
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 22.10.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Trollfjord Bredbånd AS vil orientere formannskapet kl.11.   
Det foreligger ikke saksdokumenter til budsjettsaken, det gis en presentasjon i møtet.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 15.10.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll 24.9.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 104/20 22.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 24.9.20 godkjennes.  
 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:  
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4746505.2708.jmmjkspinbq7nm/FS_Protokoll_200924.pdf  
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Fra: Marit Alvig Espenes (marit.espenes@dyroy.kommune.no)
Sendt: 04.09.2020 09:02:18
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: MIDT-TROMSRÅDET ANERKJENNER IKKE DEN IGANGSATTE PROSESSEN AV
POLITIMESTEREN I TROMS SOM IGNORERER POLITISKE BESLUTNINGER
Vedlegg: Brev til politimesteren i Troms av 03092020.pdf
Vennligst legg som referatsak i neste FS
 
Marit A E
 

Fra: Louis S Edvardsen <lse@midt‐troms.no> 
Sendt: 3. september 2020 14:27
Til: Politimesteren i Troms <post.troms@politiet.no>; Politimesteren i Troms
<kommunikasjon.troms@politiet.no>
Kopi: Justis‐ og beredskapsminister <postmottak@jd.dep.no>; Marit Alvig Espenes
<marit.espenes@dyroy.kommune.no>; Jan‐Eirik.Nordahl <Jan‐Eirik.Nordahl@Sorreisa.kommune.no>; Toralf
Heimdal <toralf.heimdal@bardu.kommune.no>; Tom‐Rune Eliseussen
<tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no>; bengt‐magne.luneng <bengt‐
magne.luneng@malselv.kommune.no>; Sigrun Wiggen Prestbakmo
<sigrun.wiggen.prestbakmo@salangen.kommune.no>; Dag Sigurd Brustind
<Dag.Sigurd.Brustind@ibestad.kommune.no>; Ordfører Balsfjord <gunda.johansen@balsfjord.kommune.no>;
Hege Myrseth Rollmoen <Hege.rollmoen@lavangen.kommune.no>; maria.aasen‐svensrud@stortinget.no;
solveig.schytz@stortinget.no; frida.melver@stortinget.no; Mehl Emilie Enger
<emilie.enger.mehl@stortinget.no>; kari‐kjonaas.kjos@stortinget.no; Ingunn.Foss@stortinget.no;
petter.eide@stortinget.no; jan.bohler@stortinget.no; per‐willy.amundsen@stortinget.no;
Peter.Christian.Frolich@stortinget.no; jenny.klinge@stortinget.no; lene.vagslid@stortinget.no; Kent
Gudmundsen <kent.gudmundsen@stortinget.no>; Martin Henriksen <martin.henriksen@stortinget.no>; Torgeir
Knag Fylkesnes <Torgeir‐Knag.Fylkesnes@stortinget.no>; Cicilie Myrseth <cecilie.myrseth@stortinget.no>; Sandra
Borch <sandra.borch@stortinget.no>; Per Willy Amundsen <per‐willy.amundsen@stortinget.no>; Postmottak
Bardu kommune <postmottak@bardu.kommune.no>; Dyrøy kommune postmottak
<postmottak@dyroy.kommune.no>; Postmottak Målselv kommune <Postmottak@malselv.kommune.no>;
Postmottak Sørreisa kommune <postmottak@sorreisa.kommune.no>; Post ‐ Senja kommune
<post@senja.kommune.no>; Salangen kommune postmottak <postmottak@salangen.kommune.no>;
bjarne.rohde@tffk.no; karin.eriksen@tffk.no; kristina.hansen@tffk.no; anne.balto@tffk.no;
bjorn.inge.mo@tffk.no
Emne: MIDT‐TROMSRÅDET ANERKJENNER IKKE DEN IGANGSATTE PROSESSEN AV POLITIMESTEREN I TROMS SOM
IGNORERER POLITISKE BESLUTNINGER
 
 
Til
Politimester Troms Politidistrikt
Postboks 6132
 
9291 TROMSØ
(dette brev er kun sendt via e‐post)
 
 
 
Kopi
Justisminister
Stortingets Justiskomité
Tromsbenken
Fylkesrådet
Postmottak Midt‐ Tromskommunene
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Midt‐ Tromsrådet
Øvrige ordførere i Midt‐ Troms politidistrikt
 
 
Midt‐Tromsrådet er kjent med at det er igangsatt prosesser av politimesteren i Troms som kan føre til
betydelig endring i gjeldende struktur for Troms politidistrikt, og prosessen er dermed ikke er i tråd med
Stortingets intensjoner, Justis‐ og beredskapsdepartementets og Politidirektoratets føringer. Stortingets
vedtak forutsetter blant annet involvering i selve prosessen, samt kommunal høring. Involvering av
kommunene er ikke ivaretatt av politimesteren i Troms.

Midt‐Tromsrådet anerkjenner derfor ikke den igangsatte prosessen, og krever derfor at pågående
utredningsarbeid skrinlegges umiddelbart.

 
Det vises for øvrig til vedlagt dokument.
 
 
 
 
Med hilsen 
 

 
Louis S. Edvardsen  |  daglig leder
 
E‐post lse@midt‐troms.no
Telefon +47 901 36 676
Postboks 609, 9306 Finnsnes
#midttroms
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Til  
Politimester Troms Politidistrikt 
Postboks 6132  
 
9291 TROMSØ 
post.troms@politiet.no         03.09.20 
kommunikasjon.troms@politiet.no 
(dette brev er kun sendt via e-post) 
 
 
Midt- Tromsrådet  
Kunnskapsparken  
9300 FINNSNES 
lse@midt-troms.no 
 
 

MIDT-TROMSRÅDET ANERKJENNER IKKE DEN IGANGSATTE PROSESSEN AV 
POLITIMESTEREN I TROMS SOM IGNORERER POLITISKE BESLUTNINGER. 

 
 

Konklusjon: 

Midt-Tromsrådet er kjent med at det er igangsatt prosesser av politimesteren i Troms som 
kan føre til betydelig endring i gjeldende struktur for Troms politidistrikt, og prosessen er 
dermed ikke er i tråd med Stortingets intensjoner, Justis- og beredskapsdepartementets og 
Politidirektoratets føringer. Stortingets vedtak forutsetter blant annet involvering i selve 
prosessen, samt kommunal høring. Involvering av kommunene er ikke ivaretatt av 
politimesteren i Troms. 

Midt-Tromsrådet anerkjenner derfor ikke den igangsatte prosessen, og krever derfor at 
pågående utredningsarbeid skrinlegges umiddelbart.  

 
13.01.2017 besluttet Politidirektoratet ny struktur for Troms politidistrikt. Beslutningen 
innebar at Troms politidistrikt ble organisert i fem tjenesteenheter; to politistasjonsdistrikter 
og tre lensmannsdistrikter. De tre lensmannsdistriktene og Harstad politistasjon er også 
namsmenn i eget geografisk område, mens det i Tromsø og Karlsøy er en egen namsfogd. 
Tromsø politistasjon har ikke namsmannsoppgaver.  
 
Midt-Tromsrådet registrerer at politimesteren i Troms har igangsatt prosesser som kan føre 
til store endringer både i namsmannsstrukturen og i tjenesteenhetsstrukturen uten at 
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kommunene er involvert. Vi vil i denne sammenheng presisere at involvering og høring ikke 
er det samme. Av overordnete føringer fra blant annet Stortinget, Justis- og 
beredskapsdepartementet og Politidirektoratet fremgår følgende når det gjelder involvering 
og høring: 
 

NAMSMANNSSTRUKTUREN 
Proposisjon 33 L 2017-2017 til Stortinget fra Justis- og beredskapsdepartementet om 
organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet: 
Fremtidig organisering av namsmannsdistriktene s. 21: Ved en eventuell omorganisering bør 
berørte kommuner involveres i prosessen. 
 
Justis- og beredskapsdepartementets brev av 14.09.2017 til Politidirektoratet om delegering av 
namsmannsmyndighet: 
Av side 2, siste avsnitt, fremgår følgende: Beslutninger om inndeling i større namsmannsdistrikter 
må vurderes i henhold til lokale forhold. Departementet viser her til at kommunene har en viktig 
rolle i gjennomføringen av de de sivile rettspleieoppgavene og at et godt samarbeid mellom 
kommunene og politiet er sentralt. Det uttales i Prop. 33 L (2016-2017) om Endringer i 
rettergangslovgivningen at ved eventuelle strukturendringer må berørte kommuner involveres i 
prosessen. 
 
Politidirektoratets brev av 15.12.2017 til politimestrene – retningslinjer for eventuelle 
grensereguleringer av namsdistrikter: 
Av side 2, 2. avsnitt, fremgår følgende: Berørte kommuner skal involveres i prosessen. Dersom 
kommunene ønsker det skal politimesterens forslag til inndeling i namsmannsdistrikter sendes 
berørte kommuner i form av en høring med minimumsfrist på 6 uker for uttalelse. Enklere 
løsninger kan avtales lokalt, og dokumenteres gjennom eksempelvis signert møtereferat. 
Synspunkter fra kommunene skal fremgå av tilrådingen til Politidirektoratet. 

 
 

TJENESTEENHETS- OG TJENESTESTEDSSTRUKTUREN: 
Proposisjon 61 LS 2014-2015 til Stortinget fra Justis- og beredskapsdepartementet om 
nærpolitireformen: 
Hovedinnhold s. 7: Strukturen på lokalt nivå bør derfor gjennomgås, og Politidirektoratet bør 
tildeles myndighet til å gjøre endringer på grunnlag av en prosess som involverer berørte lokale 
interesser. 
 
Innstilling 306 S 2014-2015 til Stortinget fra justiskomiteen om nærpolitireformen: 
Sammendrag S. 6: Strukturen på lokalt nivå bør derfor gjennomgås, og Politidirektoratet bør 
tildeles myndighet til å gjøre endringer på grunnlag av en prosess som involverer berørte lokale 
interesser. 
 
I denne innstillingen og i vedlegget Samledokument for enighet mellom AP, 
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Høyre, FrP, KrF og Venstre om Nærpolitireformen er det også gitt klare føringer for prosessen som 
skal sikre at berørte lokale interesser involveres, blant annet gjennom en styringsgruppe der 
også kommunene er representert. Se s. 46, 64 og 65. 
 
Justis- og beredskapsdepartementets brev av 18.02.2016 til Politidirektoratet om delegering av 
myndighet til å fastsette endringer i politiets lokale struktur: 
Side 1 3. avsnitt: Inndelingen skal være i samsvar med krav som skal sikre høy kvalitet i 
polititjenesten, og fastsettes etter involvering av berørte kommuner, jf. avtale mellom 
regjeringspartiene (FrP/ H) og Venstre inngått 17. februar 2015 om grunnlaget for et 
fremtidsrettet og robust nærpoliti, Stortingets behandling av Prop. 61 LS (2014-2015), Innst. 306 S 
(2014-2015) og Innst. 2 S (20152016) fra finanskomiteen. 
 
Justis- og beredskapsdepartementets brev 14.03.2016 til Politidirektoratet - oppdragsbrev om 
gjennomføring av nærpolitireformen: 
I dette oppdragsbrevet beskrives prosess for involvering av kommunene på s. 3. og 4., 
kommunenes klageadgang samt at strukturen skal evalueres etter 4 år. I Politimeldingen (melding 
Stortinget 29 2019-2020) er det lagt opp til sluttevaluering i 2022, jfr. pkt. 1.3 s. 9: DFØ (tidligere 
Difi) har evaluert reformen årlig slik Stortinget ba om, og reformen har blitt 
viet betydelig oppmerksomhet i media, i Stortinget gjennom skriftlige spørsmål, spørretimer og 
dokument 8-forslag og i samfunnet ellers. Regjeringen vil gjennomføre en sluttevaluering slik det 
var enighet om i forliket. Sluttevalueringen skal gjennomføres i 2022, og den vil også omfatte 
evaluering av tjenestestedstrukturen i politiet. 
 
Politidirektoratets brev av 01.06.2016 til politimestrene om effektivisering av politidistriktenes 
lokale struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder: 
Under pkt. 3.3 til 3.5 s. 4 og 5 beskrives prosess for involvering av kommunene når det gjelder 
tjenesteenheter og tjenestesteder, samt klageadgang og evaluering. Kommunene skal involveres i 
prosessen og det skal etableres en styringsgruppe der berørte kommuner skal delta. I tillegg skal 
det gjennomføres en høringsrunde. 
 
 

Det bes om snarlig tilbakemelding på om prosessen skrinlegges umiddelbart. Alternativt vil 
justisministeren bli utfordret til å ta stilling til vårt krav.  
 
 
Med hilsen 
Midt-Tromsrådet 

 
 
 
 

Tom- Rune Eliseussen     Louis S. Edvardsen 
rådsleder      daglig leder  
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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 
   20/24319-1 Lars H. Engerengen 

   
12.10.2020 

 
 

Høring - anskaffelse av flyruter (FOT) 

Gjennom regionreformen er ansvaret for anskaffelse og drift av flyruter i FOT-nettet (FOT = Forpliktelse 
til offentlig tjenesteyting) overført fra Stat til fylkeskommune.  
 
FOT-rutene i Troms og Finnmark opereres i dag av Widerøe AS, og består av rutedriften som ytes mot 
offentlig tilskudd. Videre opereres to FOT-ruter ut av fylket, mellom Tromsø – Evenes og Tromsø – 
Skagen. I tillegg til dette trafikkerer Widerøe kommersielle ruter, som ikke inngår i FOT-nettet for 
øyeblikket. Dette er Tromsø – Kirkenes, Tromsø – Alta, Tromsø – Vadsø og Tromsø – Hammerfest.  
 
I det videre forutsettes det at det lokale flyrutetilbudet/-rutene er kjent. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune overtar ansvaret for flyrutene i fylket fra 1. april 2022, ved 
igangsetting av ny kontrakt. Denne kontrakten planlegges for perioden 2022 – 2027. I forkant av 
kontraktsoppstart skal fylkeskommunen gjennomføre anskaffelse, og det er planlagt igangsetting av 
anbudsprosess sent 2020.  
 
Fylkeskommunen henvender seg derfor med dette til kommuner, næringsliv (NHO), helseforetak og 
Forsvaret, og ber om tilbakemelding på partenes innspill til FOT-ruter i kommende kontraktsperiode. 
 
Fylkeskommunen har foreløpig følgende utgangspunkt for anskaffelsen: 
 

• Ruteføringen videreføres i stor grad i forhold til dagens modell 
• Alle eksisterende lufthavner skal betjenes 
• Det vil bli vurdert behov for knytte Lakselv til flere lufthavner i fylket, avhengig av bl.a. 

Forsvarets behov 
• Det vil bli tatt gjennomgang av statistiske tall på regularitet, spesielt ved mindre lufthavner, 

for å finne eventuelle tiltak for forbedring 
• Det vil bli vurdert om noen av de kommersielle strekningene skal inngå i det kommende 

FOT-ruteanbudet, spesielt for å styrke rutetilbudet mellom fylkeshovedstedene Vadsø og 
Tromsø 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune registrerer signaler om at kommende kontraktsperiode ventes å ha 
en betydelig økning i kostnader, i forhold til i dag. Dette har flere årsaker, men frafall av passasjerer som 
følge av Covid-19 er den mest fremtredende. Konkurransesituasjon, avgifter og drivstoffkostnader er 
andre årsaker. 
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Det er en målsetning å holde flyrutetilbudet minimum på dagens nivå. Men, med tanke på at fylkene, 
ved overtakelse av FOT-rutene, kun får overført aktuelt rammetilskudd basert på dagens nivå, 
forbereder fylkeskommunen seg på at det kan bli nødvendig å redusere tilbudet. Det er derfor ønskelig 
at – spesielt kommunene – gir tilbakemelding på eventuelle alternative løsninger for å redusere 
fylkeskommunens kostnader. Dette være seg frekvens på flyrutene, endret flyrutestruktur eller andre 
tiltak innen det totale kollektivtilbudet som fylkeskommunen har ansvar for.  
 
Fylkeskommunen har knapp tidsramme med tanke på å gjennomføre både politiske prosesser og selve 
anskaffelsesprosessen i god tid før oppstart av kontrakt, så det det gjøres oppmerksom på at det ikke vil 
bli gitt utsettelse av høringsfrist. Det bes også om at det kun er høringspartens innspill som oversendes, 
uten eventuelle vedlegg fra eksterne parter.  
 
Høringsinnspill sendes innen 20. november 2020 til epost: postmottak@tffk.no 
 
 
 

Med hilsen 
 

Alfred Henrik Pietilæ 
Avdelingsleder 

 
Lars H. Engerengen 

Seniorrådgiver - Luftfart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
Garnisonen i Sør-Varanger 
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Garnisonen i Porsanger, Major Arvid Sommerbakk 
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 
GAMVIK KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
PORSANGER KOMMUNE 
MÅSØY KOMMUNE 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
HAMMERFEST KOMMUNE 
BÅTSFJORD KOMMUNE 
NORDKAPP KOMMUNE 
LEBESBY KOMMUNE 
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
HASVIK KOMMUNE 
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
BERLEVÅG KOMMUNE 
VADSØ KOMMUNE 
VARDØ KOMMUNE 
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
STORFJORD KOMMUNE 
HELSE NORD RHF 
SENJA KOMMUNE 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
Ibestad kommune 
SKJERVØY KOMMUNE 
KARLSØY KOMMUNE 
MÅLSELV KOMMUNE 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
TROMSØ KOMMUNE 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
KVÆFJORD KOMMUNE 
SØRREISA KOMMUNE 
DYRØY KOMMUNE 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN 
SALANGEN KOMMUNE 
BALSFJORD KOMMUNE 
BARDU KOMMUNE 
GRATANGEN KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
FINNMARKSSYKEHUSET HF 
LO Troms og Finnmark 
FORSVARET 
TJELDSUND KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN 
Finnmarkssykehuset HF BUP Alta 
NHO REISELIV NORD-NORGE 
AVINOR AS 
NHO Arktis v/ direktør Målfrid Baik 
UNN Nord Norge 
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PS 106/20 Styringsgruppemøte Sentrumsplan

PS 107/20 Budsjett 2021



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/687 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 14.10.2020 

 

 

Saksframlegg 

Storvoll Dekkservice - søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 108/20 22.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Storvoll Dekkservice v/Børre Storvoll innvilges 25% tilskudd, - inntil kr. 17.000,- i 
forbindelse med investering i dekkmaskin, balansemaskin mv.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad og belastes næringsfondet.   
 

Kort sammendrag 

I mail datert 14.10 20 søker Storvoll Dekkservice v/Børre Storvoll om kommunalt tilskudd til 
kjøp av nødvendig oppgradering av verkstedutstyr.  

Saksopplysninger 
 
Storvoll skriver at deres firma er i en rask vekst og kundekretsen vokser. De ser seg derfor nødt 
til å oppgradere utstyret, da dette nå er for dårlig til å ta den veksten de har. 
 
De har mottatt et tilbud fra deres leverandør i Trondheim. Tilbudet omfatter:  
 

  
 
Selskapet har i 2020 hatt en stor økning i både omsetning og kundemasse. For alle mnd. har vært 
omsetningsøkning i forhold til 2019. Eksempelvis var det utfakturert ca. 68.000,- i september-19, 
mens tilsvarende tall for 2020 viser vel kr. 120.000,-. 
 
De regner med at de også fremover vil øke omsetningen, da de iflg. søknad har opparbeidet seg 
et godt renomme og med meget konkurransedyktige priser. 
 

1 Dekkmaskin 26 000
2 Balansemaskin 21 990
3 Sakseløfter 17 900

Div. 2 110
Totalt eks. mva. 68 000
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Administrasjonens vurdering 

I forbindelse med etablering av selskapet ble det utarbeidet en forretningsplan der følgende ble 
beskrevet.  
 
 «Selskapet ønsker å ekspandere innenfor salg av dekk, dekkomlegging, dekkhotell, samt 
 flyttetjenester med sjåfør og utleie av div. kjøretøy uten sjåfør.»  
 
I 2018 ble selskapet innvilget et VOX-tilskudd på inntil kr. 16.000,- som bl.a. innbefattet 
dekkmontørkurs. Rådmannen oppfatter denne søknaden som en direkte oppfølging og en 
videreutvikling av denne satsningen.  
 
Selskapet har tidligere fått innvilget søknad om bruksendring fra «Garasje» til «Verksted», slik at de 
nå har anledning til å drive næringsvirksomhet på området.  
 
Søknaden kan ikke defineres som en covid-19 søknad. Rådmannen tilrår på dette grunnlag at 
selskapet innvilges 25% tilskudd – kr. 17.000,- gjennom det ordinære næringsfondet.  
 
Det gjøres til slutt oppmerksom på at selskapet tidligere het B/B Utleie. I forbindelse med 
videreutvikling av selskapet har de nå endret navn til «Storvoll Dekkservice», uten at de pr. dd har 
sendt inn endringsmelding til Brønnøysund.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/661 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 05.10.2020 

 

 

Saksframlegg 

Finnlandsnes Eiendom A/S - Søknad om tilskudd - Covid -19 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 109/20 22.10.2020 

 

Vedlegg 
1 Søknad coronamidler fra Finnlandsnes Eiendom 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Finnlandsnes Eiendom A/S innvilges 50 % investeringstilskudd inntil kr. 210.000,-  
2. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet – Covid 

-19.  
3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte ihht. «midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale 

næringsfond som følge av covid-19-utbruddet»  

Kort sammendrag 

Det vises til vedlagte søknad mottatt 5.10 20, der Finnlandsnes Eiendom v/Rolf Espenes søker Dyrøy 
kommune om tilskudd i forbindelse med ekstraordinære omstillingskostnader - Covid -19.  

Saksopplysninger 

Som det fremgår av søknad, har bedriften grunnet Covid -19 hatt ca. 50% bortfall av forventede inntekter fra 
det utenlandske markedet fra midten av mai til midten av juli, dvs. omtrent halve fiskesesongen. 
Finnlandsnes Eiendom A/S var tidlig ute mht. omstilling for å imøtekomme det norske ferie- og 
konferansemarkedet sommeren -20. Dette dannet grunnlag for formannskapets behandling av f-sak 63/20, 
der Finnlandsnes Eiendom A/S ble innvilget 25% tilskudd – kr. 20.000,- til div. utbedringstiltak. (ordinære 
næringsfondsmidler) Dette fremgår som pkt. 1 – 5 i etterfølgende finansieringsoppsett.  
 
 

  
 
 
Etter formannskapets behandling av f-sak 63/20, har Finnlandsnes Eiendom A/S i samarbeid med 
Dyrøy kommune og VOX-Dyrøy v/«Prosjekt SMB-Utvikling» sett nærmere på hvilke langsiktige 

1 Internett - Wifi 12 000
2 Videoalarm / Kamera 6 000
3 Lekeplass m/apparater 6 000
4 Utvidelse EL-kontakter 16 000
5 Egeninnsats/eget arbeid 40 000

80 000
6 Utvidelse av sløyekapasitet mv. 180 000
7 Utbedring av interveier og lekeområder 110 000
8 Forbedring el-sikkerhet 70 000
9 Uforutsette tilretteleggingskostnader 20 000

380 000
Totalt investeringer 460 000
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utbedringer og tilrettelegginger som ble ansett som nødvendig for slik omstilling. Resultatet av dette 
arbeidet fremgår som pkt. 6 – 9, og er nærmere beskrevet i vedlagte søknad. 
 
1 juli 20 trådde «Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-
utbruddet» i kraft. Dyrøy kommune fikk her tilført 1.7 mill. til fondet.  
 
Formålet med dette fondet er:  
 

 Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet 
skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping 
basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
 
 I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på  

 a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på 
lokale utfordringer, behov og potensial  
 b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  
 c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang  

 
Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. 

Administrasjonens vurdering 
I vedlagte søknad er Finnlandsnes Eiendom A/S blitt anmodet om å ta med alle fysiske kostnader 
bedriften har hatt i forbindelse med omstilling til det norske feriemarkedet – også pkt. 1- 5 som 
dannet grunnlag for formannskapets behandling av f-sak 63/20. Dette da rådmannen anså det som 
rimelig at også disse kostnadene ble tilleggsfinansiert med covid-19 midler som i ettertid ble stilt til 
rådighet til slike prosjekter. Det er her også gitt sentrale føringer på at disse midlene raskt skal 
innvilges til bedrifter som har et omstillingsbehov grunnet covid-19.  
 
Justert finansieringsplan blir da:  
 

  
 
Rådmannen tilrår på ovennevnte grunnlag, at søknaden innvilges som omsøkt.

Pkt. 1-5 - kr. 80.000,-
Næringsfondet 25 % 20 000 f-sak 63/20
Covid -19 25 % 20 000
Egenkapital 50 % 40 000
Totalt pkt. 1-5 100 % 80 000

Pkt. 6-9 - kr. 380.000,-
Covid 19 50 % 190 000
Egenkapital 50 % 190 000
Totalt pkt. 6-9 100 % 380 000

Totalt tilskudd - Covid -19: kr. 210.000,-
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SØKNAD FRA FINNLANDSNES EIENDOM TIL EKSTRAORDINÆRT NÆRINGSFOND I DYRØY KOMMUNE 
(CORONA-MIDLER) 

 

Bakgrunn: 

Søknaden er knyttet til omstilling og utvikling for å møte utfordringene som har oppstått i kjølvannet 
av corona. Dette er en utfordring vi deler med øvrige reiselivsbedrifter i Dyrøy, og i landet for øvrig.  

Innreiserestriksjoner, karantene- og smitteverntiltak har ført til bortfall av ca 50 % av forventede 
inntekter fra utenlandske fisketurister, som hittil har vært hovedmålgruppen for rorbuanlegget og 
båtutleien på Camp Solbergfjord. Situasjonen forventes å vedvare frem til man får inn inntekter fra 
fiskesesongen 2021 - i midten av neste år. 

Eiendomsselskapet Finnlandsnes Eiendom må jobbe med utvikling og endringer som setter 
driftsselskapet Camp Solbergfjord i stand i til å opprettholde kundegrunnlaget, nå nye markeder 
(bl.a. det norske ferie og konferansemarkedet), utvide sesongen i skuldermånedene (vår/høst) og ta 
steget inn i vintermarkedet. Målet er å få større omsetning fra kjerneproduktene våre; flere døgn pr 
kunde, utvidet sesong, korrekt prising m.m. 

Finnlandsnes Eiendom ønsker å bruke tid på utbedringer og nye tiltak som kan ruste 
reiselivsbedriften for framtida. Kundegrunnlaget fra oktober og utover er svært begrenset og 
inntektene sterkt reduserte. 

Søknaden viser også at tidligere igangsatte tiltak på området (jf. søknad i mai) for å snu seg raskt mot 
det norske markedet, viste seg å bli mer omfattende enn forutsatt. Vi søker derfor også om 
finansiering av tiltak igangsatt i sommer. 

 

Nye tiltak – kapasitetsutvidelser/smitteverntiltak: 

Utvidelse av sløyekapasitet, bedre tømmeplass og avfallshåndtering 180000 
 

Gjestene kan ikke stå så tett i sløyebua pga. smitteverntiltak. Etter fiske brukes sløyehuset hele 
ettermiddagen/kvelden for håndtering av dagens fangst. Vi har igangsatt oppdeling av grupper som 
skal bruke fasilitetene, og vil på oppfordring fra gjester etablere en utvendig sløyestasjon (stålbenk) 
med tilgang på vann på yttersida av sløyehuset. Inkludert er innkjøp av utstyr, oppkobling av vann og 
eget arbeid. 

Bedre plassering av avfallscontainere, krever blant annet utfylling av stein og planering.  

Tak over tømmeplassen (ved campingtoaletter) er knyttet til bedre og mer hygienisk håndtering. 

 

Utbedringer av internveier og lekeområder 110000 
        

Tiltak for å utbedre drenering og internveier på området og øke trafikksikkerheten for barn og andre 
besøkende. Med flere campinggjester er det viktig å skille barnas lekeområder og gjestenes 
gangveier fra veier der bilene kjører. Det er etablert en gangbro. Ytterligere tiltak/forbedring av 
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lekeplass som er mye etterspurt av fastplassgjester og besøkende. Arbeidstimer fra snekker og 
innkjøp av byggemateriell, grus o.l. Vi bruker også mye egne maskiner og utstyr til arbeidet. 

 

Forbedring el-sikkerhet og kapasitet wifi 70000 
        

Ytterligere arbeid med å ruste opp elektrisk anlegg på campingplassen, jf tidligere søknad i mai. Dette 
arbeidet ble mye mer omfattende enn antatt etter et el-tilsyn. Vil resultere i flere plasser med tilgang 
til strøm, noe som gjør det mulig å ha flere gjester samtidig, samt tilby strøm til teltplasser o.l. 
Gjestene forventer full wifidekning over hele området. 

Vi bes om at det også tas høyde for noen uforutsette utgifter. 

 

Annet: 

Selskapet er målbedrift i Næringshagen Midt-Troms. I løpet av høsten starter vi arbeidet med en 
strategiprosess sammen med konsulenter i næringshagen. Arbeidet skal munne ut i en strategiplan 
for de nærmeste 5 år. 

Selskapet vurderer også å gå i gang med revidering av reguleringsplanen for området. 

Det er en målsetning å videreføre det gode samarbeidet mellom reiselivsbedrifter i Dyrøy, gjennom 
et nettverksprosjekt i Innovasjon Norge e.l. 

  

  

 

 

 

 

 

Rolf Espenes 

Finnlandsnes Eiendom AS
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: N00 

Saksmappe: 2020/628 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 30.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Høring - Handlingsprogram for samferdsel 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 110/20 22.10.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Høring - Handlingsprogram for samferdsel 
2 Uttalelser 
  

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommunes innspill til «Handlingsprogram for samferdsel»:  
  
Infrastruktur: «Tre største problemstillinger ved infrastrukturen i deres område»: 
 
1. Ferdigstilling av strekning på FV 7840 – til Kastneshamn 
Problemstilling 
Opprusting av fylkesveg 7840, gjenstående strekning fra «Elveteigen» til Kastneshamn (ca 
3-4 km). Vegen er i meget dårlig stand. Dette skaper utfordringer for næringsliv, innbyggere 
og for normal vinterdrift (brøyting). Denne vegen bør nå prioriteres å gjøre helt ferdig, slik 
at man unngår ytterligere økte kostnader for å få vegen i en akseptabel standard. 
 
Dette er en viktig næringstransportveg og arbeidspendlerveg i Dyrøy kommune, som blant 
annet går til Akvafarms anlegg i Sørfjorden. FV 7840 er også en viktig veg for landbruket i 
kommunen med en del tungtransport. Innbyggerne bruker vegen daglig mellom hjem og 
skole/arbeid, og det er også mange fritidsboliger på strekningen. Det ligger et nytt 
reiselivsanlegg i Kastneshamn. 
 
2. Behov for opprusting og omklassifisering av tilførselsvegene til våre industriområder 

på Finnlandsmoan og Espenes (fra BKT8 til BKT10) 
Problemstilling:  
Arbeid med markedsføring og utleie av kommunens industriområder har vist at det er 
utfordringer knyttet til vegene inn og ut av Finnlandsmoan og Espenes industriområder. 
Særlig er dette knyttet til klassifisering av vegene. Tilførselsvegene er klassifisert som 
henholdsvis BK 10 og BKT8 veger. 
 
Gjennom Dyrøy kommunes omstillingsprosjekt VOX Dyrøy, støttet av fylkeskommunen er 
industriområdet på Espenes stått helt sentralt for å nå målene om flere arbeidsplasser. 
Fylkeskommunen har også gitt støtte til utfylling av området og opparbeidelse av bedre 
infrastruktur. 
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Det er først og fremst behov for oppgradering av bru på Espenesmyra, FV 7840, til BK 10-
veg, for å kunne benytte vegen til transport av tung last for havbruksnæringen eller 
leverandører. Dette slik at industriområdet med kai i større grad kan benyttes som 
servicehavn og industriområde for næringen med aktivitet i tilknytning til anleggene i 
området.  
 
3. Gang og sykkelveg til Dyrøy bru > strandpromenade sentrum (fase 1) 
Problemstilling 
Dyrøy kommune har en vedtatt Trafikksikkerhetsplan for Dyrøy kommune, med en 
tiltaksplan som gjelder for 2010-2013. Denne er under rullering nå, med intensjon om 
ferdigstillelse våren 2021.  
 
Planen omhandler bygging av gang- og sykkelveg der det gjenstår videreføring av gang- og 
sykkelveg fra Brøstadbotn sentrum (Elvetun skole) til Dyrøy bru, delt i flere faser. 
Strekningen er mye brukt av myke trafikanter, både som skoleveg og veg som leder til 
populære turområder. Ekskursjoner fra barnehage og skole, samt økt turisttrafikk og utfart 
til friluftsområder er gode argumenter for å prioritere trafikksikkerhetstiltak på denne 
strekningen. Også ansatte og beboere i omsorgssenteret/omsorgsboliger bruker vegen til 
turer og rekreasjon. 
 
Gang- og sykkelvegen er i arealplanen vedtatt plassert på nedsiden av fylkesvegen i sentrum, 
mot fjæra/stranda. 
 
I forbindelse med rullering av sentrumsplan er dette ytterligere aktualisert og vi ønsker også 
et trygt krysningspunkt over fylkesvegen (ved omsorgsboliger), med tanke på et utsiktspunkt. 
 
Gang- og sykkelveg vs strandpromenade/sti ved sentrum bør utredes.  
 
Arealplanen og trafikksikkerhetsplanen vil også ta for seg gang/sykkelveger i andre 
retninger ut fra sentrum, mot hurtigbåtkaia på Bergan og mot Skogstadkrysset (Espenes). 
 
Infrastruktur: Tre «mindre» infrastrukturtiltak: 
 
1. .................... 
2..................... 
3..................... 

Kort sammendrag 
Det vises til vedlagte høringsbrev datert 24.09 20, der Troms og Finnmark fylkeskommune ber 
om innspill til handlingsprogram for samferdsel.  
 
Følgende innspill ønskes: 
 
INFRASTRUKTUR:   

1. Ranger de tre største problemstillinger ved infrastrukturen i deres område 
Med infrastruktur menes infrastruktur som fylkeskommunalt (fylkesveg, fiskerihavner, 
kollektivinfrastruktur, ferge- og hurtigbåtkaier, etc) 

2. Prioriter tre mindre infrastrukturtiltak i ditt område 
Her menes mindre tiltak med anslagsvis totalramme på under 1 million korner 
Eksempel på tiltak: Trafikksikkerhetstiltak, asfalt, kollektivpunkt, etc.)  

 
KOLLEKTIV OG MOBILITET 

3. Digitalisering og nye mobilitetsformer 
4. Billettering og bedre persontilpasset informasjon 
5. Rutegående kollektivtransport 
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Nærmere redegjørelse fremgår av vedlegg.  
 
Høringsfrist 21. oktober 2020.  
Rådmannen har her søkt og fått innvilget utvidet høringsfrist tom. 23.10.  
 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen anser pkt. 3 og 4 som sekundært mht. kommunal uttalelse. For pkt. 5 kan det 
henvises til formannskapets vedtak i sak 102/20, der det ble fattet slikt vedtak:  
 

«Det vises brev fra Troms og Finnmark Fylkeskommune datert 16.09 2020, der det 
foreslås rutenedleggelser torsdag, fredag og mandag på rute 2 – Harstad – Tromsø.  
 
Overnevnte ruter er viktige for befolkningen i Dyrøy, og da i særdeleshet for pendlere, 
skoleelever/studenter og næringsliv.  
 
Nedleggelse av disse rutene vil i vesentlig grad bidra til å redusere mulighetene for 
ukependling for både yrkesaktive i Dyrøy kommune og studenter i Harstad og Tromsø, 
hjemmehørende i Dyrøy kommune og som i dag benytter hurtigbåten som et alternativ for 
hjemreise.  
 
Dyrøy kommune vil derfor på det sterkeste fraråde at disse rutetilbudene fjernes.» 

 
 
For «Infrastruktur» pkt. 1 og 2 vil rådmannen uttale følgende:  
 
I møte mellom Dyrøy kommune og Troms- og Finnmark fylkeskommunes samferdselsdivisjon 
28.09 20, ble fylkeskommunen presentert de ulike utfordringene Dyrøy har mht. samferdsel. 
Rådmannen tilrår at konklusjonene fra dette møtet danner utgangpunkt for formannskapet 
innspill til fylkeskommunens handlingsprogram. 
  
I tillegg har Dyrøy kommune tidligere gitt innspill til Midt-Tromspakken, samt en uttalelse fra 
formannskapet til «regional transportplan» Disse uttalelsene følger som vedlegg. Disse 
innspillene er like aktuell i dag, og kan også benyttes som grunnlag for en felles uttalelse fra 
Dyrøy vedr. pkt. 1.  
 
På ovennevnte grunnlag vil rådmannen rangere de tre største problemstillinger pkt. 1 
 

1. Ferdigstilling av strekning på FV 7840 – til Kastneshamn 
2. Behov for opprusting og omklassifisering av tilførselsvegene til våre industriområder på 

Finnlandsmoan og Espenes (fra BKT8 til BKT10) 
3. Gang og sykkelveger i sentrumsområdet 

 
 
Mht. Pkt. 2: Tre «mindre» infrastrukturtiltak, kan rådmannen på bakgrunn av henvendelser han 
har mottatt nevne flere tiltak, uten at disse er satt opp i prioritert rekkefølge.  
 

a. Fotgjengerovergang ved omsorgssenteret som krysser fylkesveien ned til ny 
strandpromenade/gang- og sykkelvei 

 
b. Utbedring av farlige punkter (sikt/fartsbegrensning/fartsdumper, farlige avkjørsler), som 

gir tryggere skolevei mellom Elvetun skole og Bergan (hurtigbåtkai) 
 

c. Gatelys fylkesvei fra gatekryss Brøstadveien/Lundeveien – Bjørkebakken. 
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d. Gatelys – fylkesvei - Kastnes 
 

e. Asfalteringsbehov Dyrøya 
 

f. Asfalteringsbehov, øvrige fylkesveier 
 
Rådmannen tilrår at formannskapet prioriterer 3 av ovennevnte innspill (evt. andre tiltak) som 
kommunens innspill til Pkt. 2. 
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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 
Postboks 614 
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/19725-4 Johan Rolstad 

   
24.09.2020 

 
 

Høring - Handlingsprogram for samferdsel 

Troms og Finnmark fylkeskommune jobber med et handlingsprogram innen samferdsel for 2021-2024.  
På grunn av sammenslåingsprosessen er arbeidet med regional planstrategi forsinket i forhold til 
ordinær prosess. Øvrige regionale planer, som regional transportplan, utarbeides i etterkant av vedtak 
om regional planstrategi, med basis i de langsiktige mål som vedtas i planstrategien. Derfor er det ikke 
på plass en felles Regional transportplan for Troms og Finnmark fylke. Samferdselsdivisjonen ser 
uavhengig av dette et behov for å ha felles Handlingsprogram for Troms og Finnmark og har derfor 
besluttet å gjennomføre en forenklet Handlingsprogramprosess høsten 2020 med varighet i 2021-2024. 
Så fort Regional planstrategi er vedtatt vil samferdselsdivisjonen starte arbeidet med et helhetlig 
planhierarki (Regional transportplan og Handlingsprogrammene) – en prosessen med stor grad av 
involvering. 
 
Handlingsprogram for samferdsel 2021-2024 vil ha ta utgangspunkt i økonomiplanen for 
fylkeskommunen i perioden. Store investeringer i opprusting av fylkesvegtunneler for å oppfylle 
tunnelsikkerhetsforskriften og investeringer knyttet til rehabilitering av bruer og andre vegobjekter, 
legger beslag på størstedelen av investeringsrammen og det er derfor et svært begrenset handlingsrom.  
Totaløkonomien forhindrer nye store, lånefinansierte investeringsprosjekter. På driftssiden preges den 
økonomiske situasjonen av store merforbruk i driften av kollektivtrafikken, og det vil bli nødvendig med 
flere tiltak for å redusere kostnadsnivået.  
 
I arbeidet med et samlet handlingsprogram for samferdsel vil det derfor være fokus på eventuelle 
omprioriteringer innenfor de rammer som er lagt i fylkeskommunens økonomiplan for perioden 2020-
2024.   
 
I hovedsak vil det arbeidet som nå gjøres være en samordning av tidligere vedtatte 
handlingsprogrammer for fylkesveg (inkludert skredsikring) og kollektiv i hhv. Troms og Finnmark. 
Målsettingen med arbeidet er å samle tidligere prioriteringer i ett felles handlingsprogram for perioden 
Når det gjelder FOT-rutene som fylkeskommunen har fått ansvar for vil det gjennomføres egen høring i 
prosessen med anskaffelsen av FOT-rutene. Fylket kjører anskaffelsesprosessen og overtar ansvaret fra 
01.04.2022.  
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2 
 

Infrastruktur:  

Fylkeskommunen fikk totalansvaret for fylkesvegene ved overføring av fylkesvegadministrasjonen fra 
Statens vegvesen. Det jobbes med ny kontraktstrategi innen drift av fylkesvegene, og det ses på strategi 
for vedlikehold av vegene – noe som er i varetatt som del av Vegdialog 2020. 
Stortinget har vedtatt å overføre eierskapet og ansvaret for fiskerihavner til fylkeskommunen fra 2020. I 
de neste rulleringene av Nasjonal transportplan vil ikke midler til fiskerihavner og tilskudd til kommunale 
fiskerihavneanlegg inngå. Overordnet strategi for utbygging og forvaltning av fiskerihavnansvaret i 
Troms og Finnmark ble vedtatt enstemmig 19.06.2020 av Troms og Finnmark fylkesting i sak 38/20. I 
forhandlingen med staten har de fire nordligste fylkeskommunene vært omforente om at det er de 
næringsaktive havnene man ønsker å overta, og videre at fores låtte budsjettoverføring er altfor lavt til å 
kunne løse oppgaven på en forsvarlig måte og samtidig kunne ta igjen vedlikeholdsetterslep og kjente 
utbyggingsbehov. Se fylkesrådssak 201/20 fra 30.06.2020.  
Det er et selvstendig mål for TFFK å arbeide for størst mulig synergi mellom fiskerihavnansvaret og 
utbyggings-, forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver på veg, rutenett og samferdselstilbud.  

Til handlingsprogrammet ønsker fylkeskommune følgende innspill:  
1) Ranger de tre største problemstillinger ved infrastrukturen i deres område 

o Med infrastruktur menes infrastruktur som er fylkeskommunalt (fylkesveg, 

fiskerihavner, kollektivinfrastruktur, ferge- og hurtigbåtkaier, etc.)  

2) Prioriter tre mindre infrastruktur tiltak i ditt område 

o Her menes mindre tiltak med anslagvis totalramme på under 1 million kroner 

o Eksempler på tiltak: trafikksikkerhetstiltak, asfalt, kollektivpunkt, etc.)  

Kollektiv og mobilitet 

Denne perioden vil bli preget av regionsammenslåing og arbeid med å harmonisere tilbudet på tvers av 
regionen. Men hovedutfordringen er å opprettholde tilbud for by og distrikt innenfor dagens 
tilgjengelige økonomiske rammer. Det er ikke mulig å øke tilbud eller etablere nye tilbud, uten å 
redusere på andre områder.  
 
Vi ønsker innspill fra kommunene om det er behov for omprioriteringer innenfor kollektivtilbudet, ta 
gjerne utgangspunkt i følgende utviklingstrekk: 

3) Digitalisering og nye mobilitetsformer: Digitalisering av alle deler av samfunnet pågår, for 
offentlig og privat virksomhet. Hvordan påvirker det transportbehovet? Hvilke muligheter og 
utfordringer kan det gi i din kommune? Vi ønsker innspill på evt omprioriteringer som følge av 
endringer. 
 

4) Det foregår mye utviklingsarbeid for bedre billettering og bedre persontilpasset informasjon 
gjennom digitalisering og ny teknologi. Utviklingen går mot redusert kontant betaling og 
billettering på digitale plattformer. Vi ønsker at kommunene vurderer og gir tilbakemelding på 
denne utviklingen. 
 

5) Tilpasning av rutegående kollektivtransport til reiselivets transportbehov; Vi ønsker innspill fra 
kommunene på muligheter og utfordringer for reiselivet i egen kommune, knyttet til reiselivets 
behov for reiser og løsninger for bestilling/booking av kollektivtilbud. Her ber vi også om at 
forslag om nye tiltak/tilbud etterfølges av en vurdering på hva som da kan nedprioriteres. 

Høringsinnspill 

Krav innspillene:  
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• Innspillene skal være i rangert rekkefølge, med en kort forklaring 

• Sendes til: postmottak@tffk.no 

• Frist: 21. oktober 2020 

Ved eventuelle spørsmål:  

• Johan Andreas Rolstad 

• Assisterende avdelingsleder drift, vedlikehold og forvaltning 

• Epost: johan.a.rolstad@tffk.no 

• Tlf: 90 63 54 83 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Johan Rolstad 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
Fylkesrådet 
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 
GAMVIK KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
PORSANGER KOMMUNE 
MÅSØY KOMMUNE 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
HAMMERFEST KOMMUNE 
BÅTSFJORD KOMMUNE 
NORDKAPP KOMMUNE 
LEBESBY KOMMUNE 
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
HASVIK KOMMUNE 
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
BERLEVÅG KOMMUNE 
VADSØ KOMMUNE 
VARDØ KOMMUNE 
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 
NHO TRANSPORT 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
STORFJORD KOMMUNE 
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HELSE NORD RHF 
SENJA KOMMUNE 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
Ibestad kommune 
SKJERVØY KOMMUNE 
KARLSØY KOMMUNE 
MÅLSELV KOMMUNE 
TROMSØ KOMMUNE 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
KVÆFJORD KOMMUNE 
SØRREISA KOMMUNE 
NORDNORSK REISELIV AS 
DYRØY KOMMUNE 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN 
SALANGEN KOMMUNE 
BALSFJORD KOMMUNE 
BARDU KOMMUNE 
GRATANGEN KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE 
NHO REISELIV NORD-NORGE 
TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 
MIDT-TROMS REGIONRÅD 
ØST-FINNMARK REGIONRÅD 
VEST-FINNMARK RÅDET 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) TROMS 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON I FINNMARK 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/694 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 16.10.2020 

 

 

Saksframlegg 

Espenes industriområde – ny reguleringsplan og prosjektering av anleggstiltak 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 111/20 22.10.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Oppdragsforståelse_20200916 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune inngår avtale med Asplan Viak i tråd med vedlagte tilbud for gjennomføring av 
reguleringsplan for Espenes Industriområde og prosjektering av anleggstiltak knyttet til utvidelse 
av industriområdet. Samlet kostnadsramme er satt til kr. 586 000,-. 

2. Kostnader knyttet til reguleringsarbeid på kr. 435 500,- finansieres ved bruk av 
Samfunnsutviklingsfondet. 

3. Kostnader knyttet til prosjektering av anleggstiltakene finansieres innenfor allerede bevilgede 
midler i K-sak 6/19. 

 

Kort sammendrag 

Kommunestyret har tidligere i sak 6/19 besluttet at Espenes industriområdet skal utvides ved utfylling i 
sjø. Til dette tiltaket er det samlet bevilget kr. 5 176 800,-, hvorav 50% er finansiert ved støtte fra 
Fylkeskommunen, og resterende som kommunal egenfinansiering. For å gjennomføre tiltaket er det 
behov for revisjon av reguleringsplanen for området, samt prosjektering av tiltaket. Iht. tilbud fra Asplan 
Viak er dette priset til kr. 586 000,- + mva. 
 

Saksopplysninger 

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

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

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

kommunestyrevedtak på medfinansiering.  
1. Det forutsettes at alt areal som skal utvikles med støtte fra Troms fylkeskommune er kommunalt eid.  
 
Dyrøy kommune fattet i sak 6/19 vedtak om å bevilge den betingede egenandelen på kr. 2 588 400,-, 
hvorav kr. 215 700,- er i form av administrative ressurser. 
 
Den planlagte utfyllingen i sjø har et ikke ubetydelig omfang, hvor det forutsettes masseuttak i bakkant 
av industriområdet, og at man derved også kan utvide arealet på land. Samlet vil tiltaket ikke være i tråd 
med eksisterende reguleringsplan for området. Ny arealplan har i tillegg utvidet industriområdets areale 
noe, hvor også dette bør fanges opp i en ny reguleringsplan. 
 
Videre er det behov for å prosjektere selve anleggstiltakene, dvs. fyllingen i sjø og masseuttaket i 
bakkant, samt utarbeide et konkurransegrunnlag for utlysning av anbud for tiltaket. 
 

Administrasjonens vurdering 

Med bakgrunn i tidligere vedtak og bevilgede midler til anleggstiltakene på området, anser rådmannen 
en ny reguleringsplan og, naturlig nok,  prosjektering av tiltaket som en nødvendig oppfølging av dette 
for å komme videre. 
 
Rådmannen har lagt til grunn at den inngåtte rammeavtalen med Asplan Viak benyttes for 
gjennomføring av oppdraget. Samlet pristilbud er på kr. 586 000,-, hvorav kr. 151 500,- er knyttet til 
prosjektering og resterende til reguleringsplan. Kostnader knyttet til prosjektering kan belastes allerede 
bevilgede midler til anleggstiltaket, mens resterende beløp foreslås dekket over 
Samfunnsutviklingsfondet. 
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 Asplan Viak AS - Kirkegata 4, 9008 Tromsø
Org.nr.910 209 205

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
Att: Tore Uthaug

Tromsø, 16.09.2020
Vår ref: 627499-03

OPPDRAGSFORSTÅELSE OG HONORARBUDSJETT - 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR ESPENESBOGEN 
INDUSTRIOMRÅDE

Om oppdraget
Espenesbogen befinner seg nord i Dyrøy kommune, i Solbergfjorden.

1. Gjeldende planer

1.1. Kommuneplanens arealdel

Gjeldende kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune ble revidert i oktober 2019. Området er 
avsatt til næring (BN1), bebyggelse og anlegg (BA2) og område hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt 
skal gjelde. Både BA2 og BN1 har krav om detaljreguleringsplan med følgende vilkår: «Eksisterende 
næringsområde innlemmes i plan». Hovedformål innenfor BA2 er næring-, fritids- og turistformål, 
småbåthavn.

Området er blitt konsekvensutredet i overordnet plan.

1.2. Reguleringsplan

Det er en eksisterende reguleringsplan innenfor planområdet, denne planen skal revideres. Planen ble 
vedtatt 22.10.1987 og er regulert til industri og trafikkområder (herunder veg, havn og småbåthavn).

2. Planlagte tiltak

Dyrøy kommune ønsker å revidere eksisterende reguleringsplan for Espenesbogen industriområde. 
Området ble regulert på 80 tallet, og det ønskes å utvide og revidere reguleringsplanen i tråd med 
overordnet plan. Det ble i 2019 bevilget midler fra Fylkeskommunen til fylling i sjø i industriområdet. 
Kommunen har 3 år på å gjennomføre prosjektet.

Området skal reguleres til fiskerihavn med fiskemottak og det skal installeres flytebrygge/betongmolo 
i området som i dag er regulert til småbåthavn.

Det er en eksisterende bolig/fritidsbolig i planområdet som må tas hensyn til. Videre må det 
gjennomføres en geoteknisk vurdering av området.
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3. Aktuelle problemstillinger

 Støy: Det vil være aktuelt å utarbeide en støyberegning for aktivitetene og trafikken i området.
 Forurensning: Det forutsettes at det er blitt gjort miljøundersøkelser i forbindelse med 

tidligere utfylling av området. Dersom dette ikke er blitt gjort bør dette utarbeides. Dette er 
ikke inkludert i honorarbudsjettet.

 Marin leire: Hele området befinner seg under marin grense og har områder med stor til svært 
stor sannsynlighet for marin leire. Løsmassene i området er hav- og fjordavsetning, 
sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet, samt marin strandavsetning, 
sammenhengende dekke. 
Det forutsettes at tidligere utført grunnundersøkelse dekker området. Dersom dette ikke er 
tilfelle må det foretas ny grunnundersøkelse.

 Radon: Radon-faren i området er ikke kartlagt.  Krav om sikring av bebyggelse mot 
radonstråling følger av TEK.

 Vann, avløp og overvann: Eksisterende situasjon avklares og behov for nye anlegg vurderes. 
Dersom det er behov for nye VAO-anlegg, kan beskrivelse av disse løsningene medføre tillegg. 
Er det planer om virksomhet i området med stort vannbehov?

 Landskap: Landskapsarkitekt utarbeider enkel situasjonsplan og 3D modell av området. Videre 
utfører landskapsarkitekt en grov masseberegning av massene som trengs til utfylling. 
Utarbeiding av flere alternativer på utfylling og volumstudier vil medføre tillegg.

 Veg: Det forutsettes at eksisterende veg og avkjørsel beholdes. I honorarbudsjettet inngår 
enkel planlegging av 1-2 avkjørsler fra kommunal veg (Kaffevegen)

 Konsekvensutredning: Det forutsettes at det ikke er behov for konsekvensutredning av 
tiltaket, det vil si at det forutsettes at:

o Havna er for skip under 1350 tonn
o Bruksareal for næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål er under 15000m2.
o Tiltaket er i tråd med overordnet plan (hvor det er blitt utført en KU for tiltaket)

Dersom det underveis i prosessen vurderes et behov for konsekvensutredning vil dette 
medføre tillegg.

 Stormflo: Deler av området kan være utsatt for stormflo/havnivåstigning. Faren omtales i ROS, 
videre innarbeider vi bestemmelser om minimumskote for bebyggelse.

 Andre temaer:
o Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. Dersom det må utføres en 

kartlegging av kulturminner vil dette medføre tillegg.
o Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter innenfor området. Dersom det må 

utføres en kartlegging av naturmangfold vil dette medføre tillegg.
o Reindrift: Det er ingen beiteområder eller reindriftsanlegg innenfor området men 

arealet er innenfor Hjerttinden reinbeitedistrikt. 
o Skredfare: Området er ikke innenfor aktsomhetsområder for jord- og flomskred eller 

snøskred og steinsprang. 
o Friluftsliv: Området er innenfor 100-meters belte i Troms og Finnmark og innenfor 

potensielt tilgjengelig strandsone
o Jordbruk: Det er skog med middels og høy bonitet innenfor området. Dette er nevnt i 

konsekvensutredningen i arealdelen og vil sannsynligvis ikke være behov for å utredes 
nærmere i planen. Nærmere utredning av temaetinngår dermed ikke i 
honorarbudsjettet.
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4. Oversikt over arbeidsopplegg for utarbeidelse av detaljreguleringsplanforslag og 
leveranser frem til 1.gangs behandling

 Administrativt arbeid: opprettelse av prosjekt, anskaffelse av kartgrunnlag.
 Oppstartsmøte med oppdragsgiver, gjennomføres på Teams. Nødvendig grunnlag for arbeidet 

leveres av oppdragsgiver og gjennomgås på møtet eller leveres i etterkant av møtet, bla.  
gjeldende planer i sosi- eller dwg-format

 Utarbeidelse av planinitiativ hvor det redegjøres for:
o Kort presentasjon av tiltaket 
o Dagens situasjon 
o Forholdet til gjeldende planer
o Hovedinnhold i planen 
o Virkninger av planen

 Bestilling av oppstartsmøte med kommunen: Planinitiativet oversendes til kommunen som 
grunnlag for formelt oppstartsmøte med planmyndighet i kommunen.

 Oppstartsmøte med Dyrøy kommune avdeling samfunnsutvikling og infrastruktur hvor vi 
presenterer planinitiativet. Kommunen gir tilbakemelding om krav til prosess, nødvendige 
utredninger, krav til leveranse og plan-avgrensning.

 Varsel om oppstart av planarbeid:
o Utarbeiding av oppstartsvarsel som sendes til berørte myndigheter, grunneiere og 

naboer
o Utarbeiding av annonse som publiseres i avis og på nett
o Kommunen skaffer adresseliste over berørte grunneiere og aktuelle myndigheter

 Behandling av innspill
 Underveismøte med oppdragsgiver på Teams: gjennomgang av innkomne innspill.
 Utredninger utarbeides (støy, vurdering av marin leire)
 Utkast til planforslag utarbeides og sendes til oppdragsgiver for tilbakemeldinger. Eventuelle 

justeringer innarbeides.
 Utarbeiding av komplett planforslag som sendes til kommunen avdeling samfunnsutvikling og 

infrastruktur:
o Plankart i sosi-format og pdf 
o Planbeskrivelse i pdf 
o Planbestemmelser i pdf 
o ROS-analyse i pdf
o Situasjonsplan i pdf

 Kvalitetssikring: intern kontroll av planforslaget
 Administrativt arbeid i forbindelse med avslutning av prosjektet

5. Støyrapport

Ytelser:
 Støyberegninger etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikk og industristøy og vurderinger 

etter forurensningsforskriften §30-7 og retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
T-1442 med tilhørende veileder M-128, samt ev. gjeldende bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel.

 Det utarbeides støysonekart i 4m beregningshøyde (påkrevd høyde i T-1442). Det utarbeides 
støysonekart for anslått to driftsetapper i forbindelse med industrianlegget. For disse 
etappene vil man kartlegge tilhørende driftsituasjoner. 

 Det utarbeides støysonekart i 4m beregningshøyde ifm. vegtrafikk
 Alle vurderinger og resultater dokumenteres i en støyfaglig rapport, 1. revisjon. 
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Forutsetninger og grunnlag:
 Info om ev. terrengbearbeidelse innenfor planområdet, nytt terreng mottas da gjerne i dwg 

format som 3D polylinjer.
 Det må foreligge info om anslåtte to driftsetapper på industri, start og sluttfase. 
 Ev. behov for å ta med flere etapper tas etter behov og etter medgått tid 
 Det settes som forutsetning for støyvurderingene at driften er på hverdager fra kl. 07-17. 

Eventuell vurdering av drift i kveldsperioden (kl.19-23), i nattperioden (kl.23-07) eller i helgene 
utføres etter behov og etter medgått tid. 

 Det må oversendes info om driftsituasjoner, driftstider og maskinpark. 
 Utredningen baseres på situasjonsplan.
 Detaljprosjektering av skjermer (prinsipptegninger, snitt tegninger o.l.) er ikke inkludert 

tilbudet.
 Det kan utarbeides forslag til skjermingstiltak mht. støyfølsom bebyggelse og tilhørende 

uteplasser som dokumenterer skjermingstiltakets virkning ved behov etter medgått tid. 
 Tilbudet baserer seg på at det benyttes kildedata fra Asplan Viak sine databaser. Ev. behov for 

befaring og målinger utføres etter behov og etter medgått tid.

6. Prosjektering av utfylling

I tillegg til reguleringsarbeidet er det ønsket at det utføres prosjektering av planlagt utfylling, samt 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utfyllingen.

Det er tidligere gjort grunnundersøkelse da kaia ble bygd. Det forutsettes at tidligere undersøkelser 
for området kan brukes som grunnlag og at kommunen fremskaffer disse dokumentene.

Honorarbudsjettet forutsetter at fyllingen kan etableres uten at det etableres en omfatningsmolo pga. 
dårlige grunnforhold.

Ytelser:
 Grunnundersøkelses- og datarapport. (forutsettes at tidligere undersøkelser kan benyttes)
 Geoteknisk prosjekteringsrapport
 Stabilitetsvurdering
 Bæreevne
 Setningsvurdering
 Fyllingsfront og plastring.
 Bølgeberegning.
 Utarbeide konkurransegrunnlag for fyllingen som totalentreprisegrunnlag

7. Leveranser

Følgende inngår i honorarbudsjettet. 

Leveranse

Plankart i sosi-format og pdf

Planbeskrivelse i pdf

Planbestemmelser i pdf

ROS-analyse i pdf

Situasjonsplan og bilder fra 3D-modell i pdf

Utredninger innarbeides i planbeskrivelse eller leveres som notat

Geoteknisk prosjekteringsrapport, pdf

Konkurransegrunnlag for fylling, pdf
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8. Honorarbudsjett

Vi kan utføre oppdraget for et honorarbudsjett på kr. 586 000 eksklusive mva. 

Arbeidsoppgaver Sum

Reguleringsplanforslag frem til 1.gangsbehandling 370 000

Geoteknisk prosjektering 135 000

Støyvurdering 64 500

Notat VA 16 500

9. Timepriser

Navn eller funksjon Timepris eks. mva.

Oppdragsleder, Claire Kvalheim Kieffer 980

Kvalitetssikrer/assisterende prosjektleder, Hanne Skeltved 900

Fagansvarlig landskap 980

Fagansvarlig veg 980

Fagansvarlig geoteknikk 980

Andre ressurser som ikke er tilbudt i rammeavtalen:

Navn eller funksjon Timepris eks. mva.

Fagansvarlig VA 1080

Fagansvarlig Støy 1290

Teknisk tegner 1170

Med vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Hanne Skeltved
Gruppeleder / by- og arealplanlegger

T: 46445370 | 417 99 417
E: hanne.skeltved@asplanviak.no

41


	Forside 
	Offentlig saksliste 
	Saker til behandling
	PS 104/20 Godkjenning av møteprotokoll 24.9.20
	Saksfremlegg

	PS 105/20 Referatsaker
	RS 62/20 Rådmannen orienterer
	RS 63/20 Orientering næringssaker
	RS 64/20 MIDT-TROMSRÅDET ANERKJENNER IKKE DEN IGANGSATTE PROSESSEN AV POLITIMESTEREN I TROMS SOM IGNORERER POLITISKE BESLUTNINGER
	MIDT-TROMSRÅDET ANERKJENNER IKKE DEN IGANGSATTE PROSESSEN AV POLITIMESTEREN I TROMS SOM IGNORERER POLITISKE BESLUTNINGER
	Vedlegg
	Brev til politimesteren i Troms av 03092020


	RS 65/20 Høring - anskaffelse av flyruter (FOT)
	Høring - anskaffelse av flyruter (FOT)

	Saker til behandling
	PS 106/20 Styringsgruppemøte Sentrumsplan
	PS 107/20 Budsjett 2021
	PS 108/20 Storvoll Dekkservice - søknad om tilskudd
	Saksfremlegg

	PS 109/20 Finnlandsnes Eiendom A/S - Søknad om tilskudd - Covid -19
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad coronamidler fra Finnlandsnes Eiendom


	PS 110/20 Høring - Handlingsprogram for samferdsel
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Høring - Handlingsprogram for samferdsel
	Uttalelser


	PS 111/20 Espenes industriområde – ny reguleringsplan og prosjektering av anleggstiltak
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Oppdragsforståelse_20200916


	PS 112/20 Søknad om startlån

