrofonen din 
6. Hent kaffe før møtet begynner... 
7. Be om ordet ved å skrive på chat (f.eks. «Kine ber om ordet») 
8. Slå på mikrofonen når du får ordet fra møteleder 
9. Slå av mikrofonen når du er ferdig 
10. Vær tålmodig med møteleder og med hverandre:) 
Rammene for bruk av fjernmøter er tydeliggjort her:  
https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/bruk-av-fjernmote-kan-na-avgjores-av-organets-
leder-som-ledd-i-innkallingen/114796!/ 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   

PS 18/20 Godkjenning av møteprotokoll av 27.2.20  2018/51 

PS 19/20 Referatsaker   

RS 18/20 Rådmannen orienterer   

RS 19/20 Vedtakoppfølging pr 23.4.20  2018/253 

RS 20/20 Utredning av innsparingstiltak i Troms politidistrikt  2020/90 

 Saker til behandling   

PS 20/20 Valg av forliksråd for perioden 2021-2025  2019/292 

PS 21/20 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for inntil 
fire år 2020-2024 

 2019/292 

PS 22/20 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025  2019/292 

PS 23/20 Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-2024  2019/292 

PS 24/20 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 
velferdsgoder i Dyrøy kommune 

 2019/85 

PS 25/20 Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfond i Dyrøy 
kommune 

 2020/112 

PS 26/20 Behandling av reguleringsplan Finnlandsmoen 
Demas 2 

 2017/1141 

PS 27/20 Prinsippsak knyttet til dispensasjonsbehandling 
etter Plan- og bygningsloven – boligbygging 

 2020/261 

PS 28/20 Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - samarbeidsavtale  2017/1183 

PS 29/20 Småjobbsentral i Dyrøy  2020/192 

PS 30/20 Ladepunkter for elektriske biler ved offentlige bygg  2020/245 

PS 31/20 Fullmakt til å fatte vedtak etter Smittevernloven  2020/75 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 21.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll av 27.2.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 18/20 30.04.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 27.2.20 godkjennes.  

Kort sammendrag 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under politisk møteplan: 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4677453.2708.skuzippjlautnq/KS_Protokoll_200227.pdf 
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PS 19/20 Referatsaker

RS 18/20 Rådmannen orienterer



Oversikt og status over saker/vedtak som
krever oppfølging

Møte 09.03.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
FO 1/17 2017/128 Interpellasjon - Framdrift i arbeidet med

scooterløyper i Dyrøy
Avventet grunneieravklaring via lokal
scooterforening. Følges opp av adm. Feb. 20:
Grunneiererklæringer på tur å sendes ut. Samlet
ca. 85 berørte grunneiere. Avklart trase.
Scooterforening etablert. Dialog med Salangen.
Uendret status

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. Okt. 19: FM tilsyn besvart. Frist
01.06.20 for lukking. Uendret status

Møte 18.12.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 80/18 2018/125 Politisk behandling av Hovedplan vann Dyrøy

kommune 2018_2022
Utredning av tvungen påkobling skal
gjennomføres. Uendret status.

FO 2/18 2018/1150 Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en
fungerende boligpolitikk?

Vedtak vil være gjenstand for eget prosjekt.
Boligkartlegging gjennomført. Feb. 20:  Arbeid
med boligpolitisk plan/boligsosial plan påbegynt.
Workshop Husbanken 10.03. Uendret status

Møte 28.02.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 6/19 2019/64 Espenesbogen Industriområde - utvidelse av

næringsareal
Interne avklaringer på tilgjengelig
dokumentasjon for området, samt planlegging
for prosjektering. Nov. 19: Rammeavtale
reguleringsarbeid er inngått. Egen
finansieringssak vil bli fremmet. Oppstartsmøte
rådgiver gjennomført. Prisavklaring vil danne
grunnlag for finansieringssak til politisk
behandling.

Møte 11.04.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 16/19 2019/241 Solbergfjorden Mottaksstasjon -

totalentreprise
Anbudskonkurranse utlyst - frist 24 juni. Okt. 19:
Kun en tilbyder med for høy pris.            Ny runde
- frist 15.10.19.                                  Feb. 20: Sak
satt på vent. Fiskerne ønsker ikke å gå videre på
dagens grunnlag. Uendret status

Møte 13.06.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 30/19 2019/263 Renovering/salg av Prestebolig Uendret status
PS 31/19 2018/934 Dyrøy kommune - vertskommune for ny

kompetanseenhet Pleie og omsorg
Uendret status

Møte 10.10.19
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Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 60/19 2019/141 Fremtidig organisering av PP-tjenesten for

Dyrøy kommune
I prosess.

Møte 27.02.20

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 6/20 2018/193 Senja Avfall IKS - investering i nytt

energigjenvinningsanlegg - behov for endring
av selskapsavtale

Vedtak ekspedert. Sak avsluttet

PS 7/20 2018/4
Innkjøpsreglement Dyrøy kommune - revisjon

Sak avsluttet

PS 8/20 2019/292
Valg av eldreråd og råd for funksjonshemmede
for perioden 2019-2023

Sak avsluttet

PS 9/20 2019/584 Budsjettregulering 1 2020 investering Sak avsluttet
PS 10/20 2020/76 Omstillingsplan revisjon 2020 Sak avsluttet
PS 11/20 2019/22 Handlingsplan VOX 2020 Sak avsluttet
PS 12/20 2020/73

Avvikling av Dyrøy Energi AS og etterfølgende
reetablering flisfyring/bioanlegg

Under arbeid

PS 13/20 2019/639 Supplerende styrevalg VOX Dyrøy KF - valg av
nestleder

Sak avsluttet

PS 14/20 2018/500 Samarbeidsavtale om Midt-Troms
arbeidsgiverkontroll fra 01.01.2020

Sak avsluttet

PS 15/20 2019/300 Legevaktsamarbeid Iverksatt. Sak avsluttet.
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10.10.2019 Rådmannens orientering
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  
E-post: post.troms@politiet.no Faks: 77796001 www.politi.no 
 

UTREDNING AV INNSPARINGSTILTAK I TROMS POLITIDISTRIKT 
 
Kommunene i Midt-Troms har stilt oss ei rekke spørsmål i forbindelse med pågående 
utredningsarbeid med formål om å identifisere innsparings- og effektiviseringstiltak i 
politidistriktet. Vi forstår at prosessen engasjerer og bekymrer, og vi setter pris på 
spørsmålene og denne anledninga til å gi mer utfyllende informasjon. Informasjonen gjelder 
situasjonen i hele politidistriktet, og vi sender derfor dette svaret til alle kommunene i 
distriktet. 
 
Vi informerer om den generelle økonomiske situasjonen og bakgrunnen for den og svarer 
deretter på de konkrete spørsmålene. 
 
Den økonomiske situasjonen i Troms politidistrikt 
 
Budsjettet til Troms politidistrikt er ikke redusert. Vi har over år, også for 2020, fått økte 
budsjettrammer, men økte bindinger og kostnader på flere områder påvirker vårt 
handlingsrom og gir en strammere økonomisituasjon som krever kutt på andre områder. 
 
I arbeidet med politireformen har vi bygget opp en ny organisasjon. Det har vi gjort i tråd med 
nasjonale rammer og retningslinjer for hvordan norsk politi skal være organisert. Samtidig har 
vi hatt frihet til å fastsette deler av den interne organiseringa. Målene har vært ambisiøse, og 
myndighetene har investert mye i norsk politi. Også i Troms har vi investert i nye funksjoner 
og tjenester. Denne oppbygginga har vi gjort med forventning om en større vekst i 
bevilgningene enn det vi nå er forespeila. Utgiftene er større enn inntektene, og vi må derfor 
tilpasse drifta til de økonomiske rammene. 
 
Vi har iverksatt kortsiktige tiltak for å bringe 2020-budsjettet i balanse og vi utreder 
langsiktige tiltak for å sikre økonomisk handlingsrom på sikt. Det er dette arbeidet som er 
omtalt i brevet vårt av 31.1.2020. 
 
 
 
 
 

Kommunene i Troms politidistrikt  
 
  
 

TROMS POLITIDISTRIKT  

  
 

Deres referanse: 
 
 
 
 

 Vår referanse: 
20/17277-4 
 

Sted, Dato 
Tromsø, 4.3.2020 
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   Side 2/3 
  

Svar på spørsmål om tiltak og utredninger 
 

"Hva ligger til politimesterens beslutningsmyndighet?" 

Politimester har budsjettansvar og må innfri de målene og kravene som politidistriktet får, 
innafor tildelt budsjettramme (jf. reglementet for økonomistyring i staten). Den interne 
organiseringa av politidistriktet tilligger delvis politimesterens beslutningsmyndighet. Det ligger 
i politimesterens mandat å utrede organisasjonen, og også å vurdere forslag og å iverksette 
eventuelle tiltak. 
 
Politimester beslutter ikke antallet tjenestesteder eller hvilke steder som skal utstede pass. 
Politimester beslutter heller ikke den organiseringa som er vedtatt sentralt, som at 
politidistriktet skal være organisert både geografisk og funksjonelt. 
 
Beslutning om antallet geografiske driftsenheter ligger til politidistriktet, med krav om 
forhandling etter hovedavtalen. 
 
Beslutning om grensene for lensmanns- og politistasjonsdistrikt ligger til Politidirektoratet. 
Kommunene har klageadgang, og klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet.  
 
Når det gjelder utredning om felles namsmyndighet, er det viktig å presisere at ei eventuell 
beslutning må tas av Politidirektoratet. Politidirektoratet har utarbeida retningslinjer for 
grenseregulering av namsdistrikt. Av disse går det fram at politidistriktene kan vurdere 
inndeling i namsdistrikt, og at eventuelle ønsker om endringer skal fremmes for 
Politidirektoratet. Berørte kommuner skal involveres i prosessen, men kommunene har ikke 
klageadgang. Vi vil følge disse retningslinjene i vår vurdering av organisering av namsdistrikt. 
 
"Er prosessen med utredning forankret i politidirektoratet og i justisdepartementet slik de nye 
retningslinjene forutsetter?" 

Politimesteren har orientert Politidirektoratet om konsekvensene av den forespeila 
budsjettsituasjonen. Dette var tema i den årlige styringsdialogen politidistriktet har med 
Politidirektoratet, seinest i september 2019, og i et eget møte mellom politimesteren og 
Politidirektoratets ledelse i januar. Politidirektoratet har gitt oss positive tilbakemeldinger på 
prosess og at vi vurderer målrettede tiltak basert på flerårig virksomhetsplan og den 
resultatavtalen politidistriktet har med Politidirektoratet. 
 
"Er politidistriktet i en budsjettmessig revisjonsfase for inneværende år. Er ikke rammene for 
inneværende budsjettår og den kommende 4-årsperioden for øvrig bestemt?" 
 
Troms politidistrikt fikk sin tildeling for 2020 fra Politidirektoratet i form av en resultatavtale 7. 
februar. 
 
I den statlige økonomimodellen er ikke budsjettene for den kommende fireårsperioden kjent. 
Utredningene av langsiktige tiltak er basert på dagens økonomiske situasjon, flerårig 
virksomhetsplan for 2021-2023 og det forventa budsjettnivået som går fram av denne planen. 
 
"Er disse utredningene et arbeide som pågår i alle landets politidistrikt? Hvis ikke, hvorfor er 
de startet opp i Troms?" 
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Flere politidistrikt gjennomfører innsparinger, effektivisering og liknende utredninger. Flere 
politidistrikt utreder eller har etablert felles namsmyndighet. Noen politidistrikt har vært 
igjennom innsparingsprosesser tidligere år. Politidistriktene er ulikt organisert og har derfor 
hatt ulike behov for å utrede intern organisering. Som eksempel har Finnmark politidistrikt 
organisert sine tjenestesteder i én geografisk driftsenhet, mens Troms har organisert sine ti 
tjenestesteder i fem geografiske driftsenheter. 
 
"Hvem skal beslutte ny organisering, og i hvilket tidsperspektiv snakker vi om?" 
 
Det tilligger politimesteren å beslutte den interne organiseringa som nå utredes, med unntak 
for ei eventuell beslutning om felles namsmyndighet og politistasjons- og lensmannsdistrikter, 
som tilligger Politidirektoratet. Kommunene vil få et eventuelt forslag om omorganiseringer på 
høring. 
 
De første utredningene skal være ferdig tidlig i april. Politimesteren vil deretter, sammen med 
ledergruppa, som blant annet består av de lokale lensmennene og politistasjonssjefene, 
vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes. Eventuelle forslag om endringer som berører 
kommunene, som f.eks. GDE-struktur, lensmanns- og politistasjonsdistrikt og namsmyndighet, 
vil bli til kommunene på høring før de sluttbehandles. Det er vanskelig å tidfeste ei eventuell 
implementering av tiltakene all den tid vi ikke vet hvilke tiltak det kan bli aktuelt å 
gjennomføre, men vårt utgangspunkt er at dette er tiltak som må gjennomføres tidsnok til å 
kunne ha økonomisk effekt i perioden 2021-2023. 
 
Jeg takker for invitasjon til å delta i felles politirådsmøte. Jeg stiller gjerne opp i felles 
politirådsmøter eller regionrådsmøter for å gi mer informasjon. Jeg oppfordrer dere i tillegg til 
å ha dialog med lokal lensmann/politistasjonssjef og å ta prosessene i politidistriktet opp som 
tema i politirådsmøter. 
 
Selv om utredningsarbeidet også omfatter vår framtidige organisering, struktur og 
oppgavefordeling, presiserer vi at antallet tjenestesteder og plassering av våre kontor står fast 
som i dag. Det samme gjelder også hvilke steder som skal utstede pass. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Astrid E. Nilsen  
politimester  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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Fra: Postmottak PDI Troms (post.troms@politiet.no)
Sendt: 05.03.2020 11:50:34
Til: 'postmottak@tromso.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 'post@skjervoy.kommune.no';
'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 'post@kvanangen.kommune.no'; 'post@lyngen.kommune.no';
'post@kafjord.kommune.no'; 'post@storfjord.kommune.no'; 'postmottak@balsfjord.kommune.no';
'post@senja.kommune.no'; 'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no';
'postmottak@malselv.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no';
'postmottak@salangen.kommune.no'; 'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no';
'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 'post@tjeldsund.kommune.no'
Kopi: 

Emne: Informasjon til kommunene
Vedlegg: Innsparingstiltak i Troms politidistrikt - informasjon tilkommunene.pdf
Vedlagte brev sendes kun pr. e-post.
 
 
Med hilsen
Troms politidistrikt
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 18.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av forliksråd for perioden 2021-2025 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 20/20 30.04.2020 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger medlem og varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2025.  
Valget innberettes til Fylkesmannen som kontrollerer at valget er lovlig, og oppnevner forliksråd i 
samsvar med kommunestyrets vedtak.  
 

Kort sammendrag 

Valg av forliksråd for perioden 2021-2025 medlem og varamedlem fra Dyrøy kommune innberettes til 
Fylkesmannen som skal kontrollere at valget er lovlig, jf. domstolloven §58. Finner fylkesmannen at 
valget er korrekt etter reglene i domstolloven og kommuneloven, stadfester han valget. I motsatt fall 
skal fylkesmannen påby at det avholdes nytt valg.  

Saksopplysninger 

Fylkesmannens skriv av 05.10.2017: 
Dyrøy kommune har i inneværende periode hatt felles forliksråd med Sørreisa kommune, jf. 
domstolloven §27 syvende ledd. Ordningen videreføres i neste periode. Avtalen om felles forliksråd 
innebærer at Dyrøy kommune skal velge ett medlem, og ett varamedlem til forliksrådet, og at leder for 
forliksrådet for neste periode skal velges blant Sørreisa kommunes medlemmer.  
 
Epost av 16.03.2020 fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Heidi Pedersen: 
«Viser til eposten deres nedenfor. Fylkesmannen har ikke planer om å sende ut et eget skriv om valg av 
forliksråd for perioden fra 2021. Vi viser derfor til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 
13.12.2019, samt retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 
2021-2025 som var vedlagt dette brevet. Dersom det skulle være spørsmål om valg av medlemmer til 
forliksråd, kan dere kontakte oss.» 
 
Valg av forliksrådsmedlemmer skal skje etter reglene i kommuneloven kapittel 6, med de avvik som 
følger av domstolloven §57 og 27. De valgte medlemmer må videre oppfylle vilkårene i domstolloven 
§53 og §§ 70-72, jf. §56 første ledd.  
 
Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven §53 gjelder derfor også for dem. 
Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som 
ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.  
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Vilkår for å kunne velges etter domstolloven §56: 

 Vedkommende må ha fylt 25 år. 
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. §70 nr. 1. 
 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og 

som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.  
 Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.  

 
Det er en fordel at forliksrådsmedlemmene har god digital kompetanse.  
 
Valg av forliksrådsmedlemmer skal skje innen 15. oktober året etter kommunestyrevalget og 
valgperioden løper i fire år fra 1. januar året etter. Det gjøres ikke unntak fra alderskravet.  
 
Etter §74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier 
det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere.  
 
Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved 
valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig 
å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør derfor være tilbakeholden med å skifte ut hele 
forliksrådet på en gang.  
 
Etter domstolloven §56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven §71 til §74 tilsvarende for 
forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke kan 
velges som medlemmer av forliksrådet.  
 
Hensynet til domstolenes uavhengighet, og til at befolkningen skal ha tillit til uavhengigheten, 
begrunner reglene om utelukkelse fra valg på grunn av stilling. Det er avgjørende for tilliten til 
domstolene at domstolene oppfattes å være uavhengige av andre statlige myndigheter. De samme 
hensyn gjør seg gjeldende for den som skal velges til forliksrådsmedlem.  
 
Domstolloven §71 Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte 

ved Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,  
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  
 
§71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra tilsvarende valg i andre 
kommuner. Uttrykket «tar direkte del i» gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede 
oppgaver.  
 
Domstolloven §72 Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,  
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §40 eller §§ 62 til 65,  
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,  
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4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 
siden dommen var rettskraftig, 

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel 
i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 
rettskraftig eller vedtakelsen,  

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven 
kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 
avgjørelsen var rettskraftig.  

 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første 
ledd.  
 
I praksis vil den nødvendige informasjon måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte 
kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelse om vandel bør 
kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å 
avklare om personen er valgbar etter §72.  
 
For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som forliksrådsmedlem. Det er 
således adgang til å velge jurister utover de begrensningene som følger av §71. Ansatte ved 
kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget kan 
også velges.  

Administrasjonens vurdering 

Medlem og varamedlem til forliksrådet må vurderes for gjenvalg for perioden 2021-2025. 
 
Skriv av 05.10.2017 fra Fylkesmannen i Troms: På bakgrunn av kommunens innberetning, og 
tilleggsopplysninger til denne, finner Fylkesmannen valget av forliksrådsmedlemmer lovlig, og 
oppnevner medlemmer og varamedlemmer til forliksråd i samsvar med kommunestyrets vedtak for 
perioden 2017-2020: 
 
Medlem: 

1. Halfdan Sætherskar 
 
Varamedlem: 

1. Turid Andreassen 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 03.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 21/20 30.04.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger to nye møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024.  
Kommunestyret vurderer gjenvalg av Per Gunnar Cruickshank som møtefullmektig til forliksrådet for 
inntil fire nye år 2021-2025.  
 

Kort sammendrag 

Finnsnes lensmannskontor v/Sissel Thomassen opplyser pr. tlf. 02.03.2020: 
Det skal være 3 møtefullmektiger til forliksrådet for Dyrøy kommune. Det haster med å få oppnevnt 2 
møtefullmektiger da Vigdis Sæbbe og Henny Lorentzen har gitt beskjed til lensmannskontoret i 2017 at 
de ikke lenger er møtefullmektiger til forliksrådet. Per Gunnar Cruickshank er fortsatt møtefullmektig for 
forliksrådet. Det er problemer når han ikke kan møte. Lensmannskontoret har måttet benytte 
møtefullmektiger fra Sørreisa kommune i noen tilfeller av saker for Dyrøy. Felles forliksråd for Dyrøy og 
Sørreisa.  
 
Vigdis Sæbbe, Henny Lorentzen, Per Gunnar Cruickshank ble oppnevnt som møtefullmektig for 
forliksrådet i kommunestyret 16.06.2016 for perioden 01.01.2017-31.12.2020.  

Saksopplysninger 

Skriv av 13.12.2019 fra justis og beredskapsdepartementet: 
Oppnevnelse av møtefullmektiger. Tvisteloven §6-7 sjette ledd første punktum fastslår at hvert 
forliksråd skal ha et utvalg av faste møtefullmektiger. Medlemmene av utvalget oppnevnes av 
kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i 
forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget.  
 
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 
samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i 
utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være 
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 
hensyn, herunder egne interesser.  
 
Det er ikke nødvendig at alle medlemmene oppnevnes samtidig, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) side 381, 
og Ot.prp. nr. 43 (2003-2004) hvor det fremgår at kommunene ikke pålegges å oppnevne utvalget som 
sådan hvert fjerde år. Den øvre grensen på fire år skal imidlertid sikre at møtefullmektigene undergis en 
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viss vurdering med jevne mellomrom. At myndigheten er lagt til «kommunen», betyr at oppnevningene 
kan delegeres til administrasjonen.  
 
Det er ikke noe i veien for at kommunen spør forliksrådet og andre med tilknytning til den sivile 
rettspleien på grunnplanet til råds, men forslaget tillegger ikke forliksrådets formann noen formell 
funksjon i denne sammenheng.  
 
Det er ikke nødvendigvis slik at oppnevningsperiodene i utvalget av faste møtefullmektiger må samsvare 
med oppnevningsperiodene for forliksrådsmedlemmer. Det gjelder andre regler for oppnevning av 
medlemmer til forliksrådet enn for oppnevninger til utvalget for faste møtefullmektiger. Jf. 
domstolloven §57, jf. §27, jf. kommuneloven §§7-4 til 7-8, og det er andre hensyn som ligger til grunn 
for reglene.  
 
Når det er opprettet felles forliksråd for flere kommuner i medhold av domstolloven §27 syvende ledd, 
skal hver kommune oppnevne medlemmer til utvalget.  
 

Administrasjonens vurdering 

Valg av to nye møtefullmektiger til forliksrådet fra Dyrøy legges fram for kommunestyret da det ikke er 
delegert myndighet til administrasjonen å foreta oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for 
Dyrøy.  
 
Kommunestyret vurderer gjenvalg av Per Gunnar Cruickshank for inntil fire nye år som møtefullmektig 
til forliksrådet 2021-2025.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 28.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 22/20 30.04.2020 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret foreslår 4 skjønnsmedlemmer fra Dyrøy kommune til fylkestingets valg av 
skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025.  

Kort sammendrag 

Skriv av 13.12.2019 fra Justis- og beredskapsdepartementet:  
Fylkestinget skal velge skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene.  

Saksopplysninger 

Skriv av 18.12.19 fra domstoladministrasjonen: 
 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven §14 er det departementet som fastsetter 
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15 oktober, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer. Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges 
som skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmer har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
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Normal digital kompetanse: 
Domstolen gjør oppmerksom på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om de 
meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til skjønnsmedlemmer kan bruke vanlige 
digitale verktøy.  

Henvisningene i skjønnsprosessloven §14 annet ledd til domstolloven §§ 70, 71 til 74 og 79 samt §90 
innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i 
hovedsak skal gjelde de samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold til 
skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere. Den øvre aldersgrensen etter 
domstolloven §70 annet ledd nr. 1 gjelder imidlertid ikke for skjønnsmedlemmer. Da det er 
fylkeskommunene som oppnevner de fylkesvise utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til 
«kommunen», «kommunestyret» og liknende forstås som henvisninger til tilsvarende instanser i 
fylkeskommunen.  

 
Departementet understreker at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Særlig må 
det sørges for at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen 
og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte 
skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget.  
 
Det gjelder samme regler for utelukkelse fra valg for skjønnsmedlemmer som for valg av meddommere 
og forliksrådsmedlemmer. Det vil da være fylkesmannen som bør foreta undersøkelser av foreslåtte 
kandidater eller valgte medlemmer av utvalget opp mot strafferegisteret.  
 
Domstolloven §71 Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte 

ved Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,  
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  
 
§71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra tilsvarende valg i andre 
kommuner. Uttrykket «tar direkte del i» gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede 
oppgaver.  
 
Domstolloven §72 Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,  
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §40 eller §§ 62 til 65,  
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,  
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel 

i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 
rettskraftig eller vedtakelsen,  
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6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven 
kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 
avgjørelsen var rettskraftig.  

 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første 
ledd.  

Administrasjonens vurdering 

Skjønnsmedlemmer og fagkyndige meddommere brukes både i jordskifteretten, tingretten og 
lagmannsretten. 

 
Senja Tingrett er førsteinstansdomstol for Dyrøy kommune.  
Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til antall skjønnsmedlemmer til fylkeskommunen, med 
gjenpart til kommunene i domssognet.  
 
Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune bestemmes etter folketallet i 
kommunene. Departementet mener at det mest praktiske er at fylkeskommunen, som i siste omgang er 
ansvarlig for valget, på forhånd fastsetter denne, og gir domstolene og kommunene en meddelelse om 
dette. (Denne legges til grunn i den den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært 
aktuelt med justeringer av antallet fra departementets side.)  
 
Det samlede forslag bør inneholde 20% flere navn enn det antall som skal velges. Om ønskelig kan 
forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for uttakingen av kommunestyrene (det 
er intet til hinder for at dette skjer ved forholdsvalg dersom dette kreves.) 

Dyrøy kommune sokner til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett lokalisert til Harstad.   

Justis- og beredskapsdepartementet oversikt av 18.12.2019 over domstolenes behov for 
skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025: 

Hålogaland lagmannsrett – ingen reduksjon – landbruk og reindrift.  Må oppgis hva 
skjønnsmedlemmene har spesiell kyndighet på.  
 
Skriv av 27.02.2020 fra Senja Tingrett: 
«Skjønnsmedlemmer velges av Fylkestinget etter forslag fra domstolen og kommunen. I praksis velges 
de som er foreslått av kommunene. Det er ikke lovbestemte frister for slikt valg, og det mest praktiske 
er at kommunene behandler sitt forslag samtidig med at man velger meddommere. 
 
Skjønnsmedlemmer skal ha innsikt i de områder som er aktuelle ved et skjønn. Det vil si de må ha 
særskilt innsikt i verdsettelse av fast eiendom, bygningsvesen, jordbruk, skogbruk, økonomi, regnskap, 
revisjon, fiskeri og oppdrett. Det er ingen krav om at det skal være likt antall menn og kvinner. Da 
enkelte skjønn krever befaring av store eiendommer, bør skjønnsmedlemmene ikke være altfor gamle.  
 
Når det gjelder opplysninger om skjønnsmedlemmene, ønskes de samme opplysninger som for 
meddommere. I tillegg skal det oppgis yrke, og hva vedkommende er særlig kyndig i. Dette for at retten 
ved utnevnelsen i hver enkelt sak, kan velge skjønnsmenn med den kompetanse som der trengs. 
Domstolleder ønsker ingen endring i antallet skjønnsmedlemmer for kommende periode.  
Fordelingen for kommunene i Senja domssogn blir etter dette som følger: Dyrøy 4. « 
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Liste over skjønnsmedlemmer i Dyrøy kommune i inneværende valgperiode t.o.m. 31.12.2020 må 
vurderes for gjenvalg h.h.t. domstolens behov for skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025.  
 
 

f.nr. Etternavn Fornavn Tlf. nr. Yrke 
Utdan 
ning  
 

Stilling 
tittel 

Særlig 
Kyndig i 

epost 

070264 Fredriksen Fredrik 77187695  Røkter/ 
oppdrett 

oppdrett  

050262 Hals Ingunn 
Merete 

93852317  Fylkes- 
sekretær 

jordbruk  

240458 Hind Torbjørn 41256718  fisker fiskeri  
080566 Pettersen Tone  

Merete 
90839811  gårdbruker jordbruk  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 28.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-2024 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 23/20 30.04.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger meddommere fra Dyrøy kommune for valgperioden fra og med 01.01.2021 til og 
med 31.12.2024.  
 

 Meddommere til Hålogaland lagmannsrett antall 2 – ett utvalg for kvinner antall 1 og ett for 
menn antall 1, jf.  dl §64 

 Meddommere til Senja tingrett antall 60 – ett utvalg for kvinner antall 30 og ett for menn antall  
30, jf. dl §65  

 Meddommere til jordskifteretten antall 2 – like mange kvinner antall 1 som menn antall 1, jf. 
jordskifteloven §2-5 

 Kommunestyret må i forbindelse med valget avgjøre alle krav om fritak som er kommet inn i 
forbindelse med forberedelsene til valget. Kommunestyret må også ta stilling til eventuelle 
merknader som er kommet inn mot de foreslåtte. 

Kort sammendrag 

Kommunestyret skal velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. 
desember 2024.  
 
Før 1. juli 2020 skal kommunene velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl §64 
 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl §65 
 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven §2-5 

 
Når kommunen foretar valget, må den også avgjøre alle krav om fritak som er kommet inn i forbindelse 
med forberedelsene til valget. Kommunestyret må også ta stilling til eventuelle merknader som er 
kommet inn mot de foreslåtte. Kandidater kan ikke nekte å bli valgt, men domstolene er ikke tjent med 
uvillige personer som meddommere.  
 
Valget må gjøres av kommunestyret og listene må ligge ute til ettersyn i 14 dager før kommunestyret 
gjennomfører valget. Kommunestyret kan ikke overlate valget til andre organ i kommunen.   
 
Frist for innrapportering til domstolene om utfallet er 14. september 2020, jf. Domstolloven §69 andre 
ledd.  
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Saksopplysninger 

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021-2024 er kunngjort på kommunens 
nettside samt oppslag i kommunen. Dyrøy kommune har oppfordret allmennheten til å foreslå 
kandidater til valget av lagrettemedlemmer og meddommere til Senja tingrett og Hålogaland 
lagmannsrett innen 02.03.2020. Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at den best mulig 
representerer alle deler av befolkningen i Dyrøy kommune, jf. Domstolloven §67. Det innebærer at 
kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommere skal velges.  
For de oppnevnte må det oppgis navn, yrke, fødselsdato og tlf.nr.  
 
På bakgrunn av undersøkelser gjennomført i 2018 anbefales det at andelen yngre meddommere bør øke 
betydelig og kommunene bør etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.  
 
Meddommere velges av kommunestyret for en periode på fire år. Du må være fylt 21 år (født i 1999 
eller tidligere) og være under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021 (født i 1951 eller senere), ha 
stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller 
registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og 
forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Det må være separate utvalg for 
tingretten og lagmannsretten. Jordskiftemeddommere kan være meddommer i tingretten eller i 
lagmannsretten. Det bør tas hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i skog 
og mark, og må kunne ferdes i terrenget.  
 
Det presiseres at nære pårørende/slektninger kan velges som meddommere. Etter de alminnelige 
habilitetsregler er de utelukket fra å kunne gjøre tjeneste i samme sak. Jf. Domstolloven §32, men 
tilligger det domstolen å forhindre. Også på dette punkt har det forekommet misforståelser på 
kommunalt hold.  
 
Normal digital kompetanse: 
Domstolen gjør oppmerksom på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om de 
meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til skjønnsmedlemmer kan bruke vanlige 
digitale verktøy.  
 
Disse kan ikke velges: 

 Den som er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvunget psykisk helsevern eller 
tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.  

 Den som er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble 
rettskraftig.  

 Den som er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet 
fra når dommen ble rettskraftig. 

 Den som har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører 
utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. 
Forenklede forelegg omfattes ikke. 

 Den som har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet 
har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at 
retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff).  

 Den som er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble 
rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en 
subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.  

 
Noen yrkesgrupper kan ikke velges som lekdommere: 

 Stortingsrepresentanter og vararepresentanter 
 Statssekretær, statsrådens personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor 
 Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 
 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 
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 Ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen 
 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 
 Praktiserende advokater og advokatfullmektiger 
 Kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er 

organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som at 
direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget 

 
Lekdommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som 
domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til lekdommerens faglige bakgrunn. Dett 
fordi enhver person skal «dømmes av sine likemenn».  

Administrasjonens vurdering 

 
Når noen flytter til en kommune innenfor samme domssogn (samme tingrett, lagmannsrett eller 
jordskifterett), skal meddommeren overføres til lista i den nye kommunen. Ved flytting ut av 
domssognet, vedtar kommunen sletting som meddommer, gir informasjon om dette til domstolen som 
sletter meddommeren i sin liste.  
 
Følgende er ikke lenger folkeregisterregistrert som innbygger i Dyrøy kommune, og slettes som 
meddommer til Senja tingrett for Dyrøy kommune: Krister Turøy og Solbjørg Hind (begge har flyttet ut 
av domssognet). Siv Frida Høgmo (melding er sendt Senja tingrett om flytting til Sørreisa kommune som 
annen kommune innen samme domssogn).  
 
Meddommere må være under 70 år ved valgperiodens start i 2021. Det vil si født i 1951 eller senere. 
Følgende strykes for gjenvalg som meddommer til tingretten p.g.a. alder: Torodd Espenes, Kjærlaug 
Pedersen, Rigmor Danielsen.  
 
Domstolens erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved 
innkalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utføre vervet, blant annet på grunn av sitt arbeid eller 
andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jf. Domstolloven §90. Slike representanter må 
henvises til å søke fritak hos det kommunestyre som har valgt dem. Det vil medføre en betydelig lettelse 
for alle berørte om slike forhold klarlegges før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at 
man har rimelig trygghet for at de som blir valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.  
 
Det er ingen begrensning i hvor mange perioder en person kan sitte som meddommer, men man er bare 
pliktig til å sitte i to perioder. Det vil si at meddommere kan nekte en tredje periode.  
Helsemessige, yrkesmessige og økonomiske forhold kan utgjøre særlige grunner til fritak.  
 
Følgende søker fritak eller har oppgitt at de ikke tar gjenvalg:  
Gunvor Svendsen – tar ikke gjenvalg, har vært meddommer i 8 år.   
Terje Røtnes - søker fritak fra neste valgperiode av helsemessige årsaker.  
Tove Markussen - søker fritak av helsemessige årsaker. Hun har vært meddommer fra 2012.  
Marit Dalseth søker varig fritak grunnet sykepleierstudier.  
 
I de alminnelige domstolene er fysisk funksjonshemming normalt ikke til hinder for å kunne velges som 
meddommer. I jordskifterettene vil det være utstrakt behov for befaringer i terrenget på strand, skog og 
fjell. Dette må hensyntas avhengig av type og grad av funksjonshemming. En person som er døv eller 
blind, sterkt syns- eller hørselssvekket eller ute av stand til å gjøre seg forstått på grunn av slag eller 
lignende, kan ikke velges. Å være sykemeldt eller uføretrygdet er ikke i seg selv til hinder for å kunne 
velges som meddommer. Den som velges må være personlig egnet, og ha et funksjonsnivå som ikke er 
til hinder for å bli valgt.  
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I praksis kontrolleres kravene ved 
1. vandelskontroll foretas av politiet  
2. kommunens skjønn gjennom kontakt med den enkelte meddommer 

 
Personer med begrenset politimyndighet kan ikke velges. Begrenset politimyndighet gjelder normalt 
jakt-, fiske- eller fjelloppsyn. Disse personene vil normalt ha en annen jobb som hovedstilling. 
Spørsmålet er mest aktuelt i mindre kommuner med store ressurser i utmark. Det er det lokale 
politidistrikt som utsteder begrenset politimyndighet.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf. Dl §68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges.  
 
Rapporteringsskjema til domstol administrasjonen over de oppnevnte.  
AL – tingretten en liste for kvinner og en for menn 
LA – lagmannsretten en liste for kvinner og en for menn 
JS – jordskiftemeddommere 
 
Antall oppgis på domstol.no etter at Senja tingrett har meldt inn behov innen 2. mars 2020.  
Til Senja Tingrett skal det velges 30 kvinner og 30 menn fra Dyrøy kommune. Totalt 60 meddommere.  
Til Hålogaland lagmannsrett skal det fra Dyrøy kommune velges 2 meddommere. Hvorav 1 kvinne og 1 
mann.   
Det skal velges 2 jordskiftemeddommere fra Dyrøy kommune, 1 kvinne og 1 mann. 
 
Skriv av 27.02.2020 fra Senja tingrett – Informasjon til samtlige kommuner i Senja domssogn – Valg av 
meddommere for perioden 2021-2024: 
 
«Det vises til brev fra Domstol administrasjonen til alle landets kommuner datert 18.12.2019. 
Under henvisning til ovennevnte, underrettes med dette alle domssognets kommuner om antall 
medlemmer i utvalgene og hvordan dette skal fordeles mellom kommunene. 
 
Meddommere skal velges av kommunestyret innen 1. juli 2020, jfr. Domstolloven §66, første ledd. 
Domstolleder ønsker ingen endringer av antallet meddommere og skjønnsmedlemmer i utvalgene. 
Fordelingen for kommunene i Senja domssogn blir etter dette som følger: 
Dyrøy – 30 kvinner/30 menn (60) 
 
Det stilles krav til den som velges som meddommer. Disse kravene fremgår av domstolloven §70, §71 og 
§72. Det gjøres spesielt oppmerksom på at personer med begrenset politimyndighet, slik som for 
eksempel jaktoppsyn og fiskeoppsyn m.m. IKKE skal gjøre tjeneste som meddommere, jfr. Domstolloven 
§71, nr. 5.  
 
Videre gjøres det oppmerksom på, at det er kommunene som plikter å føre kontroll med at kandidatene 
tilfredsstiller kravene i domstolloven §§70-72, jfr. 73, samt har ansvaret for å reagere, dersom 
kommunen i valgperioden blir oppmerksomme på forhold som gjør at den enkelte meddommer ikke 
lenger er valgbar. Domstolloven har en generell regel om fritak i §74. Avgjørelsen om fritak treffes av 
kommunen.  
 
Senja tingrett ber om at det snarest mulig etter valget, sendes en liste over de valgte meddommerne. 
Fortegnelsen skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og adresse. Det er en stor fordel for retten om 
også telefonnummer til arbeidssted og privat fremgår av fortegnelsen, samt e-postadresse.» 
 
Liste over 23 kvinner fra Dyrøy kommune vurderes for gjenvalg i neste valgperiode til Senja tingrett.  
 

Type 
med 

f.nr. Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel 
 

epost 
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Dom 
mer 
AL 020578 Agersborg Emilia 90669827 ambulansesjåfør  
AL 040262 Andreassen Bente 95840162 Sykepleier  
AL 250886 Bertheussen Kine Mari 

Hanssen 
98047477 lærer  

AL 020868 Cruickshank Stine 99483655 husmor  
AL 300588 Dalseth Marit 40065243 Hjelpepleier, tar 

sykepleien utd. – 
søker varig fritak 

 

AL 280853 Espejord Hilde 41556147 pensjonist  
AL 131253 Espenes Brit 48110181 Helsesekretær  
AL 100677 Espenes Marit Alvig 91335574 ordfører  
AL 020166 Fredriksen Wenche Synnøve 93852309 vernepleier  
AL 050262 Hals Ingunn Merete 93852317 Fylkessekretær  
AL 250488 Hals Ellen Mikalsen 48077036 Kommunefysio- 

terapeut 
 

AL 040259 Hals May Elin 99392371 Enhetsleder  
Skole/SFO 

 

AL 180553 Jensen Ann-Britt 97072805 Næringsdrivende  
AL 090390 Jensen Benedicte 95442138 barnevernkonsulent  
AL 010586 Nygård Trine 41692507 Konsulent NAV  
AL 280472 Olsen Lena Røsæg 92645808 Adm. sykepleier  
AL 090464 Paulsen Sissel Ramfjord 91381501 Regnskap medarb.  
AL 080566 Pettersen Tone Merete 90839811 gårdbruker  
AL 141271 Skjervheim Tanja 91317209 lærer  
AL 200585 Svendsen Kine 41282429 sekretær  
AL 241165 Sæbbe Ellen 91674365 lærer  
AL 110283 Sæbbe Live Ravn 94802486 sykepleier  
AL 251162 Wangberg Lisbeth  sykepleier  

 
Liste over 27 menn fra Dyrøy kommune vurderes for gjenvalg i neste valgperiode til Senja tingrett. 
 

Type 
med 
Dom 
mer 

f.nr. Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel epost 

AL 280571 Andersen John Bernhard  90787385 Daglig leder  
AL 030865 Andreassen Tommy 90209428 Næringsdrivende  
AL 110653 Arnesen Stig 47904393 pensjonist  
AL 090960 Bruvoll John 90943009 Anleggsarbeider  
AL 200768 Ertzaas Børre 91130300 veterinær  
AL 120252 Espenes Rolf 41637955 næringsdrivende  
AL 151066 Forsberg Frode 97072802 Prosjektingeniør  
AL 070264 Fredriksen Fredrik  Røkter oppdrett  
AL 011083 Haugseth Morten 95723326 forsvaret  
AL 011076 Heim Egil Henrik 91581771 sjåfør  
AL 070984 Hoff Simon 94986668 Brannkonstabel   
AL 210959 Jenssen Leif Hermod 90623001 Fagarbeider   
AL 110877 Johansen Rune 90766914 sjåfør  
AL 060660 Krogh Per Inge Rask 95484622 Buss sjåfør  
AL 110880 Lorentsen Yngve 45286206 forsvaret  
AL 280971 Lyså Ken-Tore 93044590 student  
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AL 011066 Olsen Raymond 45407730 selger  
AL 250676 Rognli Thomas 97536508 sjåfør  
AL 091070 Rydningen Jan Åge 99340842 lærer  
AL 310556 Skoglund Geir Harald  90195608 pensjonist  
AL 230765 Solbakk Dag Agnar 48130565 gårdbruker  
AL 010562 Stokkland Stig 90934654 rådgiver  
AL 080872 Storteig Frode 45214992 anleggsarbeider  
AL 150751 Sørgård Sveinung 95883416 pensjonist  
AL 101188 Thomassen Ørjan 95764542 næringsdrivende  
AL 271257 Torsteinsen Fred Arne 91361243 pensjonist  
AL 181152 Wangberg Hugo 41690573 pensjonist  

 
For de valg som vedrører lagmannsretten, vises det til domstolloven §§70, 71 og 72.  
Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påse at det velges personer som er 
skikket til vervet. Kommunen har plikt til å foreta vandelskontroll i henhold til kravene i §72.  
 
Lagmannsretten understreket nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har tilstrekkelige 
norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er personlig egnet til oppgaven. 
 
Til Hålogaland lagmannsrett skal det i Dyrøy kommune velges 2 meddommere. Hvorav 1 kvinne og 1 
mann. Det skal ikke velges varamedlemmer. 
 
Listen over meddommere i Dyrøy kommune til Hålogaland Lagmannsrett for perioden gjeldende t.o.m. 
31.12.2020 må reduseres slik at det gjenstår 1 kvinne og 1 mann. Meddommere vurderes for gjenvalg.  
 

Type 
med 
Dom 
mer 

født Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel epost 

LA 240666 Bergheim Sverre 97512800 Lærer  
LA 171053 Olsen Viktor 90834410 pensjonist  
LA 020265 Sætherskar Helene 92864492 Arkivleder/sekretær  
LA 070661 Vaeng Randi 93261858 lærer  

 
Jordskiftemeddommere 

Dyrøy kommune sokner til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett lokalisert til Harstad.   

Det skal velges 2 jordskiftemeddommere fra Dyrøy kommune, 1 kvinne og 1 mann. 
 
Skriv av 27.03.2020 fra Ofoten og Sør-Troms jordskifterett: 
«Viser til vedlagte brev fra Domstoladministrasjonen datert 18.12.2019, vedrørende valg av 
jordskiftemeddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024. Brevet 
er tidligere sendt til kommunene. 
Utgangspunktet er at hver meddommer skal gjøre tjeneste i en jordskiftesak i løpet av 
valgperioden på 4 år. Det skal velges like mange av hvert kjønn. 
Utvalgslisten skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og 
stilling, jf. domstolloven §69.  
Vi har lagt inn antallet jordskiftemeddommere i systemet så det skal være tilgjengelig allerede.  
Først vil jeg presisere at jordskiftemeddommer ikke må blandes sammen med 
lekmannsprinsippet for meddommere i ting- og lagmannsrettene. Jordskifteloven §2-5(1) 2. 
setn. Angir at meddommerne skal være kyndige i de sakene jordskifteretten behandler.  
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Videre skal jordskiftedommeren oppnevne meddommere som har kunnskap om det saken 
omhandler, jf. jordskifteloven §2-7 (1) 2. setning. 
 
Vi ønsker at jordskiftemeddommere har kunnskap i følgende eller yrker: 

 Veg og vegbygging 
 Bygg og konstruksjon 
 Verdsettelse og taksering (både landbrukstakst og «vanlige» takstfolk) 
 Gårdbrukere 
 Reindriftsutøvere 
 Skogbrukssjef 
 Jordbrukssjef 

 
Jordskifteretten avholder også skjønn knyttet til eiendom. Dette gjør at vi også ønsker økt 
skjønnskompetanse hos meddommerne. I enkelt saker kan jordskifte skje i kombinasjon med 
skjønn. I slike tilfeller kan det være gunstig om vi har enkelte jordskiftemeddommere som også 
står i skjønnsmannsutvalget.  
De fleste av våre saker innebærer befaring. Meddommerne må derfor ha god helse og kunne ta 
seg fram i terrenget.  
Utfallet av valget skal rapporteres til domstolene elektronisk. 
Som nevnt i brevet fra Domstoladministrasjonen skal valget gjennomføres innen 01.07.2020 og 
registreres i portalen innen 14.09.2020.» 
 
Liste over jordskiftemeddommere for perioden gjeldende t.o.m. 31.12.2020 må reduseres slik 
at det gjenstår 1 kvinne og 1 mann. Jordskiftemeddommere vurderes for gjenvalg.  
 

Type 
med 
Dom 
mer 

født Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel epost 

JS 230172 Jakobsen Berit 99798604 gårdbruker  
JS 310561 Nikolaisen Berit 77187186 gårdbruker  
JS 230765 Solbakk Dag Agnar 48130565 gårdbruker  
JS 281267 Torsteinsen Frode  gårdbruker  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 082 

Saksmappe: 2019/85 

Saksbehandler: Kjell-Jostein Lillegård 

Dato: 19.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 33/20 26.03.2020 
Kommunestyret 24/20 30.04.2020 

 

Vedlegg 
1 Forskrift folkevalgtes godtgjørelser 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Forskriften legges ut på offentlig høring på kommunens nettside med svarfrist 22. april 
2. Forskriften erstatter «Reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv vedtatt 7.11.19, sak 

67/19 
3. Forskriften kunngjøres på Lovdata 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Forskriften legges ut på offentlig høring på kommunens nettside med svarfrist 22. april 
1. Forskriften erstatter «Reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv vedtatt 7.11.19, sak 

67/19 
1. Forskriften kunngjøres på Lovdata 

 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
1.Forskriften legges ut på offentlig høring på kommunens nettside med svarfrist 22. april 
2.Forskriften erstatter «Reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv vedtatt 7.11.19, sak 67/19 
3.Forskriften kunngjøres på Lovdata 
 
 
 

Kort sammendrag 

Ved en inkurie ble det lagt fram en sak om godtgjørelse for folkevalgte 7.11.19 som ikke var i tråd med 
ny kommunelov. For å rette opp i dette legges sak fram for behandling som er i tråd med 
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kommunelovens kapittel VIII, hvor det framgår i flere av paragrafene at slik godtgjøring skal gjøres ved 
forskrift.  

Saksopplysninger 

Tidligere kommunelov fastslo at godtgjøring til folkevalgte kunne gjøres etter fastsatte regler. Den nye 
kommuneloven slår fast at det skal gjøres ved forskrift. Dette er en viktig nyanse, som blant annet 
bestemmer at det er bestemte formkrav til utforming, hvordan de skal vedtas og hvordan de skal 
kunngjøres. 
 
En forskrift omtales nærmere i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstavene a og c. Der defineres en 
forskrift som en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som er bestemmende 
for rettigheter eller plikter til et ubegrenset antall eller en ubestemt krets av personer. Når 
kommunestyret skal gi bestemmelser som har et slikt innhold, må det skje i forskrifts form for at reglene 
skal forplikte de folkevalgte. 
 
Forvaltningsloven kapittel VII gjelder bare for forskrifter. Kapitlet inneholder regler om utredningsplikt, 
forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte (§ 37), om formkrav og kunngjøring (§ 38), om virkningen 
av forsømt kunngjøring (§ 39) og om adgangen til å fravike forskrifter (§ 40). Lovens alminnelige regler 
om habilitet og saksbehandling i kapitlene II og III gjelder også ved utarbeidelse av forskrifter. 

Administrasjonens vurdering 

Forslag til denne forskrift er forsøkt lagt så nært opptil vedtatt reglement fra 7.11.19, men innenfor de 
formkrav som forvaltningsloven stiller.
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Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Dyrøy kommune 

 

Fastsatt av Dyrøy kommunestyre 30. april 2020 i vedtak xx/20 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10 

 

§ 1. Formål 

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom 
økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken i Dyrøy kommune. 

 

§ 2. Lovgrunnlag 

Kapittel 8 i kommuneloven omtaler rettigheter og plikter for folkevalgte. Herunder rett og 
plikt til å delta i møte, rett til fri fra arbeid, dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, 
godtgjøring ved frikjøp m.v. 

 

§ 3. Generelle bestemmelser 

Folkevalgte har ikke et tilsettingsforhold i kommunen. Folkevalgtes godtgjøring gir ikke rett til 
feriepenger.  

Godtgjøringen er ikke å anse som lønn. Godtgjøring og utbetaling av tapt arbeidsinntekt er 
likevel innberetningspliktig og skattepliktig som inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med skattekort.  

Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at den folkevalgte mottar riktig beløp til rett tid. 
Den folkevalgte har på sin side et selvstendig ansvar for å kontrollere utbetalingen. Ved eventuelle 
feilutbetalinger melder representanten fra til politisk sekretariat og feilen rettes. 

 

§ 4. Godtgjørelse til ordfører 

a) Av hensyn til ordførers habilitet i andre saker som vedrører lønnsforhandlinger, fastsettes 
ordførers godtgjørelse til å utgjøre 80% av godtgjørelse til stortingsrepresentanter og 
reguleres årlig i takt med Stortingets behandling av godtgjørelser. 

b) Godtgjørelsen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører, inkludert 
møtevirksomhet og eventuelle 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, jfr. KL § 8-8 og 8-9  

e) Ordfører kan gis permisjon i samsvar med KL § 8-10.  

 

§ 5. Godtgjørelse til varaordfører og ledere i kommunale utvalg, styrer og råd 
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a) Godtgjørelsen til varaordfører skal utgjøre 3% av ordførers godtgjørelse. 

b) Ledergodtgjørelsen i Oppvekst- og Omsorgsutvalget (OpOm) og Plan- og Naturutvalget (PNU) 
skal utgjøre 2% av ordførers godtgjørelse.  

c) Ledergodtgjørelse i Kontrollutvalget skal utgjøre 1,5% av ordførers godtgjørelse. 

d) Ledergodtgjørelsen i Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal utgjøre 0,4% av ordførers godtgjørelse.  

e) Ledergodtgjørelsen i Viltutvalget settes til kr. 3 000 pr. år. 

f) Godtgjørelse til styreleder for heleide kommunale aksjeselskap settes til kr 7 500 pr år. 
Beløpet belastes selskapene. Styret i selskapene kan selv vedta å redusere godtgjørelsen. 

Faste godtgjørelser i denne paragraf kommer i tillegg til møtegodtgjøring. 

 

§ 6. Møtegodtgjøring 

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 forskriftens pkt 6c, 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.  
 

§ 7. Tapt arbeidsfortjeneste 

Den folkevalgte er selv ansvarlig for å kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Som 
vedlegg til kravet må en av følgende dokumenteres: 

 
- Bekreftelse fra arbeidsgiver om trekk i lønn. 
- Selvstendig næringsdrivende som har hatt vikar/avløser, må framlegge godkjent 

dokumentasjon på dette. 
- Ved krav om ulegitimert tap fylles ut egenerklæring om inntektstap, forsømt arbeid eller 
studium. 
 
a) Tapt arbeidsfortjeneste i hovedansettelsesforhold, samt tap i feriegodtgjørelsen utbetales 

med maks. kr 2.500 per møte. Beløpes størrelse må dokumenteres og bekreftes av 
arbeidsgiver.  

b) Ulegitimert tap av arbeidsinntekt utenom ansettelsesforhold dekkes med inntil kr. 1.500 per 
møte.  
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c) Legitimerte utgifter som tillitsvervet nødvendiggjør, kan erstattes med inntil kr. 1.000 per 
møte. Dette gjelder utgifter til stedfortreder, barnepass, stell av syke og eldre og lignende. 
Utgifter til barnepass kan dekkes for barn opp til 12 år. 

 

§ 8. 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. 1.000 
per person per møte.  

 

§ 9. Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv 

Folkevalgte som har et vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de 
fratrer vervet.  

Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv. 

Kommunen kan ikke gi ettergodtgjøring for lenger tid enn 3 måneder fra vervet som folkevalgt 
opphørte. For øvrig gjelder reglene i kommuneloven § 8-6. 

 

§ 10. Avgjørelsesmyndighet 

Rådmann administrerer ordningen. Krav etter punkt 7 rettes alltid til rådmann. 
Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger årlig etter frammøteprotokoll. 

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

Oppståtte situasjoner som ikke kommer inn under forskriften, behandles og avgjøres av 
rådmann.  

Tvist om forståelse av forskriften avgjøres av formannskapet.  

 

§ 11. Bespisning 

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

 

§ 12. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. mai 2020.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/112 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 18.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfond i Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 28/20 26.03.2020 
Kommunestyret 25/20 30.04.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Retningslinjer - revidert etter f-møte 20.2 20 

 

Rådmannens innstilling: 

«Forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet vedtas» 
 
 

Rådmannens innstilling: 

«Forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet vedtas» 
 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
 
 
Rådgiver plan og næring Frank Moldvik orienterer. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
«Forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet vedtas» 
 
 
 

Kort sammendrag 

I formannskapsmøte 20.2 20 ble forslag til retningslinjer diskutert. Formannskapet innspill er nå tatt 
hensyn til i revidert forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet.  
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Administrasjonens vurdering 

Som det framgår av rådmannens saksframlegg til f-møte 20.2 har rådmannen forsøkt å fange opp de pkt. 
som kan være relevante for et slikt fond. Rådmannen tilrår nå at justerte retningslinjer etter 
formannskapets innspill vedtas.  
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Retningslinjer  

for 
Samfunnsutviklingsfondet 

i 
Dyrøy kommune 

 
 
 

 

Vedtatt i kommunestyremøte ……..   sak……….. 
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§ 1 FORMÅL  
Samfunnsutviklingsfondet har som formål å bidra til positiv samfunnsutvikling i Dyrøy 
kommune. Fondet skal benyttes for å nå målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel, 
økonomiplan samt øvrige overordnede styringsdokumenter.  
 

§2 KAPITAL OG AVKASTNING  
Samfunnsutviklingsfondet får tilført kapital gjennom kommunestyrets budsjettvedtak for det 
kommende år. Avsetningen til fondet kan variere. Kommunestyret setter ramme for tildeling 
for kommende år. Renter på fondet tilføres fondet.  
 

§ 3 BRUK AV SAMFUNNSUTVIKLINGSFONDET 
Bruk av fondet kan ikke finne sted utover det som kommunestyret til enhver tid setter av til 
formålet.  
 
Virkeområde: 

Kommunalt samfunnsutviklingsarbeid som; 
 Næringsplanlegging/forprosjekter 
 Kompetansehevingstiltak  
 Samarbeidsprosjekter  
 Stedsutviklingsprosjekter 
 Utredninger/analyser 
 Kommunale og private reguleringsplaner med samfunnsrettet hovedformål 
 Regionalt samarbeid 
 Samarbeid Skole/Næringsliv  
 Attraktivitet, omdømme og rekruttering 
 Kunst- og kulturprosjekter 
 Grunnlagsinvestering og tilrettelegging for næringsutvikling  
 Andre prosjekter som fremmer nærings- og samfunnsutvikling  

 
Samfunnsutviklingsfondet skal ikke nyttes til:  
Ordinære kommunale oppgaver og drift.  
 
Tiltak utover ordinær kommunal aktivitet som kan støttes kan være: 
 Innkjøp av spisskompetanse 
 Tidskrevende prosjektet som krever ekstraordinær innsats 
 Prosjekter som faller utenom øvrige finansieringskilder 

 

§ 4 STØTTEFORMER OG STØTTEVILKÅR  
Bruk av fond vedtas av Dyrøy formannskap som kan innvilge inntil 100% støtte til kommunalt 
utviklingsarbeid ihht. §3. 
 
Formannskapet kan i særlige tilfeller tegne aksjer i utviklingsselskap, utleiebygg og lignende 
næringsrettede selskap som helt eller i det vesentlige er eid eller initiert av kommunen eller 
annet offentlig organ, eller gi støtte til slik aksjetegning. 
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§5 FORVALTNING  
a. Fondet forvaltes av Dyrøy kommune 
b. Rådmannen har i særlige hastesaker fullmakt til å bevilge inntil kr. 75.000,- i samlet støtte 

til enkeltprosjekter. Slik støtte rapporteres til formannskapet. 
c. Fondets midler avsettes på egen rentebærende konto.  
d. Renter og avkasting tillegges fondet årlig.  
e. Rådmannen har avgjørelsesmyndighet ved forvaltning av fondet. 
f. Ved hvert års regnskapsavslutning settes opp en fortegnelse over bruk av fondet. Oppgaven 

følger kommunens regnskap som legges fram for kommunestyret. 
 
 

Vedtektene evalueres etter 2 år  
 

 
* * *
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: L12 

Saksmappe: 2017/1141 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 05.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av reguleringsplan Finnlandsmoen Demas 2 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 8/20 12.03.2020 
Kommunestyret 26/20 30.04.2020 

 

Vedlegg 
1 Uttalelse til 2.gangs høring og offentlig ettersyn, reguleringsplan Finnlandsmoen Demas 2 
2 NVE trekker innsigelse - 2. gangs offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 

2 - GBnr 3/28, 146 og 156 - Dyrøy kommune 
3 2015001 kart finnlandsmoen Demas 2 - 261119 
4 Reguleringsbestemmelser Finnlandsmoen Demas 2 261119 
5 Planbeskrivelse Finnlandsmoen Demas 2 261119 
6 Datarapport Geoteknisk undersøkelse 
7 Notat - Vurdering av sikkerhet mot skred 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 

a) Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
b) Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
c) Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
d) Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
e) Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 

 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 

a) Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
a) Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
a) Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
a) Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
a) Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 

 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
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Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med følgende nytt tilleggs pkt. 2: 
2.Saken oversendes til kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
1.Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
b)Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
c)Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
d)Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
e)Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 
2.Saken oversendes til kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
 

Saksopplysninger 

Det har vært arbeidet med reguleringsplanarbeidene for området over flere år. Bakgrunnen for arbeidet 
er at Dyrøy kommune ga Demas opsjon på inntil 7 dekar av det som i dag er friluftsområde for 
nødvendig utvidelse av bedriftens areal.  Arealet må derfor gjennomgå reguleringsplanendring for 
tiltenkt formål. 
Det ble meldt oppstart på planarbeidene i 2015. Av forskjellige årsaker ble ikke dette arbeidet prioritert 
høyt, hovedsaklig pga. at tidligere saksbehandler gikk av med pensjon og at kommunen gikk inn i en 
krevende fase på plansiden med kommuneplanens arealdel. 
 
Arbeidet med denne planen ble tatt opp igjen i 2017, og plandokumenter ble sendt på førstegangs 
høring i november 2017. Til denne høringen kom det inn en rekke merknader i tillegg til innsigelse fra 
NVE. Innsigelsen hadde sin bakgrunn i at grunnforholdene ikke var dokumentert som sikre. Etter flere 
runder med aktuelle geotekniske firma ble arbeidet med grunnboring bestilt og utført sommeren 2019. 
Resultatet av denne undersøkelsen viser at det ikke er sprøbruddmaterialer i det aktuelle området, og 
kravet fra NVE ift. dokumentasjon av områdesikkerhet er derfor oppfylt. 
 
Planen ble derfor sendt på andregangs høring i desember 2019. Til denne høringen er det ved fristens 
utløp kommet to svar. 
Troms Fylkeskommune sier i sitt svar at deres merknad fra førstegangs høring er ivaretatt i 
rekkefølgebestemmelsene til planen, og at de ikke har merknader til planforslaget slik det nå ligger. 
NVE sier i sitt høringssvar at de trekker sin innsigelse til planen med bakgrunn i gjennomført 
grunnundersøkelse og rapport som sier at det ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale i området.  
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen ser nødvendigheten av at næringslivet har forutsigbarhet ift. mulighetene for ekspansjon. 
Gjennomføring og vedtak av denne reguleringsplanen gir nettopp det, og det anbefales at planen vedtas 
slik den nå ligger.
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

DYRØY KOMMUNE 
   
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
2017/1141 20/00470-2 Anne Øvrejorde Rødven 

   
03.03.2020 

 
 

Uttalelse til 2.gangs høring og offentlig ettersyn, reguleringsplan Finnlandsmoen 
Demas 2 

Vi viser til deres oversendelse, datert 12.12.2019 med frist for innspill 1.3.2020.  

Formålet med revideringen av reguleringsplanen er å legge til rette for endret utnyttelse av 
området og bruk av friluftsområder gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. 
Fortrinnsvis gjelder dette omregulering av areal fra friluftsområde til blandet formål 
forretning/industri. 
 
Planforslaget ble ved første gangs høring møtt med innsigelse på grunn av manglende ROS-
analyse fra NVE og tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor 
planområdet. Det har nå blitt gjennomført geoteknisk grunnundersøkelse av området for å 
kartlegge stabilitet og eventuelle indikasjoner på sprøbruddmateriale. 
 
Fylkeskommunen hadde også en merknad til 1. gangs høring angående manglende 
rekkefølgebestemmelse for stenging av eksisterende avkjørsel ved etablering av ny avkjørsel til 
Fossmovegen. En slik rekkefølgebestemmelse er nå innarbeidet i planforslaget bestemmelser. 
 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget. 
 
 
 
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Mottakere: 
DYRØY KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
Statens vegvesen 
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0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet. 1 

9311 BRØSTADBOTN 

 

   

Vår dato: 02.03.2020         

Vår ref.: 201709049-8     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 12.12.2019 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2017/1141 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVE trekker innsigelse - 2. gangs offentlig ettersyn - Reguleringsplan 

for Finnlandsmoen Demas 2 - GBnr 3/28, 146 og 156 - Dyrøy kommune 

Vi viser til oversendelse av dokumenter for 2. gangs høring. Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- 

og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft.  
 

NVE fremmet 5.1.2018 innsigelse til reguleringsplan for Finnlandsmoen med bakgrunn i manglende 

geotekniske undersøkelser. Det er nå utført en geoteknisk undersøkelse og vurdering av Multiconsult 

(datert 28.8.2019). Det er ikke funnet kvikkleire eller annen sprøbruddmaterial i området. 

Med bakgrunn i geoteknisk vurdering og oversendt informasjon vil NVE frafalle innsigelse til planen. 

 

Konklusjon: 

Basert på oversendt geoteknisk rapport trekker NVE innsigelse datert 29.8.2019. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  

Detaljregulering Finnlandsmoen Demas 2 
 

Utarbeidet : 17.10.2017 (planid 19262015001) 

Revidert: 26.11.2019 

 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som i plankartet er avgrenset med 

reguleringsformål, planid 19262015001. 

 

 

§1 GENERELT 
Det regulerte området er vist på plankart datert 17.10.2017, sist revidert 26.11.2019 med 

reguleringsplangrense. 

 

Området reguleres til: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG Jfr. PBL §12-5 nr. 1 

Fellesbestemmelser 

Forretning / industri - BKB 

Forsamlingslokale - BFL 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Jfr. PBL §12-5 nr. 2 

Gang- og sykkelvei - SGS 

 

GRØNNSTRUKTUR Jfr. PBL §12-5 nr. 3 

Naturområde - GN 

 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 
 

2.1 Kulturminner 
Det vises til meldeplikt etter kulturminnelovens §8, 2.ledd. Det pliktes å melde fra til 

kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 

 

2.2 Landskap 
Nye tiltak skal tilpasses landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Eksisterende 

vegetasjon søkes bevart der det er mulig. 

 

2.3 Andre anlegg 
Innenfor planområdet er det innpasset nødvendige trasèer og anlegg for offentlig vann, avløp og 

andre tekniske installasjoner.  Ved utbygging innenfor planområdet skal disse hensyntas.  

Areal som berøres av grøfter for tekniske anlegg eller andre inngrep skal dekkes med stedegne 

masser og vegetasjon så langt det lar seg gjøre. Skjæringer/fyllinger skal mures opp med naturstein. 
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§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.1 Fellesbestemmelser 
 

a) Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.  

b) Bebyggelsen skal gis en tiltalende utforming når det gjelder volumer, fasadeutforming, 

materialbruk og farger. 

c) Ved oppføring av gjerder innenfor planområdet skal tilgjengelighet til formålsområdene 

ivaretas. 

d) Fast avfall og søppel håndteres i henhold til Dyrøy kommunes gjeldende vedtekter for 

søppelhåndtering. 

 

3.2 Forretning/industri - BKB 
 

a) Området skal benyttes til blandet formål Forretning/industri. I området tillates ikke etablert 

virksomhet som vil medføre ulemper som støy, røyk eller lukt for tilstøtende områder. 

Maksimalt bebygd areal (BYA) er 40% av formålsarealet. 

b) Før byggearbeider starter innenfor området kreves det godkjent detaljert situasjonsplan. 

Denne skal fastlegge arealbruk og utforming av bygninger, anlegg og uteareal for 

utbyggingen. Den skal også vise hvordan bortledning av overvann tenkes løst. 

c) Innenfor området skal det gis tillatelse til drift og vedlikehold av kommunale anlegg. 

d) Bygninger innenfor området utformes og oppføres med volum, høyder, røsting og 

takkonstruksjon tilpasset eksisterende bebyggelse innenfor tilstøtende område regulert til 

formål forretning/industri. Den ubebygde delen av arealet tillates ikke brukt til lagring.  

e) Avkjørsel til området plasseres ihht reguleringsplan.  Tilstøtende areal skal være fri for 

vegetasjon og andre sikthindrende elementer i en høyde av 0,5 meter over planet mellom 

avkjørsel og Gang- og sykkelvei/kommunal vei. 

f) Innenfor området skal det avsettes tilstrekkelig manøverplass og plass for av- og pålessing 

samt minst 1 biloppstillingsplass pr 100 m² gulvflate forretning/industri. 

 

3.3 Forsamlingslokale - BFL 
 

a) I område BFL – Forsamlingslokale kan det oppføres bygninger og opparbeides anlegg for 

ungdomshus, herunder parkeringsplasser.  

b) Bygning innenfor området utformes og oppføres med røsting og takkonstruksjon tilpasset 

eksisterende bebyggelse innenfor tilstøtende område regulert til formål Almennyttig formål. 

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 Gang-/sykkelveg - SGS 
 

Gang-/sykkelveg  er til offentlig formål og skal dimensjoneres for brøyte- og utrykningskjøretøyer. 

Forøvrig skal det så langt det er mulig etableres effektiv stenging for uønsket trafikk. 
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§ 5 GRØNNSTRUKTUR 
 

5.1 Naturområde grønnstruktur - GN 

 

Naturområde skal nyttes til friluftsformål. I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller sette 

opp bygningsmessige installasjoner. 

 

 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSE JFR. PBL § 12-7 nr. 10 
 

Det kan ikke igangsettes utbygging innenfor planområdet før avkjørsel fra Fossmoveien og siktlinjer i 

avkjørsel mot kommunal vei er etablert. 
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Dyrøy kommune 
Finnlandsmoen – Demas 2, planid 19262015001 
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1. SAMMENDRAG 
Planområdet er lokalisert ved Tverrveien i Brøstadbotn sentrum, Dyrøy kommune.   

Formålet med revideringen av reguleringsplanen er å legge til rette for endret utnyttelse av 

området og bruk av friluftsområder gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.  

Reguleringsarbeidet ble varslet oppstartet gjennom annonsering og utsendelse til 

sektormyndighetene i januar 2015. Planen ble sendt på høring 09.11.2017. Til høringen ble 

det fremmet innsigelse fra NVE siden det fremlagte planmaterialet ikke ga tilstrekkelig 

avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor planområdet. 

Etter at området har blitt undersøkt, og konkluderende rapport foreligger, sendes derfor 

planforslaget på ny høring til sektormyndigheter og berørte parter. Øvrige merknader som 

kom i høringsrunden i 2017 er også tatt inn og beskrevet med kommentarer i denne 

planbeskrivelsen. 

 

 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

Bakgrunnen for revideringen av reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er at det er 

gitt opsjon til bedriften Demas AS for overtakelse av inntil 7 daa tomt mellom deres eiendom 

og ungdomshuset Stalheim. Det aktuelle området er i dag regulert til friluftsområde, og 

reguleringsarbeidet gjøres for at opsjonsarealet skal få egnet formål for bedriften. 

 

 

  

Del av kommunen Brøstadbotn sentrum 

Adresse Tverrveien og Fossmoveien 

Gårdsnr./bruksnr. 3/28, 146 og 156 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Planid 19261998003/-2004001/-2009002  
 

 

 

Forslagstiller Dyrøy kommune 

Grunneiere (sentrale) Dyrøy kommune, Demas AS 

Plankonsulent Dyrøy kommune 
  

Ny plans hovedformål Utvidelse av område for Blandet formål BB1, 

endring av formålsgrenser og bruk av frilufts-/ 

naturområde 

Planområdets areal i daa Ca 11,1 daa 

Av dette nytt næringsareal Ca 6,9 daa 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Avstand til Litjelva og friluftsområdet, støy fra 

industrivirksomhet, nærhet til skole, 

trafikkavvikling til og fra området. 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Innsigelse ble fremmet til 1.gangs høring. 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 07.01.2015 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 

50



Side 4 av 15 
 

 

4. PLANPROSESSEN 
 

Saken om reguleringsendring for denne deles av Finnlandsmoen ble vedtatt i kommunestyret 

08.04.2013. Varsel om oppstart for reguleringsendringen ble gjort 07.01.2015 gjennom 

annonsering i Troms Folkeblad og kunngjøring på kommunens hjemmeside med frist for 

innspill og merknader 01.03.2015.  

Aktuelle sektormyndigheter ble varslet om igangsetting reguleringsarbeider ved utsendelse av 

mail med link til kunngjøring 07.01.2015. 

Ved første gangs høring ble det fremmet innsigelse fra NVE. Dette ble begrunnet med at 

planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor 

planområdet. Det har i etterkant av innsigelsen blitt gjennomført geoteknisk 

grunnundersøkelse av området for å kartlegge stabilitet og eventuelle indikasjoner på 

sprøbruddmateriale.  Rapport fra disse undersøkelsene inngår i høringsdokumentene som nå 

foreligger. 

Kommunen har vurdert omfanget av reguleringsendringene til ikke å ha vesentlige virkninger 

på miljø og samfunn, og således ikke omfattes av forskrift for konsekvensutredning.  

 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 

Området er regulert til friluftsformål, planid 19261998003.  Det området som tidligere er 

omregulert til Blandet formål forretning/industri er regulert i to omganger – første trinn i 2004 

og andre trinn i 2009.     

 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

Planområdet har i eksisterende plan hovedsaklig formål Friluftsområde. Dette grenser inntil 

regulert område med Blandet formål forretning/industri.  

 

Området avgrenses mot Tverrveien i sør-øst, mot gnr/bnr 3/156 i nord-øst, mot område med 

formål forsamlingslokale i sør og forøvrig mot friluftsområdet rundt Litjeelva. 

 

Topografi og landskapstrekk: 

Området som ønskes regulert til Blandet formål forretning/industri ligger i hovedsak på ei 

flate mellom Tverrveien og Litjelva.  Mot elva er terrenget tildels kraftig hellende, med en 

høydeforskjell fra det flate området og ned til elvenivået på opptil 7 meter.  

Grunnforholdene i området er marin strandavsetning med sammenhengende dekke.  

 

Klima: 

Området ligger mest utsatt for vestlige og nordvestlige vindretninger.  

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Vegetasjonen i planområdet er i hovedsak uproduktiv skog med lav bonitet. Den delen som 

skal settes av til Naturområde har skog med middels bonitet. Litjelva er en bekk/ liten elv med 

årssikker vannføring. Den er navngitt i kartserien m711/n50 og ville i kommunens arealplan 

være definert som et vassdrag med byggeforbud innenfor 50 meter.  

Bekke- og elvedrag representerer viktige leveområder for mange arter og danner grønne 

korridorer i tettbebyggelse. Bekken meandrerer i løsmassene og det er flere avsnøringer av 

bekkeløpet. Fra bekken går det relativt bratt opp til flaten selve Finnlandsmoen består av.  
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Med det som bakgrunn settes formålsgrensen for blandet formål forretning/industri med en 

avstand fra elva som sikrer at bunnen av elvedalen opprettholdes som inngrepsfri.   

Litjelva renner ut i sjøen på Finnlandsleira, og i det området er det i naturbase registrert art av 

særlig stor forvaltningsinteresse (storspove). Hvorvidt Litjelva og området rundt brukes av 

samme art er ikke kartlagt.  

 

Grønne interesser: 

Området rundt Litjelva er uberørt gjennom store deler av Brøstadbotn sentrum, og er satt som 

friluftsområde i gjeldende plan for Finnlandsmoen.  

Det er etablert sti inne på området som søkes omregulert til blandet formål forretning/industri. 

Denne stien har vært benyttet som snarvei mellom skole og sentrumsområdet. Det er 

imidlertid etablert en gang-/sykkelvei fra ungdomshuset Stalheim til sentrumsområdet, og 

denne benyttes nå i all hovedsak fremfor nevnte sti. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/Kulturminner: 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor eller i nærheten av planområdet. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Eiendommen til Demas AS har to adkomster fra kommunal vei (Fossmoveien og Tverrveien). 

Trafikken langs disse veiene er forholdsvis stor siden det er adkomst til sentrum, barnehage, 

skole og idrettsområde. Langs Fossmoveien og Tverrveien er det etablert gang-/sykkelvei fra 

skolen til sentrumsområdet. 

 

Støy: 

Området er belastet med normal trafikkstøy fra den kommunale veien.  Støy fra bedriften er 

begrenset gitt at all produksjon foregår innendørs.  Utvendig støybelastning fra bedriften 

begrenser seg til trafikkstøy i forbindelse med lasting/lossing. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Ikke relevant til saken. 

 

Vann og avløp: 

Det er etablert offentlig vann- og avløpsnett over området. Det ligger også fjernvarmeledning 

over området, og den forsyner blant annet Elvetun skole. Normale bestemmelser for 

tilknytningsplikt til offentlig infrastruktur. 

 

Avfall: 

Bedriften ivaretar avfallshåndtering ihht. kommunale vedtekter. 

 

Energi: 

Det forutsettes at kapasitet mht. kraft løses av bedriften i samarbeide med kraftleverandør. 

Tilknytning til kommunalt fjernvarmeanlegg etter egne bestemmelser. 

 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Alle offentlige tjenester i Dyrøy kommune er lokalisert til Brøstadbotn sentrum. Her er også 

butikk og øvrige forretninger etablert. 
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Vurdering ift. samfunnssikkerhet: 

Planområdet ligger på marine strandavsetninger med sammenhengende dekke. Geotekniske 

undersøkelser viser at løsmassene i området består av middelfaste til faste lag. Sonderinger er 

gjort opptil ca 20 meters dybde, fordelt på 4 boresteder. Generelt er det sand og silt ned til ca 

5 meters dybde, deretter ca 3 meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca 2 meter leire. 

Leira har udrenert skjærfasthet mellom 31 og 41 kPa og omrørt skjærfasthet mellom 2,0 og 

4,5 kPa, med tilhørende sensitivitet i størrelsesorden 9-11. Rapporten konkluderer med at det 

ikke er påvist løsmasser med sprøbruddegenskaper. 

 

Som følge av tidligere fyllings- og gravearbeider har Litjelva tatt et annet løp enn det som 

fremkommer av tidligere fkb-kart. Elva har tatt flere rettlinjede løp som har gjort at flere av de 

registrerte meandreringene ikke tilflytes vann. At bekkeløpet er mer rettlinjet har også økt 

hastigheten på vannet og senket bekkenivået flere plasser. Det er også registrert noe endring 

av elveløpet der bekken skifter retning nærmere Stalheimbygget. 

 

Kommunikasjon: 

Området har tilknytningsmulighet til blant annet fiberlinje. 

 

Privatrettslige forhold: 

På eiendommen 3/28, som omfatter det arealet som søkes regulert til Blandet formål 

forretning/industri, er det tinglyst bestemmelse om anlegg og vedlikehold av anlegg og 

ledninger m.v. for Dyrøy Energi AS (fjernvarmeanlegg). Det samme gjelder for eiendommen 

3/156.   

I tillegg ligger det i dag kommunalt vann- og avløpsnett på eiendommen 3/28, hvor 

avløpsnettet også går over eiendommene 3/134 og 3/156. Rettigheten på 3/156 er tinglyst 

mens den ikke er det på 3/134. 

 

 

7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Ikke aktuelt. 

 

 

 

8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

Innledning: 

På bakgrunn av ønsker og mulig behov for utvidelse av område hvor det kan bedrives 

virksomhet er det inngått avtale mellom Dyrøy kommune og Demas AS om avhending av 

inntil 7 daa tomt. Dette arealet er beskrevet til å ligge mellom Demas AS sin eiendom og 

ungdomshuset Stalheim.  

For at bedriften skal kunne utnytte det tildelte området til sitt formål må det omreguleres slik 

at det får samme formål som den eiendommen Demas AS har (blandet formål 

forretning/industri).  

Med dette som bakgrunn er det utarbeidet et planforslag med tilhørende bestemmelser.  Av 

dette ser vi følgende foreslåtte utnytting av arealet: 
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Reguleringsformål: 

Nytt område til Blandet formål: 6,9 daa 

Eksisterende område Blandet formål: 1,2 daa 

Nytt naturområde: 0,1 daa 

Eksisterende naturområde: 2,2 daa 

Område til forsamlingslokale: 0,3 daa 

Gang-/sykkelvei: 0,4 daa 

Totalt areal:  11,1 daa 

 

Byggeformål: 

Blandet formål forretning/industri.   

Utnyttelsesgrad på eksisterende område med blandet formål forretning/industri er satt til 0,3. 

Dette tolkes som å være bebygd areal (BYA) i forhold til tomteareal. Maksimalt tillatt 

utnyttelse for det nye området settes med faktor på 0,4. Gesims- og mønehøyder for bygg skal 

tilpasses eksisterende bygg på område med samme formål. 

Byggegrenser for bygninger markeres i kartet.  

 

Topografi/landskapstrekk: 

Tidligere beskrevet. 

 

Klima: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Tidligere beskrevet. 

 

Grønne interesser/grov uteromsplan: 

Se plankart med bestemmelser.  Området deles inn i arealer for blandet formål 

forretning/industri, gang- og sykkelvei, naturområde og område til forsamlingslokale. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Tidligere beskrevet. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Dagens avkjørsel fra Fossmoveien til Demas bør flyttes mot sør-vest. Dette vil gi mindre 

direkte trafikk ut i krysset Fossmoveien/Tverrveien og en avkjørselssituasjon som er mer 

oversiktlig. Ny avkjørsel plasseres slik at den ikke får direkte kryssing mot gangvei som går 

inn på skolens område på motsatt side av Fossmoveien.  

 

Støy: 

Tidligere beskrevet. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vann og avløp, annen infrastruktur: 

Trasèer for vann-, avløps- og fjernvarmenett kan legges i planområdet. 

 

Avfall: 

Tidligere beskrevet, ihht kommunale vedtekter. 
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Energi: 

Tidligere beskrevet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Planområdet ligger i sin helhet på Marin strandavsetning, sammenhengende dekke. Som ledd 

i planarbeidet er det gjennomført grunnundersøkelse med sonderinger ned til inntil 20 meter. 

Rapport og notat fra grunnundersøkelsen inngår som vedlegg til planbeskrivelsen.  

Sammendraget fra grunnundersøkelsen sier at det ikke er sprøbruddegenskaper i leirmassene, 

og at kravet til kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 § 7-3 dermed er 

oppfylt for det pågjeldende tiltak. 

Som følge av tidligere fyllings- og gravearbeider har Litjelva tatt delvis annet løp enn det som 

fremkommer av tidligere fkb-kart. Elva har tatt flere rettlinjede løp som har gjort at flere av de 

registrerte meandreringene ikke tilflytes vann. At bekkeløpet er mer rettlinjet har også økt 

hastigheten på vannet og senket bekkenivået flere plasser. Det er også registrert at elva har 

endret løp i yttersvingen som ligger nær Stalheimbygget.  

 

Planområdet omfatter deler av naturområde mot Litjelva. Her settes formålsgrense slik at elva 

med dens gjenværende meanderinger i liten eller ingen grad berøres. Dette gjøres for at 

flomdemping i vassdraget ikke skal reduseres.  

Risikoen for erodering av massene i området ved Litjelva (mot industriområdet) hensyntas 

ved at formålsgrensen for det regulerte området settes i en avstand fra elva som anses som 

forsvarlig.   

NVE Atlas viser at aktsomhetsområde for flom ligger nærmere sjøen enn det som avgrenses 

av planområdet. Ved å sette formålsgrense i restriktiv avstand fra meandreringene vil 

flomkapasiteten i elva etter forslagsstillers mening være tilstrekkelig.  Med det som bakgrunn 

settes hhv. formålsgrense som vist i plankartet.  

 

 

 

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

Overordnede planer og vedtak: 

Planforslaget gjelder endring for delområde av eksisterende reguleringsplan for 

Finnlandsmoen. De beskrevne endringene antas å ha små konsekvenser. 

 

Eksisterende reguleringsplaner: 

Se ovenfor. 

 

Eksisterende bebyggelse: 

Ingen bebyggelse innenfor planområdet som skal revideres. 

 

Topografi/landskapstrekk: 

Området som tas til blandet formål forretning/industri vil i forbindelse med utbygging 

arronderes og tilpasses næringsbruk.  Endel av området skrår ned mot Litjelva, og her vil det 

fylles og arronderes.  Mot naturområdet vil slikt fyllingsarbeid gi virkning. 
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Klima: 

Liten konsekvens. Bebyggelsen tillates ikke bygd høyere enn etter gjeldende bestemmelser 

for omkringliggende områder. Ingen eller liten konsekvens for forholdene på tilstøtende 

eiendommer. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Skog med lav bonitet på den flateste delen av området vil vike plass for utbyggingsformål og 

internvei etc.  Planforslaget har liten eller ingen konsekvens for de øvrige områdene. 

 

Grønne interesser: 

Endringene i plan og bestemmelser for området anses å ha liten eller ingen innvirkning på 

arealer satt av til barn og unge siden det i dag ikke er planlagt med egne lekeområder innen 

planområdet.  

På motsatt side av Fossmoveien er skoleområdet med et betydelig uteareal, og i forlengelse av 

Fossmoveien ligger idrettsplass med store områder tilrettelagt for aktivitet.   

Det anses derfor ikke som nødvendig å avsette arealer til slikt formål innenfor planområdet. 

 

Naturmangfoldloven: 

Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører 

naturmangfoldet. I denne saken er arealet som foreslås regulert til Blandet formål 

forretning/industri ubebygd og er i gårdskart registrert som skog med lav bonitet. Området 

som reguleres til Naturformål har en kombinasjon av skog med lav og middels bonitet.  

Ifølge naturbase er området på Finnlandsleira (utenfor planområdet) registrert som 

beiteområde for storspove.  Innenfor planområdet er det ikke registrert arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder. Området som Litjelva renner 

gjennom vil i mindre grad utsettes for inngrep i forbindelse med bruk av området regulert til 

Blandet formål forretning/industri. Naturområdet rundt Litjelva skal ikke omfattes av inngrep 

utenfor formålsgrensen.  

Med dette som bakgrunn vil ikke naturmangfoldet bli forringet av endret bruk av 

planområdet. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Ingen konsekvens. 

 

Veg-, parkerings- og trafikkforhold: 

I utgangspunktet er det ikke beskrevet økning i trafikkmengde eller omlegging av 

trafikkmønster innenfor planområdet.  En eventuell utbygging av bedriften vil antas å 

generere mer trafikk til og fra området, og gode og oversiktlige trafikkløsninger vil da være 

sentrale i forbindelse med utarbeiding av utbyggingsplaner.  

Demas AS sier i sin høringsuttalelse av 18.12.2017 at de på det sterkeste vil fraråde at det 

legges en gang-/sykkelvei inntil det nye området med formål forretning/industri. Dette 

begrunnes fra Demas AS sin side med at det flere ganger daglig kjører både tungtransport, 

vare- og personbiler inn og ut fra industritomten, og det vil være forbundet med stor fare 

dersom f.eks. skoleelever fra Elvetun skole (som ligger i umiddelbar nærhet til bedriften) og 

andre gående og syklende skal benytte denne trasèen for å gå til for eksempel butikkene som 

ligger i Brøstadbotn sentrum. 

Ved tilrettelegging av områder til nye formål er det viktig å ivareta trafikksikkerhet og 

sikkerheten for myke trafikanter. Det er ei utfordring at et område som ligger så nær skolen 

tas til utvidet bruk i form av industri. I den sammenhengen er det viktig å ivareta myke 
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trafikanters sikkerhet, og etablering av gang- og sykkelvei med oversiktlige krysningspunkter 

er en viktig del av vurderingene som ligger til grunn for planforslaget.  

Bedriftens ønske om en tredje avkjørsel til området gjør at bil- og tungtransport inn og ut av 

industriområdet flyttes betraktelig nærmere Elvetun skole. En slik avkjørsel vil kreve god 

tilrettelegging og oversiktlige forhold.  En gang- og sykkelvei på den siden av Fossmoveien 

vil ikke være en ulempe i så måte. Det må tas med i betraktningen at det vil være gang- og 

sykkeltrafikk også på denne siden av Fossmoveien, bl.a. når Stalheims parkeringsplass brukes 

i forbindelse med arrangementer på kommunens idrettsanlegg som også ligger i umiddelbar 

nærhet til Demas. 

 

Det er ønskelig med færrest mulig avkjørsler mot offentlig vei. Siden bedriften ønsker 

avkjørsel i sørlig del av området foreslås det at dagens avkjørsel nær krysset 

Fossmoveien/Tverrveien tas ut av bruk. Denne avkjørselen flyttes nærmere Stalheim, og gir 

dermed en mer oversiktlig avkjørsel til bedriftens område, samtidig som det vil gi god 

utnyttelse av eksisterende og nytt areal for bedriften.   

 

Det settes av 0,3 dekar til utvidelse av parkeringsområdet ved Stalheim. Dette har ingen 

praktisk betydning ift formål forretning/industri. Byggegrensen til midt i offentlig vei er satt 

til 12,5 meter (minimumsavstand), og byggegrensen vil ikke flyttes nærmere veien dersom 

gang-/sykkelvei tas ut av plankartet. 

 

Støy: 

Endringene i planen vil ikke gi vesentlig endring i situasjonen mht. støyforurensing. 

 

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning: 

Endring i planområdet gir ingen endring i kommunikasjon/kollektivdekning med unntak at det 

tilrettelegges for fortau mellom Fossmoveien og området med endret bruk. 

 

Vann og avløp: 

Offentlig infrastruktur i form av vann-, avløps- og fjernvarmetrasèer krysser planområdet slik 

det er i dag. Eventuell omlegging som følge av endret formål for området anses som naturlig 

del av utbyggingsprosjektet for bedriften.  

 

Energi: 

Beskrevet tidligere. 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Beskrevet tidligere. 

 

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 

formålsendringene som søkes gjort. 

Vurderingene er gjort utfra kjent informasjon og kartgrunnlag fra blant annet NVE Atlas og 

Tromsatlas. I tillegg er rapport fra gjennomført grunnundersøkelse brukt til vurdering av 

områdestabilitet. 
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Utsnitt hentet fra NVE Atlas. DOK Løsmasser er lagt på bildet. 

 

Hele området er registrert med «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 forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter.» 

 

 

Fra grunnundersøkelser gjennomført sommeren 2019 finner vi følgende beskrivelse i 

rapporten fra Multiconsult:  

«Topografisk kart viser at terrenget i området er relativt flatt og ligger mellom kote 11 og 

kote 15. Litjelva renner tvers over området, og terrenget heller ned mot elva med 

gjennomsnittlig helning ca. 1:2 ned til kote 6. 

Multiconsult har utført grunnundersøkelser i det aktuelle området. Sonderingene viser at 

løsmassene i området består av middelfaste til faste lag. Det er boret opptil ca. 20 meter i 

løsmasser.  Løsmassene i området består generelt av sand og siltig sande ned til ca. 5 meter. 

Derunder er det ca. 3 meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter leire. Leira 

har ikke sprøbruddegenskaper. 

Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 § 7-3 er 

oppfylt for det pågjeldende tiltak.» 
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Utsnitt hentet fra NVE Atlas. Flom aktsomhetsområde er lagt på bildet. 

 

Markeringene i utsnittet er ikke finmasket, men gir en indikator på hvor det kan være fare for 

flom. Blåmasket markering viser aktsomhetsområde flom for ekstrem flom. Grønn markering 

viser maksimal vannstandstigning (dH).  Begge er utenfor planområdet. 

 

 

Natur- og miljøforhold 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 

Jord-/leire-/løsmasseskred Nei Vurdert ift. notat fra grunnundersøkelse som sier at 

det ikke skal kunne oppstå områdeskred selv om 

topografiske forhold sier det.  

Kvikkleire, ustadige 

grunnforhold 

Nei Grunnundersøkelse viser at det ikke 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 Nei Ikke innenfor planområdet, jf NVE Atlas. 

Springflo Nei Ikke innenfor planområdet, jf NVE Atlas 

Flomsonekart, historisk nivå Nei Ingen registrering innenfor planområdet, jf NVE 

Atlas og Tromsatlas 

Sterkt vindutsatt, 

storm/orkan etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  

Store snømengder Nei  

Radon Nei Temakart Radon aktsomhetskart (Tromsatlas) viser 

at området er kategorisert som «Moderat til lav 

aktsomhet». Ingen målinger i bolig gjennomført. 

Annet Nei  
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Fra Multiconsults notat til grunnundersøkelsen heter det at: «Grunnundersøkelsene i området 

viser at løsmassene ikke består av sprøbruddmateriale. Grunnforholdene gir dermed ikke 

mulighet for at det kan oppstå områdeskred selv om de topografiske forholdene gjør dette 

mulig. Det vurdere derfor at kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 §7-3 

er oppfylt for det pågjeldende tiltak.» 

 

Telefoni og fiberoptikk: 

Beskrevet tidligere. 

 

Konsekvenser for næringsinteresser: 

Planforslaget legger til rette for bruk av området til næringsformål.  

 

Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Ingen eller små. Kostnader til eventuelle avbøtende tiltak innenfor planområdet dekkes av 

tiltakshaver. 

 

Utbyggings-/opparbeidingsavtale: 

Det foreligger politisk vedtak (kommunestyret 08.04.2013) med betingelser for tildeling av 

areal med regulert formål. Det utarbeides egen utbyggingsavtale mellom Dyrøy kommune og 

Demas AS. Avtale og betingelser tas inn i kjøpekontrakt mellom Dyrøy kommune og Demas 

AS.  

 

 

 

 

10. INNSPILL, MERKNADER OG INNSIGELSER 
 

Sammendrag av innspill, merknader og innsigelser med forslagstillers kommentar.  

 

Innspill ved oppstart planarbeider: 
Følgende hovedpunkter kan trekkes ut fra innspillene før første gangs høring av 

plandokumentene: 

 

Fylkesmannen i Troms, brev datert 03.03.2015 

 Fylkesmannen orienterer om planarbeidet sett i Folkehelse-/Barn og ungdoms 

perspektivet. Det nevnes stien som er etablert i området i dag samt Litjelvas betydning 

for f.eks. fuglelivet på Finnlandsleira. 

 Fylkesmannen fremhever at vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal 

fremgå i høring av planforslaget.  

 Kommunens kommentar er at forholdene omkring Folkehelse og barn/ungdoms bruk 

av området er vurdert. Vurderinger etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 er også gjort og 

beskrevet under pkt. 9 i denne beskrivelsen. 

 

Troms Fylkeskommune, brev datert 25.02.2015 

 Det gjøres oppmerksom på at tilsendt er noe mangelfullt siden planlagte endringer 

ikke er vist i gjeldende plan. 

 Kommunens kommentar til innspillet er at framlagte plankart til varsel om oppstart 

kun viste hvilket område som ble gjort til gjenstand for reguleringsendring. 

Reguleringsplanforslaget viser hvilke endringer som planlegges. 
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Demas AS, mail av 13.10.2017: 

 Det er ønskelig fra bedriftens side å få tilrettelagt for en tredje avkjørsel til deres 

område. 

 Kommunens kommentar til innspillet er at eksisterende avkjørsel ved kryss 

Fossmoveien/Tverrveien tas bort og ny avkjørsel etableres nærmere Stalheim. 

 

Det har ikke vært invitert til ytterligere medvirkning i forhold til innspill enn annonsering i 

media og utsendelse av varsel til berørte myndigheter og grunneiere. 

 

 

Høringsuttalelser etter førstegangs høring: 
Til første gangs høring av planforslaget kom det uttalelser fra Statens Vegvesen, Troms 

Fylkeskommune, Demas AS, Dyrøy kommunes barnerepresentant, Fylkesmannen i Troms, 

Sametinget og NVE.  Av disse kan følgende hovedpunkter trekkes ut: 

 

Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen, brev datert 13.12.2017: 

 Planområdet er kun tilknyttet kommunale veier i sentrum av Brøstadbotn, og vil 

dermed ikke direkte berøre deres interesser. 

 Det synes som at forholdet til myke trafikanter og valg av gode oversiktlige kryss-

/adkomstløsninger er tilfredsstillende ivaretatt i planarbeidet. 

 Dyrøy kommune tar kommentarene til orientering. 

 

Høringsuttalelse fra Troms Fylkeskommune, brev av 14.12.2017: 

 Merknad på at det mangler ROS-analyse 

 Kommentar fra forslagsstiller: Området beskrives ift de vurderinger som er gjort mtp 

flom, ras eller skred. 

 Merknad om at stenging av eksisterende avkjørsel ved etablering av ny må fremgå i 

rekkefølgebestemmelsene. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Stenging av eksisterende avkjørsel legges inn som 

rekkefølgekrav i bestemmelsene til reguleringsplanen. 

 

Høringsuttalelse fra Demas AS, brev av 18.12.2017: 

 Merknad på gang- og sykkelvei. Mener det vil være forbundet med stor fare dersom 

gående og syklende skal benytte denne trasèen. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Gang- og sykkelvei reguleres for å øke 

trafikksikkerheten langs veien. 

 Ønsker å fylle mer ut mot Litjelva for å få plass til bl.a. garasje. Legger ved forslag til 

plankart med inntegnet løsning for utvidelse av bygg samt plassering av garasje. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Formålsgrensen er flyttet så langt som mulig mot 

Litjelva uten at det gjøres omfattende inngrep i og rundt elva. 

 Bedriften mener at de har opsjon på alt areal inntil Stalheims eiendomsgrense, og 

ønsker at området på 0,3 dekar innlemmes i formål Forretning/industri. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Demas AS har opsjon på inntil 7 dekar, jf 

kommunestyrevedtak av 25.04.2013. Kommunen ser at det er hensiktsmessig å avsette 

parkeringsarealer på denne siden av Stalheim, og setter derfor av 0,3 dekar til dette 

formålet. Nytt regulert areal til Demas sitt formål er på totalt 6,9 dekar. 

 Bedriften anmerker at de har mulighet for å etablere seg på lokalitet i annen kommune. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Ingen planfaglig kommentar. 
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Høringsuttalelse fra Dyrøy kommunes barnerepresentant, mail av 19.12.2017: 

 Ber om at trafikksikkerheten til elevene tas med i vurderingen av hvor ny avkjørsel til 

Demas AS skal være siden den skal krysse en prosjektert gang- og sykkelvei. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Demas AS har meldt behov for slik avkjørsel for å få en 

hensiktsmessig trafikkavvikling på industriområdet. Avkjørselen vil være mer 

oversiktlig enn dagens adkomst ved krysset Fossmoveien/Tverrveien, og anses dermed 

som tryggere.  

 Ber om at naturområdet ved elva blir bevart. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Området i elvebunnen bevares slik det er i dag. 

 

Samordnet høringsuttalelse med innsigelse fra Fylkesmannen i Troms, brev datert 18.12.2017: 

 Innsigelse er knyttet til det forhold at det ikke er utarbeidet en ROS analyse for 

planforslaget. 

 Kommentar fra forslagsstiller: ROS-analyse utarbeidet. 

 Merknad angående uttalelse fra Statens Vegvesen angående manglende varsel for 

planoppstart. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Det antas at grunnen til at SVV ikke fikk varsel ved 

oppstart er en vurdering om at de ikke trengte det siden planområdet ikke grenser til 

riks- eller fylkesvei.  

 

NVEs innsigelse, brev datert 03.01.2018: 

 Innsigelse – manglende ROS-analyse og dermed ikke tilstrekkelig avklaring av faren 

for mulig kvikkleireskred i eller utenfor planområdet. 

 Kommentar fra forslagsstiller: ROS-analyse utarbeidet. Denne understøttes av 

grunnundersøkelser som konkluderer med at det ikke er registrert sprøbruddmateriale i 

området. 

 

Høringsuttalelse fra Sametinget, brev datert 03.01.2018: 

 Sametinget har ingen merknader til planen. 

 

 

11. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 

Prosessen med reguleringsendring av eksisterende felt ble iverksatt av kommunen med 

bakgrunn i at bedriften Demas AS har fremmet ønsker og behov for å bygge ut sin 

virksomhet.   

Formålet med reguleringsendringene er å gi forutsigbarhet for bedriften ift hvilke rammer det 

kan planlegges utvidelse for virksomheten. I forhold til planforslaget som var sendt på høring 

i 2017 har det blitt endret på formålsgrensen mot Litjelva. Dette gjør at utnyttbart areal også 

er økt slik at det kan bygges enda mer rasjonelt og arealeffektivt innenfor byggegrensene.  
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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RAPPORT  

OPPDRAG Finnlandsmoen Demas 2 DOKUMENTKODE 10212430-RIG-RAP-001 

EMNE Datarapport - Geoteknisk grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen 
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KOMMUNE Dyrøy 

 
 

SAMMENDRAG 

Dyrøy kommune har i gangsatt reguleringsarbeider for deler av Brøstadbotn sentrum (Finnlandsmoen Demas 2). 
Terrenget i området er relativt flatt og ligger mellom kote 11 og kote 15. Litjelva renner tvers over området, og 
terrenget heller ned mot elva med gjennomsnittlig helning ca. 1:2 ned til kote 6. 

Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 2 lag. Øverst er det et lag som har lav til middels 
sonderingsmotstand og mektighet mellom 3 og 7 meter. Derunder er det et lag som har middels sonderingsmotstand 
og mektighet mellom 2 og 7 meter. Videre i dybden er det lag som har middels til stor sonderingsmotstand som øker 
med dybden. Det er boret opptil 9 meter i dette laget. 

Løsmassene i området består generelt av sand og siltig sand ned til ca. 5 meter. Derunder er det ca. 3 meter siltig, 
leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter leire. 
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1 Innledning 
Foreliggende rapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser for Dyrøy 
kommune. 

1.1 Formål og bakgrunn 
Dyrøy kommune har i gangsatt reguleringsarbeider for deler av Brøstadbotn sentrum 
(Finnlandsmoen Demas 2). Multiconsult Norge AS har i den forbindelse utført grunnundersøkelser i 
det aktuelle området. 

1.2 Utførelse 
Boringens utførelse er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over metodestandarder 
for utførelse er gitt i geoteknisk bilag 3.  

Metodikk/prosedyre for utførelse av laboratorieundersøkelsene er generelt beskrevet i geoteknisk 
bilag 2. 

Grunnundersøkelsen er utført i henhold til NVEs retningslinjer for vurdering av områdestabilitet [8]. 

Feltundersøkelsen ble utført av Multiconsult Norge AS med hydraulisk borerigg av typen GT 605 i juni 
2019. Alle kotehøyder refererer til NN 2000 og borpunktene er målt inn i koordinatsystem EUREF 89 
UTM 33 ved hjelp av CPOS DGPS med nøyaktighet ± 5 cm. 

Laboratorieundersøkelsene er utført ved Multiconsults geotekniske laboratorium i Tromsø i uke 
32/2019. 

1.3 Kvalitetssikring og standardkrav  
Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet omfatter prosedyrer 
og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015 [1]. Feltundersøkelsene 
er utført iht. NS 8020-1:2016 [3] og tilgjengelige metodestandarder fra Norsk Geoteknisk Forening 
[6]. 

Laboratorieundersøkelsene er utført iht. NS 8000-serien og relevante ISO-standarder. Datarapporten 
er utarbeidet i henhold til NGF-melding nr. 2 [6] og krav i NS-EN-1997 (Eurokode 7) – Del 2 [2]. 

Oversikt over utvalgte metodestandarder er vist i geoteknisk bilag 3.  

1.4 Innhold og bruk av rapporten 
Geoteknisk datarapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser i 
geotekniske termer og krever geoteknisk kompetanse for videre bruk i rådgivings- og 
prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i så måte ingen vurderinger av byggbarhet, 
metoder eller tiltak, og vi anbefaler at det engasjeres geoteknisk kompetanse i det videre arbeidet 
med prosjektet.  

Geoteknisk datarapport omhandler ikke data eller vurderinger knyttet til tilstedeværelse av 
forurenset grunn i det undersøkte området. Dersom det foreligger mistanke om forurenset grunn, 
anbefaler vi at det bestilles miljøtekniske grunnundersøkelser. Dersom miljøtekniske 
grunnundersøkelser er utført av Multiconsult, rapporteres disse undersøkelsene med tilhørende 
analyser og resultater i separat miljøteknisk datarapport.  
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2 Områdebeskrivelse  

2.1 Området og topografi 
Det undersøkte området ligger vest og sør for Tverrveien 27 i Brøstadbotn. Terrenget i området er 
relativt flatt og ligger mellom kote 11 og kote 15. Litjelva renner tvers over området, og terrenget 
heller ned mot elva med gjennomsnittlig helning ca. 1:2 ned til kote 6. Figur 2-1 viser et kartutsnitt 
over området og figur 2-2 viser området i flyfoto. 

 
Figur 2-1 Kartutsnitt med undersøkelsesområdet [norgeskart.no]. 

 
Figur 2-2 Flyfoto over undersøkt område [finn.no/kart]. 
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3 Geotekniske grunnundersøkelser 

3.1 Tidligere grunnundersøkelser 
Multiconsult kjenner ikke til at det er utført grunnundersøkelser i nærområdet tidligere. 

3.2 Utførte grunnundersøkelser 

3.2.1 Feltundersøkelser 

Utførte feltundersøkelser omfatter: 

• 4 stk. dreietrykksonderinger avsluttet i faste masser 

• 1 stk. prøveserie med naverprøvetaker og ø54 mm sylinderprøver (stål) 

Borpunktenes plassering er vist på borplanen, se tegning -001. Utskrift av dreietrykksonderingene er 
vist i profil på tegning -600 til -603. 

Tabell 3-1 Koordinat-/høydesystem 

Høydesystem Koordinatsystem Sone 

NN 2000 EUREF 89 UTM 33 

 

Borpunkt Koordinater Metode Boret dybde Kommentar 

N Ø Z  
Løs-

masse 
Ant. 
Berg 

Totalt  

[m] [m] [m]  [m] [m] [m]  

1 7666710,54 607429,66 11,55 DRT 19,65 - 19,65  
2 7666758,98 607504,53 15,34 DRT 19,45 - 19,45  
3 7666842,54 607383,67 11,34 DRT 15,80 - 15,80  
4 7666795,71 607342,14 11,06 DRT, PR 16,38 - 16,38  

DTR=Dreietrykksondering; PR=Prøveserie 

 

3.2.2 Laboratorieundersøkelser 

Prøvene er undersøkt i geoteknisk laboratorium med tanke på klassifisering og identifisering av 
jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske egenskaper. 

Ved undersøkelsen er prøvene klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold og tyngdetetthet, 
samt udrenert og omrørt skjærfasthet i massene. Det er også utført korngraderingsanalyser i 
prøvene. 

Følgende laboratorieundersøkelser er utført: 

• Rutineundersøkelser av 10 poseprøver 

• Rutineundersøkelser av 2 sylinderprøver (54 mm) 

• Korngraderingsanalyse i 3 av prøvene 

Resultatene fra rutineundersøkelsene er presentert som geoteknisk data i tegning -200. Resultatene 
fra korngraderingsanalysene er presentert i tegning -300. 
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4 Grunnforholdsbeskrivelse 

4.1 Kvartærgeologisk kart 
Figur 4-1 viser et kvartærgeologisk kart over det aktuelle området. Kartet indikerer at området består 
av marine strandavsetninger. Områder med marin strandavsetning forventes å bestå av sandig og 
grusige masser. 

Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser over 
tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all 
hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir 
ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun begrenset informasjon om 
løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og anvendelse/kvalitet vises til 
www.ngu.no. 

  
Figur 4-1 Kvartærgeologisk kart over området [5]. 

4.2 Eksisterende faresoner for kvikkleireskred 
I henhold til faresonekart på NVE-Atlas [7] er det ingen tidligere kartlagte faresoner for 
kvikkleireskred i det aktuelle området. 
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4.3 Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser 

4.3.1 Generelt 

Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 3 lag som fremstår veldig lagdelt. Øverst er 
det et lag som har lav til middels sonderingsmotstand og mektighet mellom 3 og 7 meter. Derunder 
er det et lag som har middels sonderingsmotstand og mektighet mellom 2 og 7 meter. Videre i 
dybden er det lag som har middels til stor sonderingsmotstand som øker med dybden. Det er boret 
opptil 9 meter i dette laget. 

Beskrivelse av usikkerhet og evaluering av resultatene fra grunnundersøkelsen er angitt i kap.5. 

4.3.2 Dybde til berg 

Grunnundersøkelsen er utført med dreietrykk og det er derfor ikke boret til berg. 

4.3.3 Løsmasser 

Løsmassene i området består generelt av sand og siltig sand ned til ca. 5 meter. Derunder er det ca. 3 
meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter leire. Basert på resultatene fra prøveserien 
i BP.4 har sanden et naturlig vanninnhold mellom 14 og 28 %. Det naturlige vanninnholdet i leiren 
varierer mellom 26 og 34 %. 

Plastisitetsindeksen i leiren varierer mellom 5 og 10 %, og leiren kan karakteriseres som lite plastisk. 
Enaks- og konusforsøk viser udrenert skjærfasthet mellom 31 og 41 kPa, og leiren kan karakteriseres 
som middelsfast. Konusforsøk på omrørte prøver viser omrørt skjærfasthet mellom 2,0 og 4,5 kPa, 
med sensitivitet i størrelsesorden 9-11. Leiren har ikke sprøbruddegenskaper. 

5 Geoteknisk evaluering av resultatene 

5.1 Avvik fra standard utførelsesmetoder 
Det var ingen avvik fra standard utførelsesmetoder. 

5.2 Viktige forutsetninger 
Det gjøres oppmerksom på at grunnundersøkelsene kun avdekker lokale forhold i de respektive 
utførte borpunktene. Dette benyttes videre til å gi en generell beskrivelse av grunnforholdene i 
området. Grunnforholdene mellom borpunktene kan variere mer enn det som eventuelt kan 
interpoleres fra utførte grunnundersøkelser. 

5.3 Undersøkelses- og prøvekvalitet 
Kvaliteten på utførte undersøkelser og opptatte prøver vurderes som god. 

6 Behov for supplerende grunnundersøkelser 
Iht. NS-EN-1997-2 skal grunnundersøkelser normalt utføres i minst to omganger; 

• Forundersøkelser (typisk skisse-/forprosjekt) 

• Prosjekteringsundersøkelser (typisk detaljprosjekt) 

Det er geoteknisk prosjekterende som er ansvarlig for å bedømme nødvendig omfang for 
geotekniske grunnundersøkelser for aktuelt prosjekt og relevante problemstillinger. Tilsvarende er 
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det også geoteknisk prosjekterende som må vurdere om det er behov for supplerende 
grunnundersøkelser, utover de undersøkelsene som er presentert i foreliggende rapport.  

7 Referanser 
[1] Standard Norge, «Systemer for kvalitetsstyring. Krav (ISO 9001:2015)», Standard Norge, Norsk 

standard (Eurokode) NS-EN ISO 9001:2015. 
 

[2] Standard Norge, «Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 2: Regler basert på 
grunnundersøkelser og laboratorieprøver (NS-EN 1997-2:2007)», Standard Norge, Norsk 
standard (Eurokode) NS-EN 1997-2:2007/AC:2010+NA:2008, Mars 2007. 
 

[3] Standard Norge, «Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser – Del 1: Geotekniske 
feltundersøkelser (NS 8020-1:2016)», Standard Norge, Norsk standard NS 8020-1:2016, Juni 2016 
 

[4] Statens vegvesen, Vegdirektoratet, «Geoteknikk i vegbygging (Håndbok V220)», Vegdirektoratet, 
Oslo, Veiledning, Juni. 2010. 
 

[5] NGU, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase - kvartærgeologiske kart». 
 

[6] Norsk Geoteknisk Forening (NGF): NGF-Melding nr. 1-11. 
 

[7] Norges Vassdrags- og energidirektorat(NVE): atlas.nve.no 
 

[8]  Norges vassdrags- og energidirektorat, «Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred» 
 

72



www.multiconsult.no Tegningsnr.Oppdragsnr.

Kontrollert

Dato

Målestokk

Rev.

Status Fag Original format

GodkjentKonstr./Tegnet
DYRØY KOMMUNE
FINNALNDSMOEN DEMAS 2
OVERSIKTSKART 10212430 RIG-TEG-000

1:50000
2019-08-13

MAJ BGJ MAJ

-

- RIG A4

73



A

A

B

B

C

D D

C

1 11.6 19.6

2 15.3 19.5

3 11.3 15.8

4 11.1 16.4

X7666900

X7666800

X7666700

Y607300

Y607400

Y607500

Y607600

TVERRVEIEN

FOS
SMO

VEIE
N

www.multiconsult.noGodkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse Endr.liste

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Kontrollert

Dato

Målestokk

Rev.

Status Fag Original format

GodkjentKonstr./Tegnet
DYRØY KOMMUNE
FINNLANDSMOAN DEMAS 2
BORPLAN 10212430 RIG-TEG-001

1:1000
2019-08-26

MAJ BGJ MAJ

-

- RIG A3

BORET DYBDE + BORET I BERG
ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

TOTALSONDERING

TEGNFORKLARING: BRØNN/PORETRYKKSMÅLING

TRYKSONDERING (CPTU)
PRØVESERIE LAB.BOK NR: Digital lab.bok

BORBOK NR: Digital borbok

KOORDINATSYSTEM: EUREF89 UTM33
HØYDEREFERANSE: NN2000
KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER

74



Enaksialforsøk (strek angir aksiell tøyning (%) ved brudd)5

10

15

0

10 20 30 40 50

2,0

Udrenert
skjærfasthet (kPa)

10 20 30 40 50

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

K

K

K

Te
st

45

40

P
o

rø
si

te
t 

(%
)

2,00

2,07

(g
/c

m
3 )

O
rg

an
is

k
in

n
h

o
ld

 (
%

)

11

9

10

St
(-)

P
rø

v
e

enkl.gruskorn

skjellrester

skjellrester

skjellrester
skjellrester, enkl.gruskorn

sandlag

enkl.gruskorn

SAND

SAND, siltig

SAND, siltig

SAND, siltig

SAND

SAND, siltig, leirig

SAND, siltig, leirig

SAND, siltig, leirig
SILT, sandig, leirig

LEIRE

LEIRE

20

15

10

5

D
yb

d
e

 (
m

)

Symboler:

PRØVESERIE

www.multiconsult.no

2019-08-16
Dato:

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering

= Densitet
St = Sensitivitet

Beskrivelse

Rev. nr.:

Godkjent:Kontrollert:Konstr./Tegnet:

s:
Grunnvannstand:
Borbok:
Lab-bok:

Tegningsnr.:

Borhull:

Oppdragsnummer:

00

MAJMARTMTEREZK

2,75 g/cm3

m
Digital
Digital

4

10212430

Finnlandsmoen Demas 2, Brøstadbotn

Dyrøy kommune

kt.  11,06

75



SYM SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A 4 SAND, siltig

B 4 SAND, siltig, leirig skjellrester

C 4 LEIRE

D

E

#

#

#

#

#

#

#

#

#

SYMBOL: METODE:

Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt

Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe Korndensitet < 0,02 mm C u D 10 D 30 D 50 D 60

BOL %  % mm mm mm mm

A 6,9 0,038 0,079 0,146 0,173

B 10,9 0,017 0,051 0,114 0,143

C 85,3 0,004 0,006

D

E

 

KORNGRADERING Konstr./Tegnet Kontrollert

Dyrøy kommune
Finnlandsmoen Demas 2 Dato Godkjent

Brøstadbotn
Oppdragsnummer Tegnings nr. Rev.

   RIG-TEG-

16.08.2019

4,6

x

x x x

xxx

8,5

31,3

26,8

27,5

1,3-1,8 m

%

Glødetap
rs

8,1-8,9 m

5,3-5,8 m

MULTICONSULT AS

T2

T2

T4

TEREZK MARTM

MAJ

 Kvaløyveien 156, 9013 TROMSØ                                                         
Tlf.: 77 62 26 00

10212430 300

0

20

40

60

80

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

M
A

SS
E

P
R

O
S

E
N

T
 A

V
 K

O
R

N
 M

IN
D

R
E

 E
N

N
 d

KORNDIAMETER

A B C D E

LEIRE

SILT SAND GRUS

ST
E

IN

FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV

C
D

D
u =

60

10

C
D

D D
z =

2
30

60 10( )( )

76



3

5 10 20 30
  kNF

DT

-5 -5

+0 +0

+5 +5

+10 +10

Profil A-A

www.multiconsult.noGodkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse Endr.liste

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Kontrollert

Dato

Målestokk

Rev.

Status Fag Original format

GodkjentKonstr./Tegnet
DYRØY KOMMUNE
FINNLANDSMOEN DEMAS 2
PROFIL A 10212430 RIG-TEG-600

1:200
2019-08-26

MAJ BGJ MAJ

-

- RIG A3

77



4

5 10 20 30
  kNF

DT

-10 -10

-5 -5

+0 +0

+5 +5

+10 +10

+15 +15

Profil B-B

SAND

SAND, siltig

SAND, siltig

SAND, siltig

SAND

SAND, siltig, leirig

SAND, siltig, leirig

SAND, siltig, leirigSILTm sandig, leirig
LEIRE

LEIRE

www.multiconsult.noGodkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse Endr.liste

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Kontrollert

Dato

Målestokk

Rev.

Status Fag Original format

GodkjentKonstr./Tegnet
DYRØY KOMMUNE
FINNLANDSMOEN DEMAS 2
PROFIL B 10212430 RIG-TEG-601

1:200
2019-08-26

MAJ BGJ MAJ

-

- RIG A3

78



2

5 10 20 30
  kNF

DT

-5 -5

+0 +0

+5 +5

+10 +10

+15 +15

Profil C-C

www.multiconsult.noGodkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse Endr.liste

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Kontrollert

Dato

Målestokk

Rev.

Status Fag Original format

GodkjentKonstr./Tegnet
DYRØY KOMMUNE
FINNLANDSMOEN DEMAS 2
PROFIL C 10212430 RIG-TEG-602

1:200
2019-08-26

MAJ BGJ MAJ

-

- RIG A3

79



1

5 10 20 30
  kNF

DT
-10 -10

-5 -5

+0 +0

+5 +5

+10 +10

+15 +15

Profil D-D

www.multiconsult.noGodkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse Endr.liste

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Kontrollert

Dato

Målestokk

Rev.

Status Fag Original format

GodkjentKonstr./Tegnet
DYRØY KOMMUNE
FINNLANDSMOEN DEMAS 2
PROFIL D 10212430 RIG-TEG-603

1:200
2019-08-26

MAJ BGJ MAJ

-

- RIG A3

80



Geotekniske bilag 1 
Feltundersøkelser  

 

Utgave: 10.10.2017 www.multiconsult.no Side 1 av 2 

 

 

 
Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative 
fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn. For 
utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag – 
Oversikt over metodestandarder og retningslinjer». 

 

� DREIESONDERING  
Utføres med skjøtbare φ22 mm borstenger med 200 mm vridd 
spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med 
inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke 
synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. 
Antall ½-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.  

Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde-
skala og tverrstrek for hver 100 ½-omdreininger. Skravur angir 
synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på 
venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i 
grunnen. 

 

� 
RAMSONDERING  

Boringen utføres med skjøtbare φ32 mm borstenger og spiss 
med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi 
på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. 
Boremotstanden illustreres ved angivelse av 
rammemotstanden Qo pr. m nedramming. 

Qo = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m) 

 
 

� 
TRYKKSONDERING (CPT - CPTU)  
Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk 
spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjons-
hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot 
konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og 
sidefriksjon fs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u 
måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres 
kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert 
informasjon om grunnforholdene. 

Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, 
lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, 
deformasjons- og konsolideringsparametre). 

 

 

 

DREIETRYKKSONDERING  
Utføres med glatte skjøtbare φ36 mm borstenger med en 
normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i 
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant 
rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. 
Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig (markeres med 
kryss på høyre side). Nedpressingskraften FDT (kN) registreres 
automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å 
bedømme grunnforholdene.  
Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire 
i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. 

 

 
BERGKONTROLLBORING  
Utføres med skjøtbare φ45 mm stenger og hardmetall borkrone 
med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og 
vannspyling med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike 
egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, likedan 
penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av 
berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med 
registrering av borsynk for sikker påvisning. 

Avsluttet mot 

antatt berg  

Avsluttet mot stein, 

blokk eller fast 

grunn 

Forboret 

Middels stor motstand 

Meget liten motstand 

Meget stor motstand 

Avsluttet uten å nå fast 

grunn eller berg 

Halve omdreininger 

pr. m synk  

Slått med slegge  

Forboret  

Stein  

 

Borsynk i berg cm/min.  

Korr. spissmotstand [MPa] Poretrykk [MPa] Sidefriksjon [MPa] 
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TOTALSONDERING  
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg-
kontrollboring. Det benyttes φ45 mm borstenger og φ57 mm 
stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte 
lag presses boret ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min 
og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste 
lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten (markeres som 
kryss til høyre). Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og 
slag på borkronen. 
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises 
på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, 
slag og bortid vises til venstre. 

 

 
PRØVETAKING  
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske 
egenskaper i laboratoriet.  
 

Maskinell naverboring (forstyrrede poseprøver): 
Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast 
stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m dybde, 
avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av 
grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas 
forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom 
spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt 
utstyr som for eksempel skovlprøvetaking. 
 

Sylinder/blokkprøvetaing (Uforstyrrede prøver): 
Vanligvis benyttes stempel-prøvetaking med innvendig stempel 
for opptak av 60-100 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen 
kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med 
og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde skjæres det 
ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir 
forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan 
variere mellom φ54 mm (vanligst) og φ95 mm. Det er også mulig 
å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel 
ramprøvetakere og blokkprøvetakere. 

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste 
kvalitet.  

 

� VINGEBORING  
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110 
mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. 
Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden 
rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir 
registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret ved første 
gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 gjentatte omdreininger 
av vingekorset. Udrenert skjærfasthet cuv og cur beregnes ut fra 
henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra 
dette kan også sensitiviteten St = cuv/cur bestemmes. Tolkede 
verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptredende 
effektivt overlagringstrykk i måledybden, samt for jordartens 
plastisitet. 

  PORETRYKKSMÅLING  
Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med 
hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). 
Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør 
presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk 
registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av 
en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på 
bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. 

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet. 

 

Prøvemarkering 

Uforstyrret  

 

Omrørt  

cuv, cuvr (kPa) 

γwz  

u (kPa)   
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Laboratorieundersøkelser utføres for sikker klassifisering og bestemmelse av mekaniske egenskaper. Forsøkene utføres på 

prøver som er tatt opp i felt. For utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag 3 – Oversikt over 

metodestandarder og retningslinjer». 

 

 

MINERALSKE JORDARTER 

Ved prøveåpning klassifiseres og indentifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av 

korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjonene er: 

 

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk 

Kornstørrelse [mm] <0,002 0,002-0,063 0,063-2 2-63 63-630 >630 

 

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med 

substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende 

fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert 

breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leir til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne 

benevningsregler, for eksempel grusig morene. 

 

ORGANISKE JORDARTER 

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:  

  

Benevnelse Beskrivelse 

Torv Myrplanter, mer eller mindre omdannet 

• Fibrig torv Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke 

• Delvis fibrig torv, mellomtorv Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene 

• Amorf torv, svarttorv Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens 

Gytje og dy Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske 

bestanddeler 

Humus Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold 

Mold og matjord Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis 

det ovre jordlaget 
 

KORNFORDELINGSANALYSER 

En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler 

bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes 

materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da 

bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en 

kombinasjon av metodene.   

 

VANNINNHOLD 

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 

110˚C i 24 timer. 

 

KONSISTENSGRENSER 

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). 

Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) 

angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisitetsindeksen Ip = wf–wp (%) 

angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet 

høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire). 

 

HUMUSINNHOLD 

Humusinnholdet kan bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse), glødning av jordprøve i 

varmeovn eller våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd. Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler 

i en relativ skala.  
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DENSITET, TYNGDETETTHET, PORETALL OG PORØSITET 

Navn Symbol Enhet Beskrivelse 

Densitet ρ g/cm3 Masse av prøve per volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og 

utskåret del 

Korndensitet ρs g/cm3 Masse av fast stoff per volumenhet fast stoff 

Tørr densitet ρd g/cm3 Masse tørt stoff per volumenhet 

Tyngdetetthet ϒ kN/m3 Tyngde av prøve per volumenhet (ϒ=ρg= ϒs(1+w/100)(1-n/100), der g 

er tyngdeakselerasjonen) 

Spesifikk tyngdetetthet ϒs kN/m3 Tyngde av fast stoff per volumenhet fast stoff (ϒs= ρsg) 

Tørr tyngdetetthet ϒd kN/m3 Tyngde av tørt stoff per volumenhet (ϒd=ρdg= ϒs(1-n/100)) 

Poretall e - Volum av porer dividert med volum av fast stoff (e=n/(1-n), n som 

desimaltall) 

Porøsitet n % Volum av porer i % av totalt volum av prøven (n=e/(1+e)) 

 
 

SKJÆRFASTHET 

Skjærfastheten beskriver jordens styrke og benyttes bla. til beregning av motstand mot utglidninger og grunnbrudd. 

Skjærfasthet benyttes i beregninger av skråningsstabilitet og bæreevne. For korttidsbelastninger i finkornige materialer 

(leire) oppfører jorden seg udrenert og skjærfastheten beskrives ved udrenert skjærfasthet. Over lengre tidsintervaller vil 

oppførselen karakteriseres som drenert. Det benyttes da effektivspenningsparametere. 

 

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon) og tan φ (friksjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på 

uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning 

– poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende 

tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for 

skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.  

 

Udrenert skjærfasthet cu (kPa) bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter 

sammen i en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne 

egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (cut), konusforsøk (uforstyrret cufc, omrørt curfc), udrenerte treaksialforsøk 

(kompresjon/aktiv cuA, avlastning/passiv cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt 

ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (uforstyrret cuv, omrørt cuvr). 

 

 
 

SENSITIVITET 

Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne 

størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget 

lav omrørt skjærfasthet (cr< 0,5 kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. 
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DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER 

Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved beregning av setninger og deformasjoner. Disse 

mekaniske egenskapene bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som 

forhindrer sideveis deformasjon. Belastningen skjer vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last/spenning (σ’). 

Sammenhørende verdier for spenning og deformasjon (tøyning ε) registreres, og materialets stivhet (deformasjonsmodul) 

kan beregnes som M = ∆σ’/∆ ε. Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen. En sentral parameter som tolkes 

i sammenheng med ødometerforsøk er forkonsolideringsspenningen (σc’). Dette er det største lastnivået som jorda har 

opplevd tidligere (f.eks. tidligere overlagring eller islast). Deformasjonsmodulen viser typisk forskjellig oppførsel under og 

over forkonsolideringsspenningen. I leire vil stivheten for spenningsnivåer under σc’ representeres ved en konstant 

stivhetsmodul Moc. For spenningsnivåer over σc’ vil stivheten øke med økende spenning. Denne økningen kan beskrives 

ved modultallet m. 

 

 
 

TELEFARLIGHET 

En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. 

Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig) 

etter SVV Håndbok N200. 

 

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER 

Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart 

bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller 

Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet ρd som funksjon av 

innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρdmax) benyttes ved spesifikasjon av krav til 

utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt). 

 

PERMEABILITET 

Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. 

tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet 

normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. 

lengdeenhet). Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet, ved konstant eller fallende potensial, 

eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt samt ødometerforsøk. 
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OPPTEGNING AV PRØVESERIE - PRØVESKRAVERING 

Analyserte prøver skraveres på prøveserietegningen i henhold til hovedbenevnelsen av materialet. Det er i tillegg en egen 

skravering for eventuelle notater hentet fra borbok til den gjeldende prøveserien. De ulike skraveringene er som følger: 

NB: Med mindre en kornfordelingsanalyse er utført, er dette kun en subjektiv og veiledende klassifisering som er basert 

på laborantens visuelle vurdering av materialet. 

  

LEIRE: Leirinnholdet er større enn 15 % 

SILT: Siltinnholdet er større enn 45 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

SAND: Sandinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

GRUS: Grusinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

MATERIALE: Brukes når materialet har en slik sammensetning at ingen av de ovennevnte betegnelsene kan benyttes. 

Dette fremkommer normalt fra en kornfordelingsanalyse  

TORV: Mer eller mindre omvandlede planterester 

GYTJE/DY: Består av vannavsatte plante- og dyrerester. De kan virke fete og elastiske 

MATERIALE ORG.: Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur 

FYLLMASSE: Avsetninger som ikke er naturlige (utlagte masser) 

Borboknotat: Merknader fra borleder (hentet fra borbok), f.eks. «tom sylinder», «foringsrør», «forboring» osv. 

 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SPESIALFORSØK – Korngradering (K) / Treaksialforsøk (T) / Ødometerforsøk (Ø) 

Eventuelt utførte spesialforsøk på en prøveserie markeres med K, T eller Ø ved tilhørende prøve. Markeringene indikerer 

ikke nøyaktig dybde for spesialforsøkene, men er referanse til at det foreligger egne tegninger for forsøket inkludert 

resultater og ytterlig forsøksinformasjon. 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Vanninnhold og konsistensgrenser 

Vanninnhold og konsistensgrenser utført ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av 

symboler på tilhørende graf. Dersom et vanninnhold overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens 

øvre ytterpunkt. 

Vanninnhold w 

 Plastisitetsgrense wp  

Flytegrense wf 
 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Udrenert skjærfasthet 

Resultatene fra utførte konus- og enaksiale trykkforsøk ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved 

plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom en skjærfasthetverdi overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis 

i siffer ved grafens øvre ytterpunkt. 

Uomrørt konus cufc 
 

Omrørt konus curfc 
 

Enaksialt trykkforsøk 

Strek angir aksiell tøyning (%) ved 

brudd 

 

Omrørt konus curfc ≤2,0kPa 
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER 

Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i 

rapportering, baserer seg på gjeldende versjon av følgende standarder og referansedokumenter: 

Dokument Tema 

NGF Melding 1 SI-enheter 

NGF Melding 2, NS-EN ISO 14688-1 og -2 Symboler og terminologi 

NGF Melding 3 Dreiesondering 

NGF Melding 4 Vingeboring 

NGF Melding 5, NS-EN ISO 22476-1 Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) 

NGF Melding 6 Grunnvanns- og poretrykksmåling 

NGF Melding 7 Dreietrykksondering 

NGF Melding 8 Kommentarkoder for feltundersøkelser 

NGF Melding 9 Totalsondering 

NS-EN ISO 22476-2 Ramsondering 

NGF Melding 10 Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser 

NGF Melding 11, NS-EN ISO 22475-1 Prøvetaking 

Statens vegvesen Håndbok R211 Feltundersøkelser 

NS 8020-1 Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser 
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER 

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i 

rapportering, baserer seg på følgende standarder og referansedokumenter: 

Dokument Tema 

NS8000  Konsistensgrenser – terminologi 

NS8001 Støtflytegrense 

NS8002 Konusflytegrense 

NS8003 Plastisitetsgrense (utrullingsgrense) 

NS8004 Svinngrense 

NS8005, NS-EN ISO 17892-4 Kornfordelingsanalyse 

NS8010, NS-EN ISO 14688-1 og -2 Jord – bestanddeler og struktur. Klassifisering og 

indentifisering. 

NS8011, NS-EN ISO 17892-2 Densitet 

NS8012, NS-EN ISO 17892-3 Korndensitet 

NS8013, NS-EN ISO 17892-1 Vanninnhold 

NS8014 Poretall, porøsitet og metningsgrad 

NS8015 Skjærfasthet ved konusforsøk 

NS8016 Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk 

NS8017 Ødometerforsøk, trinnvis belastning 

NS8018 Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning 

NS-EN ISO/TS 17892-8 og -9 Treaksialforsøk (UU, CD) 

Statens vegvesen Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser 
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NOTAT  

OPPDRAG Finnlandsmoen Demas 2 DOKUMENTKODE 10212430-RIG-NOT-001 

EMNE Vurdering av sikkerhet mot skred TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Dyrøy kommune OPPDRAGSLEDER Martine Johnsen Waldeland 

KONTAKTPERSON Kjell-Rune Marthinsen SAKSBEHANDLER Martine Johnsen Waldeland 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 10235011 Geoteknikk Nord 

 

SAMMENDRAG 

Dyrøy kommune arbeider med reguleringsplan for deler av Brøstadbotn sentrum (Finnlandsmoen Demas 2). 
Multiconsult Norge AS er i den forbindelse engasjert til å vurdere sikkerheten mot kvikkleireskred. 

Topografisk kart viser at terrenget i området er relativt flatt og ligger mellom kote 11 og kote 15. Litjelva renner tvers 
over området, og terrenget heller ned mot elva med gjennomsnittlig helning ca. 1:2 ned til kote 6. 

Multiconsult har utført grunnundersøkelser i det aktuelle området. Sonderingene viser at løsmassene i området består 
av middelsfaste til faste lag. Det er boret opptil ca. 20 meter i løsmasser. Løsmassene i området består generelt av 
sand og siltig sand ned til ca. 5 meter. Derunder er det ca. 3 meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter 
leire. Leira har ikke sprøbruddegenskaper. 

Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mod kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende 
tiltak. 

 

1 Innledning 
Dyrøy kommune har i gangsatt reguleringsarbeider for deler av Brøstadbotn sentrum 
(Finnlandsmoen Demas 2). 

Multiconsult Norge AS er i den forbindelse engasjert til å vurdere sikkerheten mot kvikkleireskred i 
henhold til TEK17, §7-3 Sikkerhet mot skred [1]. I denne vurdering følges retningslinjer i NVEs 
veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [2]. 

2 Beskrivelse av tiltak 
Dyrøy kommune arbeider med reguleringsplan for deler av Brøstadbotn sentrum (Finnlandsmoen 
Demas 2).  

Figur 1 viser et kartutsnitt med det aktuelle området og figur 2 viser området i flyfoto. 
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Figur 1 Kartutsnitt med det aktuelle området [norgeskart.no]. 

 

Figur 2 Flyfoto over det aktuelle området [norgeskart.no]. 
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3 Terreng- og grunnforhold 
Topografisk kart viser at terrenget i området er relativt flatt og ligger mellom kote 11 og kote 15. 
Litjelva renner tvers over området, og terrenget heller ned mot elva med gjennomsnittlig helning 
ca. 1:2 ned til kote 6. 

Figur 3 viser et kvartærgeologisk kart over det aktuelle området. Kartet indikerer at området består 
av marine strandavsetninger. 

 

Figur 3 Kvartærgeologisk kart over det aktuelle området [3]. 
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Multiconsult har utført grunnundersøkelser i det aktuelle området. Det vises til rapport nr. 
10212430-RIG-RAP-001 datert 2019-08-28. Figur 4 viser sonderingsutskrift i profil fra 
grunnundersøkelsen. 

 

Figur 4 Dreietrykksonderinger i profil [Multiconsult]. 

Sonderingene viser at løsmassene i området består av middelsfaste til faste lag. Det er boret opptil 
ca. 20 meter i løsmasser. 

Løsmassene i området består generelt av sand og siltig sand ned til ca. 5 meter. Derunder er det ca. 
3 meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter leire. Leira har udrenert skjærfasthet 
mellom 31 og 41 kPa og omrørt skjærfasthet mellom 2,0 og 4,5 kPa, med tilhørende sensitivitet i 
størrelsesorden 9-11. 

Det er ikke påvist løsmasser med sprøbruddegenskaper.  

4 Vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 
Grunnundersøkelsene i området viser at løsmassene ikke består av sprøbruddmateriale.  
Grunnforholdene gir dermed ikke mulighet for at det kan oppstå områdeskred selv om de 
topografiske forhold gjør dette mulig. Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mod 
kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende tiltak. 

5 Referanser 
[1] Direktoratet for byggkvalitet, «Byggeteknisk forskrift (TEK17)» 

[2] Norges vassdrags- og energidirektorat, «Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred» 

[3] NGU, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase - kvartærgeologiske kart». 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/261 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 23.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Prinsippsak knyttet til dispensasjonsbehandling etter Plan- og bygningsloven – 
boligbygging 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 27/20 30.04.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret i Dyrøy ber rådmann legge stor vekt på behovet for boligbygging i 
Dyrøy kommune ved behandling av dispensasjonssøknader der hvor omsøkt tomt er å 
betrakte som fortetting av eksisterende boligområde. 

2. Opplistede kriterier i arealplanens planbestemmelse pkt. 2.2. b) skal legges til grunn 
ved slik behandling 

 

Saksopplysninger 

1. Bakgrunn for saken 
 

Plan- og naturutvalget (PNU) behandlet i sak 6/20 en dispensasjonssøknad knyttet til 
boligbygging i et sentrumsnært område og i nært tilknytning til et regulert område for 
boligbygging. Omsøkte tomt var innenfor LNFR i arealplan og på det som kan klassifiseres som 
dyrkbart areal, men ikke dyrket. Med grunnlag i generelle krav til å innvilge dispensasjon, samt 
at Dyrøy kommune nylig har vedtatt en ny arealplan og at dette var i en nær tilknytning til et 
regulert boligområde med ledige tomter, ble det fra administrasjonen innstilt på å avslå 
søknaden. 
 
PNU uttrykte uenighet med administrasjonen, og representanten Terje Johansen la frem 
følgende forslag til vedtak:  

1. PNU er positiv til boligbygging i Dyrøy kommune og utsetter saken til neste PNU-møte. 
2. Rådmannen bes lage sak for kommunestyret som en prinsippsak om vi skal tillate 

fortsettende boligbygging i bygder og Brøstadbotnområdet selv om det i tilfeller legger 
beslag på dyrkbar mark og hvor hensynet til bosetting må gå foran. Viser til 
Planbestemmelse i arealplan for Dyrøy kommune pkt. 2.2 Unntak fra plankrav §§ 11-
10 og 11-11 Retningslinje: Ved søknad om dispensasjon fra arealplanen i LNFR-
områder for bolig og fritidsbolig, skal kriteriene i pkt. 6.2 vektlegges. Bosetting i 
distrikta er viktig for Dyrøy kommune og skal vektlegges. 

 2. Gjeldende regelverk - Plan- og bygningsloven m/forskrifter 
Kommunen har myndighet til etter søknad å dispensere fra bestemmelser i loven, forskrifter 
eller planer gitt i medhold av loven. Vedtak i dispensasjonssak er enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven. § 1-6 i plan- og bygningsloven slår fast at forvaltningsloven gjelder for 
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saker som behandles etter loven. Det innebærer at det foreligger plikt til å begrunne vedtak 
om å gi eller å avslå søknad om dispensasjon. Begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig 
med at vedtaket treffes, jf. § 24 i forvaltningsloven.   
 
Det skjønn kommunene skal utøve når de vurderer om dispensasjon skal gis er underlagt 
omfattende begrensninger. Det er derfor viktig at kommune gir en utfyllende begrunnelse for 
vedtak om dispensasjon. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike 
planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt 
ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 
Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er et rettsanvendelsesskjønn som kan 
overprøves av domstolene. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale selvstyret 
kommer således i betraktning kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal gis når 
lovens formelle vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt. Den kommer til anvendelse på samme 
måte ved behandlingen av klager og domstolskontroll. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. Dette gjelder for både plansaker og byggesaker. Når det gjelder 
plankrav som følger av § 11-9 nr.1 eller § 12-1 kan det dispenseres fra plankravet under 
forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning. De generelle vilkårene for 
dispensasjon må selvfølgelig alltid være til stede. 
 

Administrasjonens vurdering 

Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i et 
enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av 
loven. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen 
fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder. 
 
Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov 
eller gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet. 
 
En praksis der det stadig gis enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som 
overordnet styringsverktøy, og gir dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere. I 
motsetning til dispensasjon, er reguleringsplan et resultat av en prosess som sikrer 
informasjon og medvirkning. 
 
I forhold til bestillingen fra PNU, så ser rådmannen helt klart at små distriktskommuner 
som Dyrøy står i en spesiell stilling når det gjelder avveining mellom det å legge beslag på 
arealer innenfor LNFR-områder/dyrkbar mark til boligbygging gjennom dispensasjon, og 
et nærmest akutt behov for å ta vare på ethvert initiativ/ønske om å få bygge bolig.  Ofte 
er slike søknader begrunnet med nærhet til øvrig familie osv., noe som kan være 
avgjørende for om man ønsker å bygge. Alle avslag i slike sammenheng kan fort bidra til at 
søker gjør andre valg og i verste fall ikke blir innbygger i kommunen.  
 
Dyrøy kommune har en nylig vedtatt arealplan hvor man har lagt til rette for boligbygging 
flere steder i kommunen, både som spredt boligbygging og innenfor regulert område. Men 
det dystre bilde av befolkningsnedgang i kommunen har ytterligere forsterket seg etter at 
planen er vedtatt. Bare i 2019 hadde Dyrøy en befolkningsnedgang på 45 personer og var for 
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første gang under 1100 innbyggere. Nedgangen i løpet av et år utgjør 4%, noe som må 
betraktes som dramatisk. Dyrøy kommune kom ut som den kommunen i Troms og Finnmark 
med størst nedgang.  SSB´prognose for befolkningsutvikling har lenge pekt i negativ retning, 
men faktisk nedgang i Dyrøy er betydelig verre enn det prognosen forteller.  
 
I et slikt perspektiv så ser rådmann at den vurderingen som skal gjøres av administrasjonen 
ved dispensasjonssøknader må ha med seg det ovennevnte perspektivet. Det vil si at ved 
vurdering av om hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra vil bli vesentlig 
tilsidesatt, samt i interesseavveining av fordelene ved tiltaket vurdert opp mot ulempene, så 
må i stor grad behovet for boligbygging i kommunen på bekostning av jordvern vektlegges, 
der hvor det ikke er snakk om at det går på bekostning av dyrket mark.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 024 

Saksmappe: 2017/1183 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 20.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - samarbeidsavtale 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/20 26.03.2020 
Kommunestyret 28/20 30.04.2020 

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale 

 

Rådmannens innstilling: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om 
politiråd og politikontakt for perioden 01.01.20 – 31.12.21, vedtas. 
 

Rådmannens innstilling: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om 
politiråd og politikontakt for perioden 01.01.20 – 31.12.21, vedtas. 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om politiråd og 
politikontakt for perioden 01.01.20 – 31.12.21, vedtas. 
 
 
 

 

Saksopplysninger 

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. 
Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre 
utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak 
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politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats. Rådets 
medlemmer består av ordfører, rådmann, lensmann og politikontakt.  
 
Typiske saksfelter for politirådet kan dreie seg om oppvekst og levekår, barn og ungdom, 
barnevern, fritid, organisert kriminalitet, ordenssituasjonen, planlegging av fysiske omgivelser/ 
reguleringsplaner, trafikkforhold og samferdsel, forhold rundt skjenking og utelivsbransjen, 
narkotikasituasjonen, integreringsspørsmål, prostitusjon og menneskehandel samt store 
arrangementer der politiet skal involveres. 
 
Dyrøy og Sørreisa har felles politiråd innenfor Finnsnes lensmannsdistrikt. 
 

Administrasjonens vurdering 

Politirådene skal være strategiske organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og 
sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeidet gjennom 
politiråd skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokale folkevalgte i det kriminalitets-
forebyggende arbeidet, og samtidig støtte opp under målsetningen om et lokalt forankret 
politi. Politirådet skal ha et avklart ansvar og mål om å bidra til å skape trygghet og trivsel i 
kommunen.  

Forslaget til avtale har vært sendt på en enkel administrativ høring i kommunens organisasjon, 
og har i tillegg vært gjennomgått og bearbeidet i politirådets møte den 6. mars 2020. Samlet 
har dette bidratt til en avtale som vil være en god ramme for et målrettet arbeid i politirådet og 
for kommunens politikontakt. 
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Mål med samarbeidet

Samfunnsutviklingen kjennetegnes ved at verden knyttes tettere sammen og norske forhold påvirkes

i  langt større grad av hendelser langt utenfor landets grenser. Den teknologiske utviklingen går raskt

og kriminaliteten lokalt påvirkes i større grad av utenforliggende faktorer. Itakt med dette vil også

publikums forventninger til politiet og andre samfunnsaktører endre seg. Politi, kommuner og

samfunnet for øvrig står overfor store utfordringer som betinger et kriminalitetsforebyggende fokus.

Forebygging av kriminalitet handler både om forhold i det brede lag av befolkningen og tiltak rettet

direkte inn mot grupper, individ eller situasjoner med høy risiko. Kommunen har ansvaret for en

rekke oppgaver av stor betydning for forebygging av kriminalitet som barnehage, grunnskole,

barnevern, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og kontroll med alkoholomsetning. Det forutsettes

at kommunen aktivt etterspør og anvender kunnskap for å bidra til et best mulig felles

situasjonsbilde.

Politiets hovedoppgave er å forebygge og motvirke straffbare handlinger. Politiet skal også

organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke forhold som utløser ulovlige handlinger

eller tilstander. Vi skal sammen skape både faktisk trygghet og trygghetsfølelse blant publikum.

Dette krever en kommune som satser systematisk på å unngå kriminalitet og et politi som er

operativt, synlig og tilgjengelig etter publikums behov. Igjennom et felles situasjonsbilde av

kriminaliteten skal politiet og kommunen sammen jobbe kunnskapsbasert med forebyggende

strategier. Politiet og kommunen skal legge til rette for tverretatlig samarbeid og involvere

samfunnsaktørene igjennom politiråd og politikontakter.

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med

samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal

politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv og

frivillighetssektoren.

Hovedoppgaver i politirådet:

. Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til samhandling

og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført.

. Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig forebyggende

tjeneste i sitt lokalsamfunn.

' Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta kriminalitetsforebygging og

trygge lokalsamfunn.

. Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter.

. Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige

organisasjoner/interesseorganisasjoner.

. Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet, felles

forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og målrettede forebyggende tiltak knyttet

til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.

' Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, beredskap og

samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen disse temaene.
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Deltagelse  og organisering

Politirådet er som et minimum sammensatt av representanter fra ledelsen  i  kommunen og ledelsen  i

lokalt politi, hvor begge parter kan forplikte egne organisasjoner.

Faste medlemmer

. Ordfører

0  Rådmann

. Lensmann

. Polltikontakten

Møteavvikling

Til aktuelle saker kan partene ta med fagpersoner tll saksfremlegg eller som observatør. Dette kan

være representanter fra næringslivet, frivillige organisasjoner, interesseorganlsasjoner eller andre

offentlige etater.

Det avholdes to faste møter pr. år. Ved oppdukkende behov kan rådet møtes på kort varsel. Agenda

til møtene sendes ut seneste en uke før møtet avholdes.

Sekretariatsfunksjon ivaretas av kommunen. Det utarbeides referat som arkiveres.

Lokale mål og oppfølging

Basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet

for perioden blitt enige om følgende satsningsområder.

. Vold og seksuelle overgrep mot barn: Samarbeid og samordning av innsats slik at vold og

seksuelle overgrep mot barn forebygges  i  alle samfunnslag. lden forbindelse også iverksette

tiltak mot risikoatferd på nett.

. Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge: Rusforebygging og oppfølging av barn og unge  i

risikogrupper.

. Beredskap og krisehåndtering: ldentifisere samarbeidsområder innenfor beredskap og

samfunnssikkerhet.

. Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping: Samarbeid og samordning av

innsats. Kontaktpersoner hos politiet er næringslivskoordinator og polltikontakt.

. Skjenking og ruspolitikk: Forebygge over-skjenking og bruk av illegale stoffer, skjenking til

mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen.

. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: Utvikle handlingsveileder for samarbeid

og følge opp denne for felles forebyggende innsats. Kontaktpersoner hos politiet er

radikaliseringskoordinator og politikontakt.

Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnska psbasert grunnlag for det tverretatlige

samarbeidet. Politirådet skal bidra til et best mulig felles sltuasjonsbilde som grunnlag for de tiltak
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som iverksettes innen kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap.

I lys av satsingsområder og innhentet kunnskapsgrunnlag, skal politivedtektene jevnlig revideres, slik

at strategiske satsninger også gjenspeiles her. I den grad utfordringene berører næringsliv,

organisasjoner m.m., skal også de involveres  i  arbeidet.

Rådmann og politikontakt eller andre utpekte ansvarlige, gis ansvaret for at anbefalinger  i  politirådet

blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre.

Politikontakten

Polltikontakten blir bindeleddet mellom kommunens innbyggere/ kommunale etater og det lokale

politiet. Politirådet må sammen utvikle politikontaktfunksjonen og hvordan man praktisk oppnår best

mulig ordning. Det forventes at de samlede polititjenestene leveres gjennom ordinær tjenesteyting.

Hovedoppgaver:

. Sørge for daglig oppfølging av helhetlig kriminalitetsforebyggende strategi.

. Være kontaktpunkt mellom politi, befolkningen og de ulike aktørene i kommunen.

. Gi råd om å følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

. Presentere politiets etterretningsprodukter for kriminalitetsbilde og sammenholde dette med

kommunens egne analyser og funn.

' Etablere kontakt med andre offentlige myndigheter og næringsliv.

. Politikontakt for Dyrøy kommune er: Roger Magnussen

Politiets tjenestetilbud

Finnsnes lensmannsdistrikt har ansvar for polititjenesten  i  Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og

Tranøy kommuner, med omtrent 19.600 innbyggere. Lensmannsdistriktet betegnes som en

Geografisk driftsenhet (GDE) og har sitt kontor på Finnsnes. Det leveres heldøgns vakt- og

beredskapstjeneste  i  tillegg til ulike servicefunksjoner.

Åpningstid og sted

Finnsnes lensmannskontor

0  0800 -1430 mandag, tirsdag, onsdag og fredag

0  0800-1800 torsdag

Tjenestetilbud

o Passutstedelse og dokumenter for utlendinger (timebestilling)

o Sivil rettspleie (forliksråd, samt namsmann inkludert gjeldsordning)

. Hittegods

. Dødsfallsmeldinger (herunder veiledning arv og skifte)

. Mottak og videre-ekspederlng av forvaltningsoppgaver(våpen, kjøresedler, utlending m.m.)
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. Politi: Politipatruljer, etterforskere, forebygging og etterretning.

. UP: En patrulje stedsplassert ved lensmannskontoret

o Påtalemyndigheten: Tre påtalejurister stedsplassert på Finnsnes.

Kunnskapsgrunnlag

Tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for målrettet

samarbeid med lokalsamfunnet. Analyser av lokale kriminalitetsområder er viktig og politirådet skal

bidra til felles kunnskapsdeling som gir et felles kunnskapsgrunnlag for samarbeidet. Både kommune

og politi skal ta i bruk teknologi og prioritere aktiviteter som skal sikre kriminalitetsforebyggende

tilstedeværelse på digitale plattformer og digitale møteplasser.

Det anbefales at kommunen gjennomfører "ungdataundersøkelse" jevnlig.

Forpliktelser

Kommunen og politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter.

Beslutninger må fattes som konsensusvedtak. Partene binder ellers bare sin egen organisasjon i

forhold til tiltak. Tiltak og aktiviteter må samordnes på best mulig måte for å øke kvaliteten på

trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende oppgaver.

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede

kriminalitetsutfordringer og tiltak iverksatt innen beredskap og samfunnssikkerhet. Eventuelle

læringspunkter videreføres til neste års arbeid.

Gyldighet:

Avtalen revideres hvert annet år.

Dyrøy kommune viderefører ordningen med felles politiråd med Sørreisa kommune.

Denne avtalen gjelder for perioden 01.01.20 - 31.12.21

Sted og dato

Ordfører Lensmann
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/192 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 20.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Småjobbsentral i Dyrøy 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 35/20 26.03.2020 
Kommunestyret 29/20 30.04.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune etablerer en småjobbsentral som tilrettelegges av Frivillighetssentralen 
2. Dyrøy kommune skal kun forestå formidling mellom de som har behov og de som tilbyr 

tjenester (kun privatpersoner) 
3. Det etableres retningslinjer som ivaretar berørt lovverk, bla. a. lønn/skatt, taushetsplikt 

osv., samt timepris på utførte tjenester, 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune etablerer en småjobbsentral som tilrettelegges av Frivillighetssentralen 
1. Dyrøy kommune skal kun forestå formidling mellom de som har behov og de som tilbyr 

tjenester (kun privatpersoner) 
1. Det etableres retningslinjer som ivaretar berørt lovverk, bla. a. lønn/skatt, taushetsplikt 

osv., samt timepris på utførte tjenester, 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak. 
 
Vedtaket bifalt, 4 (AP/SP) mot 1 stemmer (H).  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
1.Dyrøy kommune etablerer en småjobbsentral som tilrettelegges av Frivillighetssentralen 
2.Dyrøy kommune skal kun forestå formidling mellom de som har behov og de som tilbyr tjenester (kun 
privatpersoner) 
3.Det etableres retningslinjer som ivaretar berørt lovverk, bla. a. lønn/skatt, taushetsplikt osv., samt 
timepris på utførte tjenester, 
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Saksopplysninger 

Dyrøy kommune vedtok i budsjettbehandling (verbalforslag 13) at administrasjonen skal 
legge frem sak til politisk behandling knyttet til mulig etablering av ”Småjobbsentral” i 
Dyrøy. Vedtaket er formulert som følgende: 
 
Det er mange i vårt lokalsamfunn som har ønske om og evne til å bidra. Det er viktig å 
legge til rette for at alle gode krefter kan kobles i hop, og at de som har behov kan få utført 
oppdrag. Det kan f. eks. være seniorer eller ungdom som ønsker å gjøre en frivillig innsats. 
Dyrøy kommune utreder etablering av en ”småjobbsentral” gjennom frivilligsentralen, og 
tilrettelegger slik for at kompetanse og frivillige ressurser kan brukes til glede for 
lokalsamfunnet. 
 

Administrasjonens vurdering 

Småjobbsentral: 
Det er mange i vårt lokalsamfunn som har ønske om og evne til å bidra. Det er viktig å legge til 
rette for at alle gode krefter kan kobles ihop, og at de som har et behov kan få utført enkle 
oppdrag. Det kan f.eks være seniorer eller ungdom som ønsker å gjøre en frivillig innsats. 
Dyrøy kommune utreder etablering av en "småjobbsentral" gjennom frivilligsentralen, og 
tilrettelegge slik for at kompetanse og frivillige ressurser kan brukes til glede for 
lokalsamfunnet. 
 
Oppdrag: 
Det må vurderes hvilke oppdrag som en småjobbsentral skal utføre. Viktig at det settes en 
grense slik at det er «småjobb» som er bestillingen. Det bør også begrenses hvem som kan 
motta arbeid fra sentralen. F.eks at det er beregnet til eldre og uføre. Jobbene må ikke ha et 
slikt omfang at det blir klassifisert som næring eller har varig, regulær karakter. Arbeid som 
krever autorisasjon, eller er kommunen sitt ansvar ligger ikke under kategorien «småjobb» Det 
mulig å begrense med antall timer f.eks 2 – 3 timer, eller mengden «snømåking» kan begrenses 
til trapp og X antall meter utenfor trapp.  
 Det må også tas hensyn til sikkerhet for den som utfører jobben. (Kommunen ansvarlig) 
Transport av småjobber må også vurderes. Har personen egen bil som kan benyttes blir 
aksjonsradius noe større. En må likevel anta at det må tas med om hvor i kommunen bestiller er 
bosatt og om sentralen har noen i området som kan utføre jobben. For unge uten sertifikat og 
bil vil aksjonsradius være forholdsvis liten. Det vil være en fordel om det er mulig å opprette en 
«småjobbpool» som kan operere ut fra den enkelte bygd/krets. 
Det må også forutsettes at oppdragsgiver har det utstyr som er nødvendig for å utføre arbeidet.  
Eksempel fra andre sentraler: 
  

 Klippe plen, hagearbeid.         
 Stable ved.           
 Snømåking, strøing.           
 Vask av vinduer.           
 Vask av gulv samt støvsuging.         
 Transport av søppel.           
 Små reparasjoner i utenfor hus.         
 Mindre maler arbeid.           
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 Handlerunde          
           
Formidle       
En småjobb er korte arbeidsoppgaver, som det ikke er naturlig at andre profesjonelle, offentlige 
eller frivillige tar seg av og ikke konkurrerer med næringsvirksomhet. Småjobberen registrerer 
seg for småjobboppdrag ved å fylle ut et registreringsskjema, taushetserklæring og eventuell 
politiattest. Her registreres hvilke oppdrag den enkelte småjobber kan ta og i hvilket område 
som er aktuelt for den enkelte. Sentralen fordeler oppdrag på alle som har meldt seg. 
Småjobberen representerer seg selv og er fult ut ansvarlig overfor oppdragsgiver.  Dersom 
kommunens heimeside skal nyttes til oppdragsbestilling må det etableres et enkelt 
bestillingskjema. Dette skjemaet bør også benyttes dersom oppdraget mottas på andre måter 
f.eks tlf. «Småjobbsentralen må da ta kontakt med utførere for å sjekke om noen kan ta på seg 
oppgaven. Dersom sentralen får kontakt med utfører opplyser sentralen dette tilbake til 
oppdragsgiver og det knyttes kontakt mellom partene. De kan da gjøre avtaler direkte med 
hverandre. Sentralen har ikke noe ansvar for jobben en selve formidlingen. Dersom bestilling av 
oppdrag skjer pr. tlf bør det settes av tidsrom der sentralen tar imot oppdrag. 
 
Frivillig / betalt oppdrag: 
Bruker av sentralen vil i hovedsak være eldre mennesker og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Å «småjobber» er ikke noe en blir rik av og det er det heller ikke meningen at en 
skal bli. Men de trenger hjelp kan få det. Den som har arbeidslyst og kapasitet får noe å gjøre. 
Erfaringsmessig viser det seg vanskelig å få «småjobbere» uten at det gis en viss kompensasjon/ 
godtgjørelse. Av de småjobbsentraler som er sammenlignbar opereres det med en timepris på 
mellom kr. 120,- og 175,- pr. time. Oppgjør skjer direkte mellom oppdragsgiver og småjobber. 
Slik inntekt er fritatt for skatt og arbeidsgiveravgift dersom den ikke overstiger kr. 6000,- pr. 
oppdragsgiver for privatpersoner (kr. 1000,- for næringsdrivende).    
 
Aktivitetspliktige 
1. januar 2017 innførte NAV vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk støtte 
til personer under 30 år. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke den enkeltes mulighet for 
overgang til arbeid eller utdanning. Kommunene har plikt til å ta i mot personer på 
aktivitetsplikt og gi disse et tilbud, og her kan en småjobbsentralen ha ei viktig funksjon.  
 
Økonomi 
For oppgaven med organisering og gjennomføre formidling av oppdrag, forutsettes dette å 
løses innenfor de ressurser som eksisterer innenfor kultur/Frivillighetssentralen. Dersom man 
etter hvert ser for seg at man også kan leie ut utstyr (som enkelte småjobbsentraler gjør), så vil 
det måtte finansieres utenom.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 3/88 

Saksmappe: 2020/245 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 17.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Ladepunkter for elektriske biler ved offentlige bygg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 42/20 23.04.2020 
Kommunestyret 30/20 30.04.2020 

 

Vedlegg 
1 Ladepunkter på offentlige bygg 
  

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune ser positivt på etablering av inntil 30 ladepunkter for elektriske biler på offentlige 
bygninger i Brøstadbotn sentrum, og administrasjonen bes om å hente inn tilbud for etablering av 
ladestasjoner etter beskrevet omfang.  
 
 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune ser positivt på etablering av inntil 30 ladepunkter for elektriske biler på offentlige 
bygninger i Brøstadbotn sentrum, og administrasjonen bes om å hente inn tilbud for etablering av 
ladestasjoner etter beskrevet omfang.  
 
 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
 
 
Enhetsleder teknisk Kjell-Rune Marthinsen orienterer.  
 
Forslag til vedtak Marit A.Espenes (AP), tilleggspunkt til rådmannens innstilling:  
Formannskapet ber adm. avklare private aktørers interesse for å etablere ladestasjoner i sentrum. 
Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  
 
Formannskapet ber adm. avklare private aktørers interesse for å etablere ladestasjoner i sentrum. 
Dyrøy kommune ser positivt på etablering av inntil 30 ladepunkter for elektriske biler på offentlige 
bygninger i Brøstadbotn sentrum, og administrasjonen bes om å hente inn tilbud for etablering av 
ladestasjoner etter beskrevet omfang. 
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Saksopplysninger 

Ved budsjettbehandlingen i 2019 ble det fremmet sak fra kommunestyret angående muligheten for 
etablering av ladepunkter for elektriske biler i Brøstadbotn. Tiltaket anses som viktig siden det vil gi 
mulighet for lading av biler i nærområdet.  
Alternativet som vurderes her er montering av ladepunkter på vegg på noen offentlige bygninger, sett ut 
fra dagens behov og hva som kommer i overskuelig framtid.  Med dette som bakgrunn har det blitt laget 
følgende oversikt over hvor det kan være aktuelt med slike ladepunkter: 
 

1. Nåværende carport ved sykehjemmet. Her er det ett uttak for lading i dag, og dette kan 
erstattes med 3 ladestasjoner. Brukes av hjemmetjenesten.  

2. Planlagt carport for hjemmetjenestens biler. Montering av 2 ladestasjoner. 
3. Vegg ved inngangsdør Dyrøytunet 2 (gamle NAV-inngang). Montering av 3 ladestasjoner, kan 

brukes av ansatte og besøkende.  
4. På vegg Nordavindshagen. Montering av to ladestasjoner på hver side av inngangsdøren. Brukes 

av ansatte og besøkende.  
5. På vegg aktivitetshuset. Montering av to ladestasjoner på vegg i nærheten av parkeringsplass. 

Brukes av drosjene.  
6. Utleiebygget. Montering av to ladepunkter på vegg. Brukes av besøkende. Betalingsløsning. 
7. Klubbhuset til Brøstadbotn IL. Montering av to ladepunkter på yttervegg ved parkering. Brukes 

av besøkende.  
8. Barnehagen. Montering av to ladepunkter på vegg ved parkering for ansatte.  
9. Fossmoveien 9 / kirkekontoret. Montering av to ladepunkter for kommunale biler og to punkter 

for ansatte uteseksjonen og kirkekontoret.  
10. Vegg på idrettshallen. Montering av 6 ladepunkter som kan benyttes av ansatte ved skolen og av 

besøkende.  
 
Dette gir totalt 30 stasjoner fordelt på de nevnte byggene. Et grovt kostnadsoverslag for disse viser at 
hvert punkt vil utgjøre en investering på om lag kr. 20.000,- eks. mva. Total kostnad for beskrevet 
omfang vil da ligge på om lag 600.000,- eks. mva.  
Dersom noen punkter skal etableres frittstående (f.eks. ved parkeringsplass administrasjonsbygg) vil 
disse punktene få en vesentlig høyere enhetskostnad pga framlegging av infrastruktur og etablering av 
solide monteringspunkter. 
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen ser positivt på etablering av ladepunkter for elektriske biler. Det vil bli et økt behov i årene 
som kommer, og bruken av løsningen som velges vil mest sannsynlig øke etter hvert som det blir 
tilgjengelig. I systemet ligger det en betalingsløsning for bruk, noe som gjør at økt bruk genererer økte 
inntekter, noe som igjen gjør at satsingen etter hvert vil kunne svare investeringen.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: G03 

Saksmappe: 2020/75 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 17.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Fullmakt til å fatte vedtak etter Smittevernloven 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 43/20 23.04.2020 
Kommunestyret 31/20 30.04.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret delegerer med dette myndigheten til å fatte vedtak etter smittevernloven §4-1 
til formannskapet i Dyrøy jfr. kommuneloven §5-3, 3. avsnitt. Denne myndigheten gjelder frem 
til og med 31.12 2020.  

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret delegerer med dette myndigheten til å fatte vedtak etter smittevernloven §4-1 
til formannskapet i Dyrøy jfr. kommuneloven §5-3, 3. avsnitt. Denne myndigheten gjelder frem 
til og med 31.12 2020.  

 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  
 
Kommunestyret delegerer med dette myndigheten til å fatte vedtak etter smittevernloven §4-1 til 
formannskapet i Dyrøy jfr. kommuneloven §5-3, 3. avsnitt. Denne myndigheten gjelder frem til og med 
31.12 2020. 
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Saksopplysninger 

Det er kommunestyret som har myndigheten til å fatte vedtak etter § 4-1 første ledd. I 
hastesaker kan kommunelegen etter § 4-1 femte ledd utøve den myndighet kommunestyret 
har etter bestemmelsen. Kommunelegens hastekompetanse skal sikre at det kan innføres tiltak 
"uten særlig forsinkelse som skader den interessen bestemmelsen skal beskytte" 
 

Administrasjonens vurdering 

Med bakgrunn i erfaringer ved håndtering av koronakrisens tidlige fase, ser rådmann det som 
nødvendig å sikre muligheten for en rask myndighetsutøvelse etter smittevernlovens § 4-1 
første ledd. Angjeldende paragraf har bl.a. begrensninger for hvor lenge vedtak kan gjelde 
(inntil 7 dager). At slike vedtak da etter loven skal fattes av kommunestyret, vil være 
problematisk. For å sikre en raskest mulig saksbehandling dersom en situasjon skulle oppstå 
hvor tiltak i tråd med denne paragraf må iverksettes, foreslås slike vedtak delegert til 
Formannskapet. 
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