
 
 

 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 29.10.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

ST 33/20 Protokoll fra styremøte 8.9.2020  2020/329 

ST 34/20 Referatsaker   

RS 17/20 Orientering fra daglig leder 29.10.2020  2019/235 

RS 18/20 Tilsagnsbrev ystekurs Alstad gård - administrativ 
behandling 

 2020/154 

RS 19/20 Rekrutteringsseminar adm tilsagn  2020/704 

RS 20/20 SPRANGET - administrativt tilsagn  2020/706 

RS 21/20 Tilsagnsbrev kompetanseheving 
Asfaltspesialisten- administrativ behandling 

 2020/604 

ST 35/20 Voksenagronomutdanning Alstad gård - Erling 
Bratsberg 

 2020/642 

ST 36/20 Reguleringsplan Finnlandsnes Eiendom 
saksframlegg VOX 

 2020/707 

ST 37/20 Reguleringsplan Jæger Adventures as - 
saksframlegg VOX 

 2020/696 

ST 38/20 Reguleringsplan Dyrøy Holiday saksframlegg  2020/692 

ST 39/20 Saksframlegg utvikling av yogatilbud ved TRE 
Allservice as 

 2020/665 

ST 40/20 Treningssenter i Dyrøy - saksframlegg VOX X 2020/715 
 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 037 

Saksmappe: 2020/329 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 22.10.2020 

 

 

Saksframlegg 

Protokoll fra styremøte 8.9.2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 33/20 29.10.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Tas til orientering. 

Kort sammendrag 

Protokoll fra styremøte 8.9.2020 er vedlagt. 

Saksutredning 

 

Daglig leders vurdering 

 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: ,  
Dato: 08.09.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder OMSP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem OMSP 
Tom Robin Edvardsen Medlem OMSN 
Tone Pettersen Medlem OMSN 
Kenneth Karlsen Medlem OMSN 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Moldvik rådgiver næring 
Kristian Figenschau observatør - Troms Fylkeskommune 
Stig Stokkland daglig leder omstillingsprogrammet 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
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Saksliste 

 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

ST 25/20 Protokoll fra styremøte 4.6.200  2020/329 

ST 26/20 Referatsaker   

RS 16/20 Sluttrapport SMB Utvikling 2019/2020  2019/23 

ST 27/20 Kurs i markedsføring på sosiale medier for lokale 
bedrifter 

 2020/569 

ST 28/20 Deltakelse år 2 - workshop for turoperatører Visit 
Senja Region SA 

 2019/379 

ST 29/20 Visit Senja Region SA - fase to masterplan og merket 
for bærekraftig reisemål 

 2020/516 

ST 30/20 Rekruttering til utdanning til kjemiprosess og labfag 
- Finnfjord as 

 2020/446 

ST 31/20 Boligstrategisk plan - dyrøy kommune  2020/584 

ST 32/20 Tertialrapport 2/20 VOX Dyrøy KF  2020/380 
 
 
Marit Alvig Espenes 
styreleder  

6



ST 25/20 Protokoll fra styremøte 4.6.200 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Protokoll fra styremøtet 4.juni 2020 godkjennes. 

ST 26/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

ST 27/20 Kurs i markedsføring på sosiale medier for lokale bedrifter 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Omstillingsstyret innvilger kr. 73.500 til gjennomføring av kurs på sosiale media for lokale bedrifter. 

ST 28/20 Deltakelse år 2 - workshop for turoperatører Visit Senja Region SA 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
Daglig leder Stig Stokkland er inhabil som styreleder i Visit Senja Region SA og deltok ikke i 
behandlingen. Frank Moldvik har vært saksbehandler og la fram saken. 
Styreleder Marit A Espenes er inhabil som styremedlem i Visit Senja REgion SA og deltok ikke i 
behandlingen.  Nestleder Kenneth Karlsen tiltrådte som møteleder. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Visit Senja Region SA innvilges kr. 100.000 til gjennomføring av år 2 i det treårige prosjektet 
"sustainable future- workshop for 2020", i henhold til godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
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Det forutsettes fortsatt deltakelse fra reiselivsbedrifter i Dyrøy. Eventuell videre medvirkning betinges 
av rapportering fra prosjektår 2 og må fremmes som egen søknad. Tilskuddet gis som bagatellmessig 
støtte. 

ST 29/20 Visit Senja Region SA - fase to masterplan og merket for bærekraftig reisemål 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
Daglig leder Stig Stokkland er inhabil som styreleder i Visit Senja Region SA og deltok ikke i 
behandlingen. Frank Moldvik har vært saksbehandler og la fram saken. 
Styreleder Marit A Espenes er inhabil som styremedlem i Visit Senja REgion SA og deltok ikke i 
behandlingen.  Nestleder Kenneth Karlsen tiltrådte som møteleder. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Visit Senja Region SA innvilges kr. 31.445, tilsvarende 2,42% av godkjent kostnadsramme på kr. 
1.300.000, til gjennomføring av fase 2 i Visit Senja Region SA sitt prosjekt "Bærekraftig reisemål/ 
reisemålsutvikling for Senjaregionen".  
Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 

ST 30/20 Rekruttering til utdanning til kjemiprosess og labfag - Finnfjord as 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Finnfjord AS på vegne av 8 samarbeidsbedrifter innvilges kr 30.000 til gjennomføring av 
samarbeidsprosjektet "Rekruttering til utdanning i kjemiprosess og laboratoriefag", med utgangspunkt i 
omsøkt kostnads- og finansieringsplan. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 
Følgende særvilkår knyttes til tilsagnet: 
- Tilsagnet gjelder i to år fra tilsagnsdato 
- Prosjektet forutsettes fullfinansiert og at Brdr. Karlsen Holding as/ Akvafarm as deltar i prosjektet. 

ST 31/20 Boligstrategisk plan - dyrøy kommune 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
Kjell Sverre Myrvoll er inhabil som prosjektleder for arbeidet og fratrådte behandlingen. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  
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VOX Dyrøy innvilger Dyrøy kommune et tilskudd på inntil kr. 150.000 til gjennomføring av forprosjektet 
"Boligstrategisk plan" med utgangspunkt i foreliggende prosjektplan. Tilskuddet utgjør 50% av godkjent 
kostnad. og finansieringsplan. 

ST 32/20 Tertialrapport 2/20 VOX Dyrøy KF 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Tertialrapport 2/20 for VOX Dyrøy KF tas til orientering. 
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ST 34/20 Referatsaker



 

 1 

 
                                                  
Alstad gård 
Faksfjordveien 106 
 
 
 9311 Brøstadbotn/ alstadgard@hotmail.com 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. Brøstadbotn, 30.9.2020 
Nina Bolle Bratsberg 2020/154 
 
 
TILBUD OM TILSKUDD  
 
Vi viser til Deres søknad mottatt, og kan etter administrativt vedtak 30/9 gi tilbud om 
tilskudd på inntil kr. 17.057, tilsvarende 75% av godkjent kostnadsoverslag, til 
gjennomføring av ystekurs ved Sogn Jord og Hagebruksskule. Tilskuddet gis som 
bagatellmessig støtte og utbetales mot  regnskap og dokumentasjon på gjennomført 
kurs. 
 
 
Begrunnelse 
 
Med bakgrunn i søknaden og dialog med søker har VOX Dyrøy gjort følgende vurdering 
som grunnlag for tildeling av tilskudd til ystekurset. Utgangspunktet er utvikling av 
lønnsom tilleggsnæring til basisproduksjonen ved Alstad gård, og gjennom dette legge til 
rette for heltids arbeidsplasser på gården.  
 
Myndighetene styrer samlet produksjonsvolum ut fra såkalt «forholdstall» som betyr at 
reell kvote reduseres ved overproduksjon og økes ved underdekning. Ved lave 
forholdstall vil det bli «overskuddsmelk» som vil kunne gå til egen produksjon. 
 
Melkekvoter er kostbare å kjøpe eller leie. Ved at en del av melkeproduksjonen dedikeres 
til et gårdsysteri kan totalkvoten reduseres og dermed redusere kostnadene ved å kjøpe/ 
leie kvoter. Dette som en følge av at melk som produseres til egen videreforedling går 
utenom kvotesystemet. 
 
Kurset er også å betrakte som en forstudie i en tredelt prosess. Dersom konklusjonen 
etter kurset er å gå videre, er neste skritt å etablere et forprosjekt som skal munne ut i 
en forretningsplan som danner grunnlag for realisering eller skrinlegging. 
 
VOX Dyrøy anser dette som en god måte å starte prosessen på.  
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1. Godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan: 
 
Post Kostnad
Kursavgifter  kr    4 950 
Kjøring Kastnes til Tromsø flyplass: 200 km x 4.03  kr       806 

Fly Bardufoss-Bergen som jeg ikke fikk refundert når kurset ble avlyst pga 
Koronautbruddet:  kr    5 191 

Leie bil AVIS leie for en uke, estimert beløp inkl drivstoff  kr    3 900 
Overnatting Aurland, usikkert hva vi får til men hotell ca  kr    5 000 
Kost 5 døgn a kr 550,-   2750,-
-lunsj kr 165,- x 4 dager 660,-
Kost i forbindelse med reising mandag ingen fratrekk og heime fredag med siste flyet  kr    2 090 
Kjøring Tromsø flyplass til Kastnes: 200 km x 4.03  kr       806 

 kr  22 743 

Fly tromsø- Bergen (tur/retur)(ikke bestilt ennå men ca)  2 078,-  kr    2 078 

 
 
3. Godkjent finansieringsplan: 

VOX Dyrøy kr. 17.057 (75%), egenfinansiering 5.686 (25%). 
 

4. Utbetaling av tilskudd skjer ved avsluttet prosjekt dersom ikke annet er avtalt 
særskilt og skriftlig på forhånd. 

 
5. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap, samt 

utfylt prosjektlederrapport er sendt inn og godkjent. Prosjektregnskap over kr. 
50.000 skal være bekreftet av revisor eller regnskapsfører (for ikke-revisjonspliktige 
selskap). 

 
6. Tilsagnet er gitt i samsvar med EØS-reglene for «bagatellmessig støtte». Disse 

reglene forutsetter at det over en treårsperiode i sum ikke er mottatt mer enn 
200 000 euro i offentlig støtte. 

 
7. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har 

støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over 
et tidsrom på 3 år. 

 
8. Tilsagnet faller bort om det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato. 

 
9. Eventuelle særvilkår- 
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Aksept av tilbudet 
 
Dersom dere ønsker å benytte vårt tilbud, ber vi om å akseptere det skriftlig innen 14 
dager, ellers faller tilbudet bort. Aksept skjer ved retur av kopi av tilsagnsbrevet, 
undertegnet av signaturberettiget/prokurist/daglig leder. 

 
Signert tilbudsbrev utgjør avtalen med omstillingsorganisasjonen. 
 

 
Utbetalingsfrist 
Krav om sluttutbetaling av støtten må sammen med nødvendig dokumentasjon være 
omstillingsorganisasjonen i hende innen 14.10.2020, da tilbudet ellers bortfaller i den 
utstrekning det ikke allerede er effektuert. 
 
Omstillingsorganisasjonen kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. 
 
Som dokumentasjon for sluttutbetaling leveres skriftlig sluttrapport, godkjent regnskap 
inkludert timelister for godkjent egeninnsats og utfylt prosjektlederrapport (vedlegges). 
 
 
Vilkår 
Omstillingsorganisasjonen understreker at prosjektet må gjennomføres effektivt og 
kontrollert. Vi ber om at søker benytter Prosjektlederprosessen PLP i gjennomføringen og 
rapporterer til oss i tråd med denne. Les mer om PLP under ”Verktøy” på 
regionalomstilling.no 
 
Tildelingen skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse 
reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 
1,6 millioner kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Før støtten kan komme 
til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om 
annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, 
eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og 
tilbudstidspunkt. 
 
 
Spørreundersøkelser 
Det er en forutsetning at bedriften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse 
med evalueringer, kundeundersøkelser mv. gjennomført av omstillingsorganisasjonen 
eller fylkeskommunen. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best 
mulig tjenestetilbud til næringslivet.  
 
Omtale i media 
Vi forutsetter at omstillingsorganisasjonen blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell 
annen profilering av prosjektet i media.  
 
 
Hvis dere har spørsmål i tilknytning til dette brevet, ta kontakt med saksansvarlig Stig 
Stokkland, som treffes på telefon 90934654 eller e-post 
stig.stokkland@dyroy.kommune.no. 
 
Med vennlig hilsen 
VOX Dyrøy KF 
 
 
Stig Stokkland 
Daglig leder 
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 4 

 
 
 
  
Vi aksepterer ovenstående tilbud, er kjent med standardvilkårene for tilsagnet 
og godtar disse: 
 
 
 
 
Utbetalingen skal skje til: 

- kontonummer  ………………………………… 

- navn på kontoeier …………………………………………………………………… 
 
For utbetaling må det sendes en skriftlig anmodning til omstillingsorganisasjonen. Ved 

endring av bankforbindelse/kontonummer må omstillingsorganisasjonen bli informert. 

 
 
 
 
 
Sted/dato: Mottakers underskrift: Orgnr./Personnr.: 
                                                                                                   
     
    
………………………………… ……………………………………….……… ................................ 
 Signaturberettiget / prokurist / daglig  
 leder 
 
 
 
 ………………………………………………… 
 Underskrift gjentas med maskin eller  
 blokkbokstaver 

 
 
 
 

 
 
Tilbudsbrev med undertegnet aksept returneres: 
 
 
Dyrøy kommune 
v/ VOX Dyrøy 
 
Tverrveien 1 
9311 Brøstadbotn 
 
Eller på epost: 
stig.stokkland@dyroy.kommune.no 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/704 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 21.10.2020 

 

 

 

 

Saksframlegg 

Administrativt tilsagn - Rekrutteringsseminar Jobzone 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre   
   

 

Vedlegg 
1 Agenda pp 

 

Daglig leders innstilling/ vedtak 

VOX Dyrøy KF innvilger kr. 18.000 i form av et administrativt tilskudd til gjennomføring av 
Rekrutteringsseminar for lokale bedrifter i samarbeid med Jobzone as v/ Grete Wilsgaard. 

Kort sammendrag 

VOX Dyrøy gjennomførte Rekrutteringsseminar for lokalt næringsliv 16.oktober. Kurset ble gjennomført 
i samarbeid med Jobzone Troms v/ Grete Wilsgaard med 12 deltakere 
 

Saksutredning 

Se vedlagte agenda og deltakerliste. Seminaret ble gjennomført som et halvdagsseminar med anledning 
til individuelle møter i etterkant, som tre av deltakerne benyttet. 
 

Daglig leders vurdering 

Gjennom omstillingsprogrammet har vi flere tilfeller der bedrifter har kommet i vekstfase og har behov 
for å rekruttere arbeidskraft. Vi har derfor sett behovet for å bidra til økt kunnskap i næringslivet om 
rekruttering. Dette arbeidet er så viktig at vi anbefaler å følge opp arbeidet i neste års handlingsplan. Vi 
har også oppfordret deltakerne som søker profesjonell bistand i rekrutteringsprosesser til å bake inn 
dette i evt. forprosjektsøknader til VOX.  
 
Tiltaket faller inn i handlingsplanen under innsatsområde Attraktivitet, strategi N- Rekruttering og 
ungdomssatsing (bidra til økt rekruttering til næringslivet og utvikling av næringslivet som attraktive 
arbeidsgivere). 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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Deltakerliste Rekrutteringsseminar – ansett riktig medarbeider, hver gang 
 

Fredag 16. oktober kl 9-12 

Navn Organisasjon 
1. Dan Bjork Visit Senja Region SA, dgl leder 
2. Ørjan Thomassen Asfaltspesialisten as, dgl. Leder 
3. Tore Nordahl Dyrøymat as, dgl. Leder 
4. Tom Robin Edvardsen TRE Allservice as 
5. Marlin Antonsen Dyrøy kommune, personal 
6. Marit A Espenes Dyrøy kommune, ordfører 
7. Tone Pettersen Mellem Bo og Omsorg as 
8. Børre Ertzaas Mellem Bo og Omsorg as 
9. Yngve Lorentzen 131 Luftving Gumpen 
10. Arissara Charoensuk 131 Luftving Gumpen 
11. Inger-Lise Kristiansen Privat. 
12. Ragnvald Storvoll Nordavind Utvikling as, dgl leder 
13. Stig Stokkland VOX Dyrøy KF, dgl leder 
14. Trine Strand  Dyrøy kommune, kulturleder. 

 

Kursleder Grete Wilsgaard, Jobzone 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/706 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 21.10.2020 

 

 

 

 

Saksframlegg 

Administrativt tilsagn SPRANGET - arbeidslivsdag ved Elvetun 4.nov 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 20/20 29.10.2020 

 

Vedlegg 
1 Invitasjon SPRANGET - elever møter arbeidslivet 
  

 

Daglig leders innstilling/ vedtak 

VOX Dyrøy innvilger kr. 20.000 administrativt til gjennomføring av SPRANGET- arbeidslivsdag ved 
Elvetun skole. 

Kort sammendrag 

VOX Dyrøy er medarrangør av arbeidslivsdagen som har kommet i stand i et samarbeid mellom Elvetun 
skole, Ungt Entreprenørskap, forprosjektet Ung VOXen (v/ prosjektleder Ragnvald Storvoll) og VOX. 
 

Saksutredning 

I februar arrangerte VOX et informasjonsmøte om Steigenmodellen, for næringsliv og arbeidsgivere. Da 
avtalte vi å arrangere en egen arbeidslivsdag ved Elvetun skole, der næringsliv, arbeidsgivere, vg. skoler i 
regionen inviteres til å møte ungdomstrinnet. Arrangementet er et ledd i faget «Utdanningsvalg» ved 
Elvetun, og formålet er at våre ungdommer skal få god kjennskap til arbeids- og utdanningsmulighetene 
i regionen- slik at de kan ta gode veivalg. Målsettingen er at dersom det blir vellykket skal SPRANGET bli 
et årlig arrangement. 
 
I forlengelsen av arrangementet planlegges en runde med bedriftsbesøk til aktuelle bedrifter. 
 
Det er sendt ut invitasjoner til aktuelle arbeidsgivere og bedrifter i Dyrøy og området rundt. Flere 
bedrifter har meldt sin interesse, og i hvertfall to av våre fire vg. skoler vil delta.   
 
Arrangementet vil foregå i Idrettshallen og Mellombygget. 
 
VOX har tilbudt å dekke en del av kostnadene knyttet til arrangementet, i form av bevertning, skyss i 
fbm bedriftsbesøk mv. 
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Daglig leders vurdering 

Tiltaket er forankret i innsatsområde 4 – attraktivitet, under strategi N. Rekruttering og ungdomssatsing.  
Vi har et mål om å styrke kommunens deltakelse i Ungt Entreprenørskap, og de vil være delaktig i 
gjennomføringen.  
 
Våre ungdommer må selvsagt ta valg ut fra egne forutsetninger og interesser, og da er det viktig at de 
kjenner best mulig til mulighetene i egen region. 
 
Vi har pr. nå ikke oversikt over kostnadene, så dette er en avsetning for en øvre ramme. 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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SPRANGET - Elever møter arbeidslivet 
 

 

Til bedrifter og arbeidsgivere! 

Invitasjon til arbeidslivsdag ved Elvetun 
skole 4.november 
 

Møt dine framtidige medarbeidere! I et samarbeid mellom Dyrøy kommune, Ungt 
Entreprenørskap og omstillingsprogrammet VOX Dyrøy arrangerer vi nå en egen 
arbeidslivsdag ved Elvetun skole, som vi har kalt «SPRANGET- Elever møter arbeidslivet». 

Formålet er å la våre elever i ungdomstrinnet bli bedre kjent med nærings- og arbeidslivet i 
kommunen og området rundt, og slik få innspill til eget yrkes- og utdanningsvalg. 
Arbeidslivsdagen blir fulgt opp med bedriftsbesøk i aktuelle bedrifter og arbeidsplasser. 

 

Sted:   Elvetun skole, idrettshallen 
Tidspunkt: Onsdag 4. november kl 10-14 

 

Deltakende bedrifter får hver sin stand i idrettshallen. Lag en kort presentasjon av din bedrift 
(2 minutter). En aktivitet, en quiz eller en konkurranse er en fin måte å få dialog med 
ungdommene på. 

Elevene har forberedt seg med spørsmål til bedriftene/arbeidsgiverne og gjør notater 
underveis til videre bruk i faget Utdanningsvalg og for å bli bedre kjent med den enkelte. 

 

Hensikten er at våre ungdommer skal få god kjennskap til arbeidsmulighetene i regionen, 
som grunnlag for å ta gode veivalg videre.  

 

Tar du utfordringen? 

Påmelding til stig.stokkland@dyroy.kommune / Tlf 909 34654 innen fredag 23.oktober 
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Asfaltspesialisten as 
Dyrøytunet 1 
 
 
9311 Brøstadbotn 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. Brøstadbotn, 10.9.2020 
Ørjan Thomassen  
 
 
TILBUD OM TILSKUDD  
 
Vi viser til Deres søknad mottatt, og kan etter administrativt vedtak i VOX Dyrøy 
KF gi tilbud om tilskudd på kr. 19.875. 
  
 
Vedtak: 
 
VOX Dyrøy innvilger Asfaltspesialisten as et tilskudd på inntil kr. 19.875 til 
gjennomføring av kompetanseheving. Tilskuddet utgjør inntil 75% av godkjent 
kostnadsoverslag og gis som bagatellmessig støtte. 
 
  
1. Godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan: 
 

Kurs Antall Sats Kostnad
Arbeid på vei
Kurspris 3 2 500kr         7 500kr         
Frikjøp fra nåværende arbeidsgiver 3 2 300kr         6 900kr         

-kr                  
Utvidelse av sertifikat
Kurspris 1 7 500kr         7 500kr         
Frikjøp fra nåværende arbeidsgiver 2 2 300kr         4 600kr         

26 500kr       

VOX Dyrøy 75 % 19 875kr       
Egenkapital 6 625kr         
Sum finansiering 26 500kr        
 

 
2. Utbetaling av tilskudd skjer ved avsluttet prosjekt dersom ikke annet er avtalt 

særskilt og skriftlig på forhånd. 
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3. Prosjektet vil være avsluttet når skriftlig sluttrapport og prosjektregnskap, 
samt utfylt prosjektlederrapport er sendt inn og godkjent. Prosjektregnskap 
over kr. 50.000 skal være bekreftet av revisor eller regnskapsfører (for ikke-
revisjonspliktige selskap). 

 
 
4. Tilsagnet er gitt i samsvar med EØS-reglene for «bagatellmessig støtte». 

Disse reglene forutsetter at det over en treårsperiode i sum ikke er mottatt 
mer enn 200 000 euro i offentlig støtte. 

 
5. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har 

støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten 
gjelder over et tidsrom på 3 år. 

 
6. Tilsagnet faller bort om det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato. 
 
 
7. Eventuelle særvilkår- 
 

• Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon på gjennomført kurs i planlagt 
omfang.  

 
• Det forutsettes at deltakere som Asfaltspesialisten dekker kurs og 

timekostnader for er/ blir ansatt i bedriften, og arbeider minst ett år i 
bedriften. I motsatt fall forutsettes at kursutgifter tilbakebetales til bedrift. 
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Aksept av tilbudet 
 
Dersom dere ønsker å benytte vårt tilbud, ber vi om å akseptere det skriftlig innen 14 
dager, ellers faller tilbudet bort. Aksept skjer ved retur av kopi av tilsagnsbrevet, 
undertegnet av signaturberettiget/prokurist/daglig leder. 

 
Signert tilbudsbrev utgjør avtalen med omstillingsorganisasjonen. 
 

 
Utbetalingsfrist 
Krav om sluttutbetaling av støtten må sammen med nødvendig dokumentasjon være 
omstillingsorganisasjonen i hende innen 24.9.2020, da tilbudet ellers bortfaller i den 
utstrekning det ikke allerede er effektuert. 
 
Omstillingsorganisasjonen kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. 
 
Som dokumentasjon for sluttutbetaling leveres skriftlig sluttrapport, godkjent regnskap 
inkludert timelister for godkjent egeninnsats og utfylt prosjektlederrapport (vedlegges). 
 
 
Vilkår 
Omstillingsorganisasjonen understreker at prosjektet må gjennomføres effektivt og 
kontrollert. Vi ber om at søker benytter Prosjektlederprosessen PLP i gjennomføringen og 
rapporterer til oss i tråd med denne. Les mer om PLP under ”Verktøy” på 
regionalomstilling.no 
 
Tildelingen skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse 
reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 
1,6 millioner kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Før støtten kan komme 
til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om 
annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, 
eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og 
tilbudstidspunkt. 
 
 
Spørreundersøkelser 
Det er en forutsetning at bedriften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse 
med evalueringer, kundeundersøkelser mv. gjennomført av omstillingsorganisasjonen 
eller fylkeskommunen. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best 
mulig tjenestetilbud til næringslivet.  
 
Omtale i media 
Vi forutsetter at omstillingsorganisasjonen blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell 
annen profilering av prosjektet i media.  
 
 
Hvis dere har spørsmål i tilknytning til dette brevet, ta kontakt med saksansvarlig Stig 
Stokkland, som treffes på telefon 90934654 eller e-post 
stig.stokkland@dyroy.kommune.no. 
 
Med vennlig hilsen 
VOX Dyrøy KF 
 
 
Stig Stokkland 
Daglig leder 
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Bekreftelse 
 
  
Vi aksepterer ovenstående tilbud, er kjent med standardvilkårene for tilsagnet 
og godtar disse: 
 
 
 
 
Utbetalingen skal skje til: 

- kontonummer  ………………………………… 

- navn på kontoeier …………………………………………………………………… 
 
For utbetaling må det sendes en skriftlig anmodning til omstillingsorganisasjonen. Ved 

endring av bankforbindelse/kontonummer må omstillingsorganisasjonen bli informert. 

 
 
 
 
 
Sted/dato: Mottakers underskrift: Orgnr./Personnr.: 
                                                                                                   
     
    
………………………………… ……………………………………….……… ................................ 
 Signaturberettiget / prokurist / daglig  
 leder 
 
 
 
 ………………………………………………… 
 Underskrift gjentas med maskin eller  
 blokkbokstaver 

 
 
 
 

 
 
Tilbudsbrev med undertegnet aksept returneres: 
 
 
Dyrøy kommune 
v/ VOX Dyrøy 
 
Tverrveien 1 
9311 Brøstadbotn 
 
Eller på epost: 
stig.stokkland@dyroy.kommune.no 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/642 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 30.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Voksenagronomutdanning Alstad gård - Erling Bratsberg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 35/20 29.10.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Alstad gård tildeles et tilskudd på 75% av godkjente kostnader, inntil kr. 85.500, til gjennomføring av 
voksenagronomutdanning. Det settes følgende vilkår for tildelingen:  
 

 Det søkes lånefinansiering i Statens lånekasse, og at tildelt tilskudd reduseres ut fra utmålt lån i 
lånekassen. 

 Kun avløserhelger utover fast avløserturnus kan legges til grunn i forhold til utbetaling. 
 
Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 
 
 

Kort sammendrag 

Alstad gård søker om tilskudd til kompetanseheving for gjennomføring av voksenagronomutdanning ved 
Senja vgs.  
 

Saksutredning 

Voksenagronomen har vært tilbudt ved skolen fra 2011, og det gis undervisning over 2 år. Første året 
Vg2 landbruks og gartneri, og Vg3 Landbruk andre året. Totalt er det 185 undervisningstimer pr. år 
hvorav 162 timer er fordelt på 9 helgesamlinger, og 23 timer digital opplæring. 
 
Det søkes om dekning av utgifter i forbindelse med voksenagronomutdanning. Fra 1.1.2020 er det et 
krav for gårder som driver næringsrettet dyrehold om oppdatert kunnskap om dyrehelse.  
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/kompetansekrav_i_husdyrhold/krav_til_
kunnskap_om_dyrehelse_naar_du_driver_et_naeringsrettet_dyrehold.31376  
 
Unntak for kravet er gjennomført kompetanse på agronomnivå eller høyere. 
 
Med et landbruk i stadig endring, og med bakgrunn i nye krav til kompetanse, ønsker Bratsberg å 
gjennomføre voksenagronomutdanning, som er helgesamlinger over 2 år. Søker vurderer 
agronomutdanningen som en verdi for gården, slik at jeg med økt faglig kompetanse kan drive 
gården fremover i takt med utvikling og krav ellers.  
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Utdanningen går over 2 år, med 9 helgesamlinger hvert år.  Ifølge info fra Senja vgs er omfanget på 
deltidsutdanningen på 185 timer/ år. Et årsstudium på yrkesfag er på 980 timer/år, dvs en deltidsbrøk 
på 19%. 
 
Selve utdanningen er gratis, men Alstad gård pådrar seg noe reise- og oppholdskostnader pluss 
betydelige avløserkostnader i forbindelse med gjennomføringen, ifølge vedlagt brev fra Landbruk Nord 
beregnet til kr. 6.978 pr helg. Siden det er snakk om 17 helger over to år så utgjør dette en betydelig 
kostnad totalt. 
 
 
Avløser 9 helgesamlinger hvert år hvorav avløser fra fredag til søndag koster kr 6 978,-.  
 
Kostnadsoverslag fordelt pr år 
 

 
 
 

Daglig leders vurdering 

VOX har tidligere gitt støtte til gjennomføring av kompetansehevingstiltak som er nær utdanning, f.eks 
mesterbrevutdanning og mellomlederutdanning i MEF.  Voksenagronomutdanning vil kunne sees i 
sammenheng med dette. 
 
Voksenagronomutdanningen er imidlertid godkjent som grunnlag for lån i Statens lånekasse. På 
forespørsel fra VOX opplyser Lånekassen i mail av 12.10 følgende: 

- Lånekassen har ingen spesielle ordninger som dekker «støtte til reise/ oppholdskostnader og 
avløserkostnader». Lånekassen gir lån og stipend til utdanning, ut fra omfang og varighet på 
utdanningen. 

 
I påfølgende telefonsamtale opplyser saksbehandler at søker vil kunne få lån til heltidsstudium  i 
Lånekassen på kr. 112 290, og at det fra i år er mulig å få kr. 50.000 i tilleggslån for søkere over 30 år. 
Samtidig opplyses om at utmåling av lån reduseres i fht. grad av deltid, uten at det har vært mulig å 
beregne dette uten at det fremmes en konkret søknad. I en evt. tildeling kan det stilles krav om at det 
søkes lånekassen, og at tilskudd avkortes mot studielån. 
 
Når det gjelder hovedkostnaden i søknaden - avløserkostnader, så har Dyrøy kommune tidligere lagt 
dette til grunn for tilskudd til landbruksaktører fra næringsfondet, så formålet har prinsipielt sett vært 
grunnlag for støtte tidligere. 
 
Et siste moment er hvorvidt omstillingsprogrammet skal bruke omstillingsmidlene direkte til tradisjonell 
landbruksvirksomhet, altså selve primærnæringsdelen. Vi har tidligere gitt støtte til 
tilleggsnæringsprosjekter i landbruket, og indirekte til primærnæringsvirksomhet gjennom deltakelse i 
SMB Utvikling. 
 
Landbruksnæringa er en viktig næringsvei i Dyrøy, og Alstad gård er vår største landbruksbedrift. De er 
også i gang med å vurdere å etablere ysteri (ref. administrativt tilsagn til ystekurs). 
Voksenagronomutdanningen vil derfor være et viktig tiltak for å sikre en best mulig basisdrift og skape 
grunnlag og faglig trygghet for videre utvikling.  

Post År 1 År 2 Totalt
Avløser År 1: 8 helger, År 2: 9 helger. Kr. 5 583 pr helg 44 664kr      50 247kr      94 911kr      
Overnatting 9 helger pr år* 200 kr * 2 netter 3 600kr        3 600kr        7 200kr        
Kjøring t/r Kastnes Gibostad 6 093kr        6 093kr        12 186kr      
Kostnader 54 357kr      59 940kr      114 297kr    
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Tiltaket vil være forankret i innsatsområde 3- eksisterende næringsliv, under strategi K-  kompetanse. Vi 
vil gå inn for å støtte tiltaket, med forutsetning om at det søkes lån fra Statens lånekasse, og evt. tildelt 
lån går til avkorting på utbetaling av tilskudd. 
 
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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SØKNAD OM STØTTE VOKSENAGRONOM 
 
Søker herved om dekning av utgifter i forbindelse med voksenagronomutdanning. Fra 
1.1.2020 er det et krav for oss som driver næringsrettet dyrehold, at vi skal ha oppdatert 
kunnskap om dyrehelse. Se linken under.  
 
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/kompetansekrav_i_husdyrho
ld/krav_til_kunnskap_om_dyrehelse_naar_du_driver_et_naeringsrettet_dyrehold.31376  
 
Unntak for kravet er gjennomført kompetanse på agronomnivå eller høyere.  
Med et landbruk i stadig endring, og nye krav til kompetanse, ønsker jeg å ta 
agronomutdanning. Senja vg skole har et tilbud om voksenagronomutdanning, som er 
helgesamlinger over 2 år. Denne utdanningen er jeg kommet inn på. I tillegg ser jeg på 
agronomutdanningen som en verdi for gården, slik at jeg med økt faglig kompetanse kan 
drive gården fremover i takt med utvikling og krav ellers.  
   
De utgifter jeg har er lønn til avløser de helgene det er samling, pluss kjøring og opphold på 
Gibostad. Selve utdanningen er gratis.  
Det er satt opp 4 samlinger før jul. Det er enda ikke satt opp samlinger i vårhalvåret, men det 
er beregnet 9 samlinger pr år. 
Legger ved brev om utdanningen og hva Landbruk Nord har beregnet at en helg med avløser 
koster oss.  
 
Avløser 9 helgesamlinger hvert år hvorav avløser fra fredag til søndag koster kr 6 978,-.  
Den første samlingen fikk vi ikke avløser så da blir det første året: 8 x 6 978,-  55 824,- 
Avløser år 2: 9 x 6 978,-         62 802,- 
Overnatting er 200,- pr natt men ikke sikkert det blir hver natt: 200,- x 18 stk    7 200,- 
Kjøring tur retur Gibostad: 84 km x 2= 168 km x 4,03= 677,- x 18 stk helger  12 186,-
     
Foreløpig beregnet kostnad for disse to årene studier:                 138 012,- 

 

Håper dette er noe som VOX kan bidra med støtte til det beste for videreutvikling av vår bedrift. 

 

Med vennlig hilsen  

Erling Bratsberg 

Alstad gård 

13.09.20
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Senja videregående skole 

Finnfjordbotn – Gibostad 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Postadresse  
Løksebakken 55/57, 9308 Finnsnes 

Telefon   
77 85 08 00 

 Bankgiro 
4750 62 27778 

Org.nr.  
NO 974 793 741 

Besøksadresser: 
Løksebakken 55-57, Finnfjordbotn 
Gisundveien 9, Gibostad 

Epost mottak: 
Senja.vgs@tffk.no 

Internettadresser:  
www.senja.vgs.no 

 
         Gibostad 08.06.2020 
 
Viser til din søknad om skoleplass på agronomkurs for voksne 2020 – 2022. 
 
Dette brevet tar utgangspunkt i at vi har en normal skolesituasjon til høsten. Om det blir en ny 
coronabølge med diverse restriksjoner eller andre uforutsette hendelser, vil du bli holdt orientert. 
 
 
Heia 
Vi har den glede å meddele at du er kommet inn på dette opplæringstilbudet. 
 
Om skolen 
Senja videregående skoles avdeling på Gibostad, består av naturbruk grønn og blå linje. 
Skolestedet har tradisjoner helt tilbake til 1914 da skolen ble grunnlagt som Troms Amts 
Landbruksskole. Avdelingens gårdsbruk er blant de største i regionen og den har eget fartøy for å 
drive grunnleggende opplæring innen fiske og fangst. 
 
Troms landbruksfaglige senter ble opprettet i 1999 som en avdeling ved Senja videregående 
skole. Hovedmål til fagsenteret er i første rekke å bidra til etter- og videreutdanning av aktører 
innen naturbasert produksjon. Utdanningene gjennomføres i nært samarbeid med andre aktører 
tilknyttet landbruket og tilstøtende næringer. 
 
Rektor ved skolen er Stein Erik Svendsen, stein.erik.svendsen@tffk.no tlf. 95273354, og faglig 
ansvarlig for voksenagronomtilbudet ved skolen er leder for Troms landbruksfaglige senter 
Oddny Asbøl, oddny.asbol@tffk.no tlf. 90747636. 
 
Voksenagronomen har vært tilbudt ved skolen fra 2011, og det gis undervisning over 2 år. Første 
året Vg2 landbruks og gartneri, og Vg3 Landbruk andre året. Totalt er det 185 
undervisningstimer pr. år hvorav 162 timer er fordelt på 9 helgesamlinger, og 23 timer digital 
opplæring.  
 
Realkompetansevurdering 
Realkompetanse defineres som de kunnskaper, holdninger og ferdigheter en person har skaffet 
seg gjennom arbeidsliv, ulike opplæringstiltak, organisasjonserfaring og samfunnsliv for øvrig. 
 
Realkompetanse kan byttes inn med kompetansemål i læreplanene for videregående opplæring og 
gir den enkelte mulighet til å start opplæring på det nivået en faktisk befinner seg. Dette 
innebærer for de aller fleste at opplæringen kan gis på kortere tid enn normert. 
Dokumentasjon på godkjent realkompetanse utstedes i et kompetansebevis, og godkjent 
realkompetanse er likeverdig med kompetanse som er oppnådd gjennom opplæring. Et 
kompetansebevis kan derfor gi fortrinn i forbindelse med jobbsøkning eller arbeidstakers ønske 
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Postadresse  
Finnfjordbotn, 9300 Finnsnes 

Telefon   
77 85 08 00 

 Bankgiro 
4776 09 44765 

Org.nr.  
NO 974 793 741 

Besøksadresser: 
Skoleveien 55, Finnfjordbotn 
Gisundveien 9, Gibostad 

Epost mottak: 
post.senja@tromsfylke.no 

Internettadresser:  
www.senja.vgs.no 

om nye arbeidsoppgaver. 
 
Prinsippet om at læring i liv og arbeidsforhold skal gi kompetanse (realkompetanse) og den 
enkeltes rett til å få dokumentert slik kompetanse, er nedfelt i Opplæringsloven. Voksne med rett 
til videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert. Voksne uten rett kan 
også få tilbud om realkompetansevurdering, men må da betale en egenandel for dette. 
Voksne som ønsker å få vurdert sin realkompetanse søker elektronisk på vigo.no. 
 
Generell info 
På første samling vil vi presentere skolen og gå gjennom en del praktiske ting. De fleste av dere 
har sikkert noen spørsmål dere vil ha svar på.  
 
Du må ha arbeidstøy med deg. På denne samlinga vil en stor del av undervisningen foregå ute. 
  
Skolebøker vil bli delt ut på første samling. I utgangspunktet er disse til låns. De som ønsker det 
kan få kjøpe bøkene etter at utdanningen er avsluttet. Skolen har ikke PC-er til elevene, så du må 
ta med din egen. 
 
Skolen kan tilby et begrenset antall overnattingsplasser til en pris av kr 200 pr døgn i dobbeltrom 
og kr 300 pr døgn i enkeltrom inklusive sengetøy. Ønsker du å overnatte på skolen må du gi 
beskjed noen dager i forveien, slik at jeg får ordnet med nøkler.  
 
Du kan selvfølgelig ta eventuelt bobil/campingvogn med. 
 
Hver enkelt må sørge for eget kosthold. Kolonialvarer kan handles på butikk (150 m fra skolen) 
til kl. 20:00 på fredag og kl. 18:00 på lørdag. Bensinstasjonen (500 m fra skolen) er åpen til kl. 
22:00 alle dager. 
 
Om undervisningen 
Det tilbys også autorisasjonskurs for handtering og bruk av plantevernmidler, og Landbrukets 
HMS-kurs. Dette i tillegg til de ordinære programfagene, og programfag til valg. 
 
Senja videregående er i det arktiske landskapet, hvor det er fokus på grovfôrspisende dyreslag 
(storfe, sau og geit). Vi tilbyr derfor ikke undervisning i f.eks. kornproduksjon, svineproduksjon, 
eggproduksjon og hvit kjøttproduksjon. I planteproduksjon vektlegges grasproduksjon, potet og 
grønnsaker, samt jordarbeidingsredskap knyttet til dette.  
 
Praksisundervisning 
Målgruppen for utdanningen er voksne mennesker som allerede er i arbeidslivet, og deres 
hverdag består gjerne av mye fysisk aktivitet. Derfor prøver vi å praksisrette undervisningen ved 
å bruke skolegårdsbruket når det er mulig. Det vil også være noen ekskursjoner/gårdsbesøk. 
 
Vg2 Landbruk og gartneri 
Følgende timefordeling 

 Produksjon og tjenesteyting husdyr, planteproduksjon og skogbruk: 72 timer 
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Postadresse  
Finnfjordbotn, 9300 Finnsnes 

Telefon   
77 85 08 00 

 Bankgiro 
4776 09 44765 

Org.nr.  
NO 974 793 741 

Besøksadresser: 
Skoleveien 55, Finnfjordbotn 
Gisundveien 9, Gibostad 

Epost mottak: 
post.senja@tromsfylke.no 

Internettadresser:  
www.senja.vgs.no 

 Forvaltning og drift: 48 timer 
 Yrkesfaglig fordypning: 65 timer 

 
Det gis terminkarakter, standpunktkarakter, og skoleåret avsluttes med en tverrfaglig 
praktisk/muntlig eksamen 
 
Om du vil lese mer om fagplaner m.m., gå på www.udir.no 
 
Itslearning brukes som læringsplattform, med innlevering av oppgaver og kommunikasjon med 
faglærer. 
 
Fagsamtaler 
Det gjennomføres fagsamtale en gang pr. år. 
 
Samlinger høsten 2020 
Første samling blir 4 - 6. september 2020. Oppstart kl. 12:00. 
Da blir det utdeling av bøker, litt informasjon om skolen og kurset, samt opplæring i bruk av 
Itslearning. På denne samlingen blir det meste av undervisningen å foregå ute, så ta med uteklær 
til passende vær og vind. 
 
I løpet av ei helg vil undervisningen normalt gå innenfor disse tidspunktene: Fredag 14:00 – 
18:30, lørdag 09:00 – 18:00 og søndag 09:00 – 12:30. Andre tidspunkt vil bli kunngjort i forkant 
av samlingene.  
 
De andre samlingene denne høsten blir: 
2-4 oktober 
6-8 november 
4-6 desember 
 
Timeplan med fagfordeling er ikke klar ennå. Denne vil bli utsendt så snart den er ferdig. 
 
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt. 
Jeg treffes på e-post: oddny.asbol@tffk.no eller tlf. 907 47 636 
 
 
Med hilsen 
Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter 
Oddny Asbøl, leder
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Oversikt hva det koster med avløser en helg. 
 
 
 
Ingrid har kr 170,- pr time hos dere, delt-dag-tillegg og helgetillegg. 
  
Jobb fredag, lørdag og søndag er:  22,5 timer x 170,-                            =  kr       3 825,00 
Delt dag alle dager: 22,5 timer x 3,20                                                            = kr              72,00 
Helgetillegg for ½ lørdag og hele søndag: ca 11,25  timer x 42,50           = kr           478,12 
  
Total lønn:              = kr        4 375,00 
+ påslag                                                                                                                = kr        1 208,00               
                                                                                     = kr        5 583,00  

+ MVA  = kr 6 978,00. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/707 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 21.10.2020 

 

 

Saksframlegg 

Reguleringsplan Finnlandsnes Eiendom saksframlegg VOX 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 36/20 29.10.2020 

 

Vedlegg 
1 Søknad - reguleringsplan 
2 Forslag til avtaledokument - Fjellknatt 

 

Daglig leders innstilling 

Finnlandsnes Eiendom as innvilges et tilskudd på 30% av godkjente kostnader, inntil kr. 67.710, til 
utarbeidelse av reguleringsplan for Finnlandsnes. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 
 

Kort sammendrag 

Finnlandsnes Eiendom as søker om støtte til delfinansiering av reguleringsplanarbeidet, i samarbeid med 
arkitektkontoret Fjellknatt as. Arbeidet har en beregnet total kostnad på kr. 225.700. Prosjektet søkes 
samfinansiert med kommunens ekstraordinære «koronamidler», og resterende 25% som egenkapital. 
 

Saksutredning 

I sak 5/20 fattet VOX-styret følgende vedtak om støtte til private reguleringsplaner: 
«VOX Dyrøy KF kan støtte private reguleringsplaner, med maks 30% av eksterne kostnader, oppad 
begrenset til kr. 200.000,- Reguleringsplanen må være knyttet til et prosjekt som direkte har lønnsom 
næringsvirksomhet og arbeidsplasser om hovedformål.» 

 
Finnlandsnes Eiendom as er eiendomsselskapet som ligger bak Camp Solbergfjord, med samme eiere. 
Bedriften var etablert i 2016 og er nå inne i fjerde hele driftsår. Bedriften har 5 hytter totalt med totalt 
22 sengeplasser og 4 båter til utleie til fisketurister. I tillegg er det opparbeidet 40 oppstillingsplasser til 
bobil/ helårsplasser camping. Det tilbys også et bredt spenn av aktiviteter, noe i egen regi og noe i 
samarbeid med andre. Bedriften har i 2019/2020 deltatt i SMB Utvikling i regi av VOX.  
 
Dyrøy kommune har poengtert i arealplanen at reguleringsplan for området må utarbeides før nye tiltak 
gjennomføres. Da koronaepidemien slo inn hadde bedriften sammen med de andre Dyrøybedriftene og 
Visit Senja Region startet et arbeide med å posisjonere seg mot å utvikle utenlandstrafikk i lavsesong. Nå 
er dette lagt i bero og bedriftene må reorientere seg. Det er skissert flere tiltak for videre utvikling av 
campen . Dette er bakgrunnen for søknaden. 
 
 
Følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan foreligger: 
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Daglig leders vurdering 

En godkjent reguleringsplan vil gi handlefrihet til å utvikle virksomheten videre som reiselivsanlegg, for 
nåværende og i neste omgang nye eiere/ drivere. Det er i tillegg en forutsetning jfr. søknaden for å 
kunne gjennomføre nye tiltak på eiendommen. Forutsetningen om «mål om lønnsom 
næringsvirksomhet» i VOX-vedtaket foreligger. 
 
Risikoen i prosjektet er i hovedsak knyttet til evt tilleggskostnader som følge av eventuelle krav om 
konsekvensutredninger eller annet uforutsett. Bedriften har hatt nedgang i inntekter i 2020 pga 
koronaepidemien. Bedriften anses å ha god gjennomføringsevne for tiltaket, samtidig som det vil kunne 
bli krevende å gjennomføre prosessen uten tilskudds-finansiering. 
 
Vi anser tiltaket som nødvendig for videre utvikling av bedriften og går inn for å innvilge beløp som 
omsøkt. Tiltaket forankres i innsatsområde 2- Opplevelsesnæringer basert på natur, kultur og mat, 
under strategi F – Styrke vårt samlede opplevelsestilbud. 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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 Finnlandsnes 
Eiendom A/S 

 

 
    

SØKNAD OM TILSKUDD 
UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN 

 
 
           Dato/sted 

Brøstadbotn, 15.10 20 
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1. FORRETNINGSIDÉ 
 

Forretningsidé  
Utleie av rorbuer og båter, tilbud om aktiviteter og drift av campingplass. 

    

Opplysninger om bedriften 

Bedriftens navn Finnlandsnes Eiendom A/S 
Organisasjonsnr. 9 siffer                                917 612 951 
Postadresse Heimveien 122 

Postnr. og -sted 9311  BRØSTADBOTN  

Besøksadresse Heimveien 122 

Telefonnr. 97181115 

E-postadresse Finnlandsneset@gmail.com 

Web-adresse https://www.solbergfjord.com/ 

Bedriftens 
kontaktperson 

Rolf Espenes 

Bankforbindelse 
og kontaktperson 

Marius Berntsen 
Sparebank1 Nord-Norge 

Regnskapsfører Regnskapinor A/S 

Styreleder Marit Alvig Espenes 

Selskapsform A/S 

Bransje Turisme – Reiseliv 
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2. Personopplysninger 
Navn Tom Erik Forså Personnr.  

Bostedsadresse Finnlandsveien 296 Privat telefon  

Postnr. 9311 Mobiltelefon  97181115 

Poststed Brøstadbotn E-postadresse tefors@gmail.com 

Nåværende 
stilling  

 

 

 

3. Utarbeidelse av reguleringsplan 
 

Konseptet «Finnlandsnes Eiendom AS» er i likhet med øvrige fiskecamper stor utstrekning basert på 
beliggenhet i naturskjønne omgivelser, rike jakt- og fiskemuligheter – i første rekke basert på 
utenlandske kunder, enkel adkomst, oppfølging og god service. 
I sommerhalvåret har det de siste år vært godt belegg på anlegget - bortsett fra sommeren 2020 da 
omtrent alle bestillingene ble avbestilt grunnet covid-19.  
En utfordring i de kommende år har derfor vært å utvide sesongen mht. vinterturisme og 
skuldersesonger, samt omstille bedriften til å ta imot innenlandske camping/ferieturister. Her 
foreligger det konkrete planer, bl.a. i samarbeid med Dyrøy kommune, og VOX-Dyrøy v/SMB-
utvikling. Her kan f.eks. nevnes utvidelse og forbedring av sløyekapasitet, lekeplass, tømmeplass og 
avfallshåndtering. Også bedre parkeringsfasiliteter, flere fastplasser, bedre kaiområder, flere 
hytter/rorbuer og anlegg for bading/badstu vurderes.   
I møter med Dyrøy kommune er det fra kommunens side poengtert at det er et krav i 
kommuneplanens arealdel at reguleringsplan for området må utarbeides før nye tiltak gjennomføres.   
For Finnlandsnes Eiendom AS vil det i tillegg være en fordel at man gjennom en godkjent 
reguleringsplan vil få en overordnet plan for utvikling av hele området, så man slipper å søke om 
disp. for hvert tiltak som skal gjennomføres -  med den usikkerheten dette medfører. 
En godkjent reguleringsplan for området vil i tillegg tilføre eiendommen verdi, da man gjennom en 
godkjent reguleringsplan er sikret aksept for videreutvikling av området.   
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4. Resultatregnskap: 2019 – 2016 
Økonomiske nøkkeltall siste 4 år viser: (tall i 1000 kr.) 

 
 

Kommentarer til regnskapet:  

 

Siste innlevert regnskap i 2019 viser en omsetning på kr. 1 400 000,- et driftsresultat på kr. 480 000,-
 og hvor egenkapital var positiv med kr. 551 000,-. 
Som det videre fremgår av resultatregnskapet har selskapet hatt en positiv utvikling i driftsinntekter 
seneste år. Negativt årsresultat i 2018 forklares med at selskapet har investert i hytter, båter, molo, 
flytebrygge, naust/grillhytte mv. Dette har i tillegg medført en betydelig økning i anleggsmidler og 
gjeld.  
 

5. KAPITALBEHOV OG FINANSIERING 
 
Kapitalbehovet er utarbeidet på bakgrunn av vedtak i omstillingsstyret for VOX sak 5/20:  

«VOX Dyrøy KF kan støtte private reguleringsplaner, med maks 30% av eksterne kostnader, 
oppad begrenset til kr. 200.000,- Reguleringsplanen må være knyttet til et prosjekt som direkte 
har lønnsom næringsvirksomhet og arbeidsplasser om hovedformål.» 

 
 
 
 
 
 

Regnskapsår 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 400 949 976 0
Driftsresultat 480 194 471 -13
årsresultat 104 -184 352 -21

Anleggsmidler 7 873 6 683 4 593 612
Omløpsmidler 792 201 331 108
Sum eiendeler 8 665 6 884 4 924 720

Egenkapital 551 447 631 279
Gjeld 8 115 6 437 4 294 441
Sum gjeld og ek 8 665 6 884 4 925 720

Nøkkeltall:
Resultatgrad 34,29 % 20,44 % 48,26 % 0,00 %
Egenkapitalandel 6,40 % 6,50 % 12,80 % 38,80 %
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UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN – EKSTERNE KOSTNADER 
Priser eks. mva.  

 
 
 

Vedlegg: 
1. Tilbud fra Fjellknatt Arkitektstudio AS datert 16.10 2020

KOSTNADSOVERSLAG KR. 
1 Honorar - Fjellknatt Arkitektstudio AS 161 700
2 Evt. tilleggsarbeider ihht. avtalens pkt. 6 20 000
3 Evt. tilleggsarbeider ihht. avtalens pkt. 12

 - Mulighetsstudie med volum/3D 24 000
205 700

4 Uforutsette utgifter, eksterne tilleggsarbeider 10% 20 000
Totalte eksterne kostnader 225 700

KR.
1 VOX-Dyrøy 30% 67 710
2 Covid-19 midler - Dyrøy kommune, 45% 101 565
2 Egenkaptial 25% 56 425

FINANSIERINGSPLAN

39



 
 
 

 
 
 
 

 
PRISTILBUD OG FORSLAG TIL AVTALEDOKUMENT 

 
 
 

Avtale ihht. NS8401 
 

«Camp Solbergfjord»  
 

Eiendom: 
Gnr. 1 Bnr. 1 og 4 i Dyrøy kommune 

 
 

Prosjektets adresse: 
Finnlandsveien 305 

Brøstadbotn, 16 
 
 
 

Dato: 
16.10.2020 
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Fjellknatt Arkitektstudio AS 

NO. 919 419 776  mva 

Postadresse: 

Storgata 46B, 9300 Finnsnes 

Telefon: 

(0047) 902 94 327 

E-post: 

post@fjellknatt.no 

Hjemmeside: 

www.fjellknatt.no 

 
 Side 2 av 7 

 

 
 

 
AREALPLANLEGGING – DETALJREGULERING  

del 1, 2 og 3 
 
 

 KONTRAKTSPARTER 
 
 

Oppdragsgiver Camp Solbergfjord (org. 918 110 259) 
kontakt Adresse: Heimveien 122, 9311 Brøstadbotn 

E-post: tefors@gmail.com , mobil: 97181115 
Prosjekterende arkitektbedrift  Fjellknatt Arkitektstudio AS 

Org. Nr.: 919 419 776 
Kontakt  Storgata 46B, 9300 Finnsnes 

E-post: post@fjellknatt.no, mobil: 902 94 327 
 
 
 

 PROSJEKT  
 
Prosjektets navn:  Camp Solbergfjord  
 
Prosjektets adresse:  Finnlandsveien 305   Eiendom: Gnr. 1, B. nr.: 1 og 4 
 
Postnr.:    9311     Poststed:  Brøstadbotn, 16 
 
 
 

 PARTENES REPRESENTANTER 
 
Oppdragsgiverens representant:    Tom Erik Forså  
 
Prosjekterende arkitektbedrifts representant:  Marion Olsen 
 
 

 OPPDRAGSBESKRIVELSE 
Viser til deres forespørsel og telefonsamtaler og har med dette gleden av å levere tilbud på privat 
detaljreguleringsplan for Camp Solbergfjord. 
 
Denne avtale gjelder del 1, 2 og 3 av utarbeidelse av detaljregulering. Det er også regnet med arkitekt tjenester i 
forbindelse med eventuell volumstudie/3D illustrasjon.  
Planområde cirka 82 daa, i hovedsak tilsvarende område som vist i utsnitt nedenfor. 
 

41

mailto:tefors@gmail.com
mailto:post@fjellknatt.no


 

 

Fjellknatt Arkitektstudio AS 

NO. 919 419 776  mva 

Postadresse: 

Storgata 46B, 9300 Finnsnes 

Telefon: 

(0047) 902 94 327 

E-post: 

post@fjellknatt.no 

Hjemmeside: 

www.fjellknatt.no 

 
 Side 3 av 7 

 

 
 
 
 
Tilbudet omfatter følgende ytelser: 
 
Plankonsulent (DEL 1, 2, 3) 
 

 YTELSER 
 

DEL 1 
 
 Befaring og forberedende møte 
 Registrering og samling av dokumentasjon 
 Presentasjonskart og tidlig mulighetsstudie (stedsanalyse med enkel skissering av evnt. muligheter, 

idé-fase) 
 Reguleringsforespørsel med planinitiativ jf. forskrift pr 1/1/18 
 

DEL 2 
 

 Forberedelser til, og oppstartsmøte med kommunen  
 Varsling 

 Annonse i lokalavis og på nettside 
 Naboer (brev) 
 Myndigheter (brev) 

- Planprogram (forutsettes ikke nødvendig) 
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- Informasjonsmøter/nabomøter er ikke inkludert  
 

DEL 3  
 

 Vurdering av innspill, kommentar 
 Revidering tidlig mulighetsstudie  

- Revisjon av planprogram (forutsettes ikke nødvendig) 
 Temavurderinger, utforming og krav  
 Plankart 
 Terrengsnitt eller andre supplerende tegninger 
 Bestemmelser 
 Planbeskrivelse 
 ROS-vurdering 
 NML- vurdering 

- Konsekvensutredning (forutsettes ikke nødvendig) 
 
Vi gjør oppmerksom på at noen kommuner kan legge andre krav og vilkår til utarbeiding av private 
detaljreguleringsforslag i vedkommende kommune. Disse kravene skal gjøres kjent i oppstartsmøte med 
kommunen. Slike tilleggsdokumenter er ikke medtatt i denne avtalen. 
 
 

 Andre ytelser, arkitektbistand  
Mulighetsstudie utreder de overordnede prinsipielle valgmulighetene for å løse oppdrag. Her skapes et eller flere 
bilder av et mulig sluttresultat og Oppdragsgiver innbys til å velge en hovedretning (forutsatt at enkel skissering 
gjøres under del 1, planarbeid) 
 
 Volumstudie - overordnet, grovskissering  
 Overordnet illustrasjon for situasjonsplan som viser bruk av området. (soner, ny bebyggelse, veger, grønne 
strukturer, historiske områder)  
 3D illustrasjon av området som viser volumer og hvordan det passer inn i området.  
 
 
Tilleggsarbeider: 
Endringer i arbeidsoppgaver eller forutsetninger for fastprisen som fører til merarbeid vil utløse tillegg. Eventuelt 
tilleggsarbeid avtales fortløpende og faktureres etter medgått tid. 
 
Foruten de ytelser som er nevnt i NS 8401 pkt. 4.2.1 omfatter oppdraget ytelser som knytter seg til bruk av 
dataverktøy i prosjekteringen, eller til kommunikasjon vedrørende prosjektet, bare i den utstrekning den 
prosjekterende var eller burde ha vært klar over dette ved kontraktsinngåelse. 
 
 

 LEVERANSE  
Alle dokumenter leveres digitalt som pdf-filer, i tillegg til henholdsvis sosi og dwg for kartmaterialer og doc/xls 
el.tilsv. for andre dokumenter. 
 
 

 TIDSFRISTER 
(Hvis ikke frister og dagmulkt er avtalt gjelder NS 8401 pkt. 12.2). 
 
Se vedlegg om fremdrift og prosess.  
 

 RAMMEBETINGELSER 
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Gjeldende reguleringsplan som danner utgangspunkt for ny plan: Kommuneplanens arealdel. 
Øvrig planrelevant lovverk, overordnete planer og retningslinjer. 
 
 

 PROSJEKTUTVIKLING 
Når DEL 3 er gjennomført og avsluttet leverer Fjellknatt Arkitektstudio AS komplett planforslag med all nødvendig 
dokumentasjon til administrasjonen i den gjeldende kommunen. Kommunen har 12 uker frist for avklaring om plan 
skal fremmes ved å sende på høring. Etter at politisk utvalg har vedtatt å legge ut planen på offentlig ettersyn er 
planen kommunen sin eiendom.  
 
 

 UTDYPING OG KVALITETSSIKRING 
Plankonsulenten samarbeider med andre prosjekterende og involverte om prosjektutviklingen, gjennomføre 
tverrfaglige vurderinger og kontrollere at prosjektets forutsetninger er ivaretatt eller kan ivaretas. 
 
Egne arbeider kvalitetssikres i form av egenkontroll. 
Planmyndigheten avgjør om innsendt dokumentasjon er tilfredsstillende ved vedtak om utlegging til høring. 
 
 

 HONORAR FOR OPPDRAGET – REFUSJON AV UTGIFTER 
(NS 8401 pkt. 15) 
 
 Reguleringsplan  

12.1  Fastpris for DEL 1 37 800,-  
 

12.2  Fastpris for DEL 2 
 

14 700,-  
   

12.3  Fastpris for DEL  3  
 

109 200,- 
Sum eks mva 161 700,- 

  
Merverdiavgift 25% 
 
Sum inkl. merverdiavgift 

40 425,-  
 

      202 125,- 
 

Andre ytelser, arkitekt 
 

 
12.4  Mulighetsstudie med volum/3D 

 
 

24 000,- 
 
 
Timepris for endringer, tilleggsarbeider og møter utover fastpris: 950,- eks mva. 
 
Tilleggsarbeider: 
Endringer i arbeidsoppgaver eller forutsetninger for fastprisen som fører til merarbeid vil utløse tillegg. Eventuelt 
tilleggsarbeid avtales fortløpende og faktureres etter medgått tid. 
 
Møter: 
Møter tas generelt etter behov og etter medgått tid. I pristilbudet er følgende inkludert: 

 1 Befaring og forberedende møte 
 Forberedelser til, og oppstartsmøte med kommunen  
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Honoraret baseres på følgende forutsetninger: 
- Avtale ihht NS8401. 
- Plott, kopiering, gebyrer til off. myndigheter (byggesak o.l.), postutgifter, annonserings utgifter, kartkjøp og 

lignende, reisekost og reisetid utover avtalt antall møter er ikke inkludert.  Evt informasjonsmøter er ikke 
inkludert i prisen hvis det ikke er spesifisert i avtalen og faktureres etter medgått tid. 
 

- Utgifter fra eksterne som betales av arkitektbedriften tillegges et påslag på 10%.  
- Fakturering skjer fortløpende, månedlig. Betaling skal skje etter faktura – 15 dagers forfall. Ved forsinket 

betaling, beregnes rente etter LOV-1976-12-17-100, Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 
- Innskrenking av planområde medfører ikke reduksjon i honorar. 

 
- Forutsetter en "normal" saksgang, uten store hinder og uforutsette vanskeligheter. 
- Planprogram forutsettes ikke nødvendig og er ikke inkludert i prisen. 
- Forutsetter at saken behandles uten krav til konsekvensanalyse. Konsekvensutredning vil kunne kreve at 

flere eksperter må bidra innen sitt fagfelt. Dette er ikke inkludert i prisen. 
- Det gjøres oppmerksom på at utenom vårt arbeid, kan det komme krav om/behov for spesielle 

undersøkelser som må dekkes av oppdragsgiver. 
 
 

 PROSJEKTMATERIALET 
Rettighetene til prosjektmateriale er regulert i NS 8401 pkt. 6.1. Følgende presiseringer gjelder: 
 
Materialet leveres i avtalt filutvekslingsformat og med avtalt innhold. 
Dersom det overleverte materiale inneholder informasjon som ikke omfattes av avtalen, kan denne informasjonen 
ikke brukes og/eller videreformidles av oppdragsgiver, og arkitekten kan ikke gjøres ansvarlig for feil i denne 
informasjonen eller for tap som bruk av denne informasjonen medfører. 
 
Oppbevaring av prosjektmaterialet er regulert i NS 8401 pkt. 6.2. 
 
Prosjekterende har rett til å benytte utarbeidet materiale i sin markedsføring. 
 
 

 PROSJEKTERINGSFEIL, ANSVAR 
Erstatningsansvar for prosjekteringsfeil er ifølge NS 8401 pkt. 13.3 følgende beløp: 
• Erstatningsansvar for hele oppdraget begrenses til 150 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for skader som 

er omfattet av forsikringsplikten etter NS 8401 pkt. 7.2. 
• Erstatningsansvar som ikke er omfattet av forsikringsplikten etter NS 8401 pkt. 7.2 begrenses til 60 G. 
 
Ansvarsbegrensningene gjelder ikke der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra arkitektbedriftens side. 
 
 

 FORSIKRING 
(NS 8401 pkt. 7.2) 
Prosjekterende arkitektbedrift har ansvarsforsikring i  
 
Sparebank 1 Nord Norge 
 
med de begrensninger i erstatningsansvar som er medtatt i kontraktens pkt. 13. 
 
 

 AVBRUDD 
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Blir arkitektbedriftens oppdrag midlertidig stanset i 6 måneder eller mer pga. forhold som ligger utenfor 
arkitektbedriftens kontroll, har arkitektbedriften rett til å kreve reforhandling av kontrakten. Arkitekten skal gis 
rimelig tid til å gjenoppta arbeidet. 
 
Dersom forhandlingene ikke fører frem innen to måneder etter fremsatt krav, har begge parter rett til å kreve at 
gjenstående deler anses avbestilt, jf. NS 8401 pkt. 16. 
 
Ved avbestilling av kontrahert kontrakt betales 5 % av gjenstående beløp til Fjellknatt arkitektstudio AS. 
 
 
 
 
 
Sted:   Dato:    Sted:   Dato:  
 
 
 
 
……………………………………………    …………………………………………… 
Oppdragsgiver      For Fjellknatt Arkitektstudio AS 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/696 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 19.10.2020 

 

 

Saksframlegg 

Reguleringsplan Jæger Adventures as - saksframlegg VOX 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 37/20 29.10.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Jæger Adventure Camp as innvilges et tilskudd på inntil 30% av godkjente kostnader, inntil kr. 128.254, 
til utarbeidelse av privat reguleringsplan. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 

Kort sammendrag 

Jæger Adventure Camp as søker om tilskudd til å utarbeide reguleringsplan for området. Prosjektet har 
en total ramme på kr. 427.483. I tillegg til VOX er det søkt til kommunens «koronamidler», og 
resterende forutsettes dekket via egenkapital.  
 
En forholdsmessig andel av kostnadene skal dekkes av grunneier(e) på tilstøtende eiendom som er 
invitert til å samarbeide om planarbeidet. Kommunen forskutterer prosessen og vil belaste bedriften i 
etterkant. 
 

Saksutredning 

Finansieringsplanen har tatt utgangspunkt i vedtak i omstillingsstyret for VOX sak 5/20: 
 
«VOX Dyrøy KF kan støtte private reguleringsplaner, med maks 30% av eksterne kostnader, oppad 
begrenset til kr. 200.000,- Reguleringsplanen må være knyttet til et prosjekt som direkte har lønnsom 
næringsvirksomhet og arbeidsplasser om hovedformål 
 
Jæger Adventure Camp as ble etablert i 2016 og er nå i sitt fjerde driftsår. Bedriften er i en 
oppbyggingsfase og har nå 26 overnattingsplasser fordelt på 5 boenheter. De har 8 båter for utleie, og 
gode fasiliteter for øvrig (sauna, grillhytte, badestamp mv). Se www.jaegeradventure.com 
 
Bedriften har deltatt i bedriftsutviklingsprogrammet SMB Utvikling i 2019/20.  
 
 
 
 
 
 
Følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan ligger til grunn: 
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Daglig leders vurdering 

Bedriften har konkrete planer for utvikling og videre investeringer, bl. a for å tilrettelegge for nye 
målgrupper pga koronaepidemien. For å kunne gjennomføre nye tiltak er det et krav i kommuneplanens 
arealdel at det må utarbeides reguleringsplan for området. En godkjent reguleringsplan for området vil 
tilføre eiendommen verdi, og bedriften vil kunne gjennomføre tiltak som er forankret i 
reguleringsplanen uten at det blir en dispensasjonssak. 
 
Bedriften har vært i en intensiv oppbyggingsfase med store investeringer og stor egeninnsats med 
minimale uttak. Egenkapitalen er fortsatt intakt med over 20%. Koronaepidemien har satt økonomien 
under press og bedriften opplyser at de har hatt betydelig nedgang i omsetningen i 2020 sammenlignet 
med 2019. Reguleringsplanarbeidet medfører et betydelig økonomisk løft for bedriften, og det vil være 
svært krevende å gjennomføre uten økonomisk støtte.  
 
Bedriften oppfyller vilkåret om mål om lønnsom næringsvirksomhet for å kunne tildele støtte til 
reguleringsplaner.  
 
Vi anser tiltaket som nødvendig for videre utvikling av bedriften og går inn for å innvilge beløp som 
omsøkt. Det forutsettes at bidrag fra nabo går til fradrag fra grunnlaget for utbetaling av tilskudd. 
Tiltaket forankres i innsatsområde 2- Opplevelsesnæringer basert på natur, kultur og mat, under strategi 
F – Styrke vårt samlede opplevelsestilbud 
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
Styreleder daglig leder 

KOSTNADSOVERSLAG KR. 
1 Honorar - WSP 388 621
2 Uforutsette utgifter, eksterne tilleggsarbeider 10% 38 862

Totalte eksterne kostnader 427 483

KR.
1 VOX-Dyrøy 30% 128 245
2 Covid-19 midler - Dyrøy kommune, 45% 192 367
2 Egenkapital 25% 106 871

Total finansiering 427 483

FINANSIERINGSPLAN
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Fra: Frank Moldvik
Til: Stig Stokkland
Emne: formannskapets vedtak i sak 77/20
Dato: 19. oktober 2020 10:01:03

PS 77/20 Avtale - Kastneshamn
Rådmannens innstilling:
1. Dyrøy formannskap godkjenner framlagte kontraktforslag mellom Dyrøy kommune og WSP for
utarbeidelse av reguleringsplan – Kastneshamn.
2. Kommunens kostnader forutsettes viderefakturert til berørte grunneiere som deltar i
reguleringsplanen
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.
Vedtak i Formannskapet – 18.06.2020
 
1.Dyrøy formannskap godkjenner framlagte kontraktforslag mellom Dyrøy kommune og WSP for
utarbeidelse av reguleringsplan – Kastneshamn.
2.Kommunens kostnader forutsettes viderefakturert til berørte grunneiere som deltar i
reguleringsplanen
 
 
f.
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Jæger 

Adventure A/S 

 
 

    

SØKNAD OM TILSKUDD 
UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN 

 
 
 
 
           Dato/sted 

Brøstadbotn, 15.10.20 
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1. FORRETNINGSIDÉ 
 

Forretningsidé  
I all hovedsak utleie av hytter og båter, samt mindre inntekter forbundet med påfyll av luft til 
dykking og utleie av seilbrett etc.  

    

Opplysninger om bedriften 

Bedriftens navn Jæger Adventure Camp A/S 
Organisasjonsnr. 9 siffer                                917 281 556 
Postadresse Kastnesveien 758 

Postnr. og -sted 9311  BRØSTADBOTN  

Besøksadresse Kastnesveien 758 

Telefonnr. 40 20 34 95  

E-postadresse Jaeger.adventue@gmail.com 

Web-adresse https://jaegeradventure.com/ 

Bedriftens 
kontaktperson 

Trond Jæger 

Bankforbindelse  Harstad Sparebank 

Regnskapsfører Regnskapinor A/S 

Styreleder Trond Jæger 

Selskapsform A/S 

Bransje Turisme – Reiseliv 
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2. Personopplysninger 
Navn Trond Jæger Personnr.  

Bostedsadresse Kastnesveien 758 Privat telefon  

Postnr. 9311 Mobiltelefon  40 20 34 95 

Poststed Brøstadbotn E-postadresse Jaeger.adventue@gmail.com 

Nåværende 
stilling  

Selvstendig næringsdrivende, daglig leder Jæger Adventure Camp AS 

 

 

3. Utarbeidelse av reguleringsplan 
 

Konseptet «Jæger Adventure AS» er i likhet med øvrige fiskecamper stor utstrekning basert på 
beliggenhet i naturskjønne omgivelser, rike jakt- og fiskemuligheter – i første rekke basert på 
utenlandske kunder, enkel adkomst, oppfølging og god service. 
I sommerhalvåret har det de siste år vært fullt belegg på anlegget - bortsett fra sommeren 2020 da 
stort sett alle bestillingene ble avbestilt grunnet covid-19.  
En utfordring i de kommende år har derfor vært å utvide sesongen mht. vinterturisme, samt omstille 
bedriften til å ta imot innenlandske camping/ferieturister. Her foreligger det konkrete planer, bl.a. i 
samarbeid med Dyrøy kommune, og VOX-Dyrøy v/SMB-utvikling. Her kan f. eks nevnes utvidelse 
av sløyehus, tilbygg til servicehus m/kontor – spesielt beregnet for bobilturisme. Videre kan nevnes 
tømmestasjon for bobiler, jordkabel strømuttak for bobiler, samt 3-kamret slamavskiller tilrettelagt 
for toalett/dusj for camping-bobilturister.   
I møter med Dyrøy kommune er det fra kommunens side poengtert at det er et krav i 
kommuneplanens arealdel at reguleringsplan for området må utarbeides før nye tiltak gjennomføres.   
For Jæger Adventure AS vil det i tillegg være en fordel at man gjennom en godkjent reguleringsplan 
vil få en overordnet plan for utvikling av hele området, så man slipper å søke om disp. for hvert tiltak 
som skal gjennomføres -  med den usikkerheten dette medfører. 
En godkjent reguleringsplan for området vil i tillegg tilføre eiendommen verdi, da man gjennom en 
godkjent reguleringsplan er sikret aksept for videreutvikling av området.   
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4. Resultatregnskap: 2019 – 2016 
Økonomiske nøkkeltall siste 4 år viser: (tall i 1000 kr.) 

 
 

Kommentarer til regnskapet:  

Siste innlevert regnskap i 2019 viser en omsetning på kr. 1 588 000, og et negativt driftsresultat på kr. 
233.000,-. Egenkapitalen var positiv med kr. 1 210 000. 
Som det videre fremgår av regnskapet har selskapet hatt en positiv utvikling i driftsinntekter seneste 
år. Negativt årsresultat kan forklares med at selskapet har investert i hytter, båter, flytebrygge, 
naust/grillhytte mv. Dette har i tillegg til et negativt årsresultat medført en økning i anleggsmidler og 
gjeld samt en reduksjon av egenkapital.  
 

5. KAPITALBEHOV OG FINANSIERING 
 
Kapitalbehovet er utarbeidet på bakgrunn av vedtak i omstillingsstyret for VOX sak 5/20:  

«VOX Dyrøy KF kan støtte private reguleringsplaner, med maks 30% av eksterne kostnader, 
oppad begrenset til kr. 200.000,- Reguleringsplanen må være knyttet til et prosjekt som direkte 
har lønnsom næringsvirksomhet og arbeidsplasser om hovedformål.» 

 
Som det fremgår av vedlagte oppdragsbekreftelse datert 16.6 2020, er formålet å utarbeide 
reguleringsplan for Kastneshamn.  
 
 
 
 
 

Regnskapsår 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 588 1 384 1 651 0
Driftsresultat -233 -169 530 -220
årsresultat -184 -159 521 -168

Anleggsmidler 6 192 6 035 5 750 2 536
Omløpsmidler 153 308 159 938
Sum eiendeler 6 345 6 343 5 909 3 474

Egenkapital 1 210 1 393 1 553 132
Gjeld 5 135 4 950 4 356 3 343
Sum gjeld og ek 6 345 6 343 5 909 3 475

Nøkkeltall:
Resultatgrad -14,04 % -12,21 % 32,10 % 0,00 %
Egenkapitalandel 19,10 % 22,00 % 26,30 % 3,80 %
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UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN – EKSTERNE KOSTNADER 
Priser eks. mva.  

 
 
NB! 
Det gjøres her spesielt oppmerksom på at reguleringsplanen i tillegg vil omfatte private grunneiere 
Private grunneiere vil her i løpet av planprosessen bli belastet for en forholdsmessig andel av 
honoraret. Denne honorarfordelingen er pr. dd. ikke foretatt, men vil bli avklart i forbindelse med 
gjennomføring av planen.  
Avtalt honorar til private grunneiere vil etter dette bli redusert med tilsvarende beløp i kostnads-
overslaget og finansieringsplanen.    
 
Vedlegg: 
1. Oppdragsavtale WSP

KOSTNADSOVERSLAG KR. 
1 Honorar - WSP 388 621
2 Uforutsette utgifter, eksterne tilleggsarbeider 10% 38 862

Totalte eksterne kostnader 427 483

KR.
1 VOX-Dyrøy 30% 128 245
2 Covid-19 midler - Dyrøy kommune, 45% 192 367
2 Egenkapital 25% 106 871

Total finansiering 427 483

FINANSIERINGSPLAN
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/692 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 15.10.2020 

 

 

Saksframlegg 

Reguleringsplan Dyrøy Holiday saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 38/20 29.10.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Dyrøy Holiday as innvilges et tilskudd på 30% av godkjente kostnader, inntil kr. 60.180, til gjennomføring 
av reguleringsplan for Dyrøy Holiday. Det forutsettes at andel av kostnadene som skal dekkes av annen 
grunneier fratrekkes grunnlaget for utbetaling. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 

Kort sammendrag 

Dyrøy Holiday as søker VOX om støtte til delfinansiering av reguleringsplanarbeid. Arbeidet har en 
beregnet kostnad på kr. 200.000 og gjennomføres i samarbeid med arkitektkontoret Fjellknatt as. Det er 
også søkt om støtte fra Dyrøy kommunes «koronamidler», og resterende finansieres av 25% 
egenkapital. En forholdsmessig andel av kostnadene skal dekkes av grunneier på tilstøtende eiendom 
som samarbeider om planarbeidet. 

Saksutredning 

I sak 5/20 fattet VOX-styret følgende vedtak om støtte til private reguleringsplaner: 
«VOX Dyrøy KF kan støtte private reguleringsplaner, med maks 30% av eksterne kostnader, oppad 
begrenset til kr. 200.000,- Reguleringsplanen må være knyttet til et prosjekt som direkte har lønnsom 
næringsvirksomhet og arbeidsplasser om hovedformål.» 

 
Dyrøy Holiday har siden oppstart i 2012 basert sin virksomhet på fisketurisme. De leier ut en utleiehytte 
og leilighet i huset. De har i tillegg anlagt molo med flytebrygge og har et eget bryggeanlegg med 
servicehus. Utfordringen for Dyrøy Holiday som for mange sesongbaserte små familiebedrifter har vært 
og er å utvide sesongen for å få nok inntekter til å forrente investeringer og gi grunnlag for videre 
utvikling. Eierne har tatt ut minimalt med lønn i bedriften så langt. Overskudd som er generert er pløyd 
tilbake slik at det nå er bygd en bra egenkapital i bedriften.  Økonomien utfordres selvsagt av bortfall av 
store deler av inntektene for 2020 pga korona. Se www.dyroyholiday.no 
 
Bedriften har konkrete planer for videre utvikling. Her kan f.eks. nevnes flere utleiehytter, samt 
ombygging av fjøs til serverings/møtelokale. 
 
I møter med Dyrøy kommune er det fra kommunens side poengtert at det er et krav i kommuneplanens 
arealdel at reguleringsplan for området må utarbeides før nye tiltak gjennomføres.   
 
Søknaden fremlegges med følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan (tall eks mva). 
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Reguleringsplanen omfatter i tillegg en privat grunneier som ønsker å få regulert inn 2 hyttetomter, og 
som skal bidra med en del av kostnadene over. Fordelingen er ikke avklart og vedkommendes andel vil 
ifølge søknaden redusere grunnlag for evt.  tilskudd. 
 

Daglig leders vurdering 

En godkjent reguleringsplan vil gi handlefrihet til å utvikle virksomheten videre som reiselivsanlegg, for 
nåværende og i neste omgang nye eiere/ drivere. Det er i tillegg en forutsetning jfr. søknaden for å 
kunne gjennomføre nye tiltak på eiendommen. Forutsetningen om «mål om lønnsom 
næringsvirksomhet» i VOX-vedtaket foreligger. En godkjent reguleringsplan for området vil i tillegg 
tilføre eiendommen verdi, da man gjennom en godkjent reguleringsplan er sikret aksept for 
videreutvikling av området.   
 
Risikoen i prosjektet er i hovedsak knyttet til evt tilleggskostnader som følge av krav om 
konsekvensutredninger eller annet uforutsett. Dette er drøftet med søker, planavdelingen på 
kommunen og arkitekt, og anses som tatt høyde for i søknaden – også ved at deler av kostnaden skal 
dekkes av nabo.  I tillegg er det behov for mellomfinansiering som må løses. Dette har vi tatt opp med 
søker, og det planlegges løst gjennom delutbetaling av tilskudd (inntil 75% av tilskudd) og byggelån. 
 
Vi anser tiltaket som nødvendig for videre utvikling av bedriften og går inn for å innvilge beløp som 
omsøkt. Det forutsettes at bidrag fra nabo går til fradrag fra grunnlaget for utbetaling av tilskudd. 
Tiltaket forankres i innsatsområde 2- Opplevelsesnæringer basert på natur, kultur og mat, under strategi 
F – Styrke vårt samlede opplevelsestilbud. 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
Styreleder daglig leder 
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PRISTILBUD OG FORSLAG TIL AVTALEDOKUMENT 
 
 
 

Avtale ihht. NS8401 
 

MIKKELBOSTAD 
 

Eiendom: 
Gnr. 25 Bnr. 3 og 9, 5420 Dyrøy kommune 

 
 

Prosjektets adresse: 
Mikkelbostadveien 260 og 241 

 
 
 

Dato: 08.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjellknatt Arkitektstudio AS 

NO. 919 419 776 mva 

Postadresse: 

Storgata 46, 9300 Finnsnes 

Telefon: 

(0047) 902 94 327 

E-post: 

post@fjellknatt.no 

Hjemmeside: 

www.fjellknatt.no 
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Mikkelbostad 

AREALPLANLEGGING – DETALJREGULERING 
del 1, 2 og 3 

Gnr 25 Bnr 3 og 9 i (5420) Dyrøy kommune 
 
 
 

KONTRAKTSPARTER 
 
 

Oppdragsgiver Dyrøy Holiday v/ Ragnar Lerkendal 
kontakt Mikkelbostadveien 260A, 9311 Brøstadbotn 

E-post: rlerkend@gmail.com, mobil: 900 50 393 
Prosjekterende arkitektbedrift Fjellknatt Arkitektstudio AS 

Org. Nr.: 919 419 776 
Kontakt Storgata 46, 9300 Finnsnes 

E-post: post@fjellknatt.no, mobil: 902 94 327 
 
 
 

PROSJEKT 
 

Prosjektets navn: Mikkelbostad fritids-og turistbo  

Prosjektets adresse: Mikkelbostadveien 260 og 241 Eiendom: Gnr. 25, B. nr.: 3 og 9 

Postnr.: 9311 Poststed: Brøstadbotn 
 
 
 

PARTENES REPRESENTANTER 
 

Oppdragsgiverens representant: Ragnar Lerkendal (samarbeid med nabo Kai Krogh) 

Prosjekterende arkitektbedrifts representant: Marion Olsen 

 

OPPDRAGSBESKRIVELSE 
Viser til deres forespørsel og telefonsamtaler. 
Denne avtale gjelder del 1, del 2 og del 3 av utarbeidelse av detaljregulering. 
Planområde er i KA regulert til fritid og turistformål som vist nedenfor, 19 daa. Planområdet skal trolig utvides til 
mulig 63 daa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjellknatt Arkitektstudio AS 

NO. 919 419 776 mva 

 
Postadresse: 

Storgata 46, 9300 Finnsnes 

 
Telefon: 

(0047) 902 94 327 

E-post: 

post@fjellknatt.no 

Hjemmeside: 

www.fjellknatt.no 

63

mailto:rlerkend@gmail.com
mailto:post@fjellknatt.no
mailto:post@fjellknatt.no
mailto:post@fjellknatt.no
http://www.fjellknatt.no/


Side 3 av 6 
 

 
Kommuneplanens arealdel 2019 Foreløpig grense til reguleringsplan 

 
Tilbudet omfatter følgende ytelser: 

 
YTELSER 

DEL 1 
 Registrering og samling av dokumentasjon 
 Mulighetsstudie 
 Presentasjonskart med tiltenkte formålsområder 
 Reguleringsforespørsel med planinitiativ jf. forskrift pr 1/1/18 
 Maks 2 justeringer av planinitiativ 

 
DEL 2 
 Forberedelse for oppstartsmøte med kommunen 
 Varsling 

 Annonse i lokalavis og på nettside 
 Naboer (brev) 
 Myndigheter (brev) 

- Planprogram (forutsettes ikke nødvendig) 
- Informasjonsmøter/nabomøter er ikke inkludert 

 
DEL 3  

 Vurdering av innspill, kommentar 
- Revisjon av planprogram (forutsettes ikke nødvendig) 

 Temavurderinger, utforming og krav 
 Plankart 
 Revideringer mulighetsstudie 
 Terrengsnitt eller andre supplerende tegninger 
 Bestemmelser 
 Planbeskrivelse 
 ROS-vurdering 
 NML- vurdering 

- Konsekvensutredning (forutsettes ikke nødvendig) 
 

Gjør oppmerksom på at noen kommuner kan ha nærmere spesifikasjon av hvilke krav de setter til utarbeiding av 
private detaljreguleringsforslag i vedkommende kommune. Disse kravene skal gjøres kjent i  oppstartsmøte  
med kommunen. Slike tilleggsdokumenter er ikke medtatt i denne avtalen. 

 
 
 
 
 
 

Fjellknatt Arkitektstudio AS 

NO. 919 419 776 mva 

Postadresse: 

Storgata 46, 9300 Finnsnes 

Telefon: 

(0047) 902 94 327 

E-post: 

post@fjellknatt.no 

Hjemmeside: 

www.fjellknatt.no 
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Tilleggsarbeider: 
Endringer i arbeidsoppgaver eller forutsetninger for fastprisen som fører til merarbeid vil utløse tillegg. Eventuelt 
tilleggsarbeid avtales fortløpende og faktureres etter medgått tid. 

 
Foruten de ytelser som er nevnt i NS 8401 pkt. 4.2.1 omfatter oppdraget ytelser som knytter seg til bruk av 
dataverktøy i prosjekteringen, eller til kommunikasjon vedrørende prosjektet, bare i den utstrekning den 
prosjekterende var eller burde ha vært klar over dette ved kontraktsinngåelse. 

 
 

LEVERANSE 
Alle dokumenter leveres digitalt som pdf-filer, i tillegg til henholdsvis sosi og dwg for kartmaterialer og doc/xls 
el.tilsv. for andre dokumenter. 

 
TIDSFRISTER 

(Hvis ikke frister og dagmulkt er avtalt gjelder NS 8401 pkt. 12.2). 

Ihht omforent fremdriftsplan. 

RAMMEBETINGELSER 
Gjeldende reguleringsplan som danner utgangspunkt for ny plan: Kommuneplanens arealdel. 
Øvrig planrelevant lovverk, overordnete planer og retningslinjer. 

 
PROSJEKTUTVIKLING 

Denne avtalen gjelder DEL 1 og DEL 2. Dette er forberedende faser hvor grenser og krav avklares. 
 

Når DEL 3 er gjennomført og avsluttet leverer Fjellknatt Arkitektstudio AS komplett planforslag med all nødvendig 
dokumentasjon til administrasjonen i den gjeldende kommunen. Kommunen har 12 uker frist for avklaring om plan 
skal fremmes ved å sende på høring. Etter at politisk utvalg har vedtatt å legge ut planen på offentlig ettersyn er 
planen kommunen sin eiendom. 

 
UTDYPING OG KVALITETSSIKRING 

Plankonsulenten samarbeider med andre prosjekterende og involverte om prosjektutviklingen, gjennomføre 
tverrfaglige vurderinger og kontrollere at prosjektets forutsetninger er ivaretatt eller kan ivaretas. 

 
Egne arbeider kvalitetssikres i form av egenkontroll. 
Planmyndigheten avgjør om innsendt dokumentasjon er tilfredsstillende ved vedtak om utlegging til høring. 

 
 

HONORAR FOR OPPDRAGET – REFUSJON AV UTGIFTER 
(NS 8401 pkt. 15) 

 
11.1 Fastpris for DEL 1 30 400,- 

 
11.2 Fastpris for DEL 2 

 
11 400,- 

 
11.3 Fastpris for DEL 3 

 
                        98 800,- 

Sum eks mva 140 600.- 

Merverdiavgift 25% 
 

Sum inkl. merverdiavgift 

35 150 ,- 
 

175 750,- 
 

Timepris for endringer, tilleggsarbeider og møter utover fastpris: 950,- eks mva. 
 
 
 
 
 

Fjellknatt Arkitektstudio AS 

NO. 919 419 776 mva 

 
Postadresse: 

Storgata 46, 9300 Finnsnes 

 
Telefon: 

(0047) 902 94 327 

 

E-post: 

post@fjellknatt.no 

 

Hjemmeside: 

www.fjellknatt.no 
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Tilleggsarbeider: 
Endringer i arbeidsoppgaver eller forutsetninger for fastprisen som fører til merarbeid vil utløse tillegg. Eventuelt 
tilleggsarbeid avtales fortløpende og faktureres etter medgått tid. 

 
Møter: 
Møter tas etter behov og etter medgått tid. 

 
Honoraret baseres på følgende forutsetninger: 

- Avtale ihht NS8401. 
- Plott, kopiering, gebyrer til off. myndigheter (byggesak o.l.), postutgifter, annonserings utgifter, kartkjøp og 

lignende, reisekost og reisetid utover avtalt antall møter er ikke inkludert. Evt informasjonsmøter er ikke 
inkludert i prisen hvis det ikke er spesifisert i avtalen og faktureres etter medgått tid. 

 
- Utgifter fra eksterne som betales av arkitektbedriften tillegges et påslag på 10%. 
- Fakturering skjer fortløpende, månedlig. Betaling skal skje etter faktura – 15 dagers forfall. Ved forsinket 

betaling, beregnes rente etter LOV-1976-12-17-100, Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 
- Innskrenking av planområde medfører ikke reduksjon i honorar. 

 
- Forutsetter en "normal" saksgang, uten store hinder og uforutsette vanskeligheter. 
- Planprogram forutsettes ikke nødvendig og er ikke inkludert i prisen. 
- Forutsetter at saken behandles uten krav til konsekvensanalyse. Konsekvensutredning vil kunne kreve at 

flere eksperter må bidra innen sitt fagfelt. Dette er ikke inkludert i prisen. 
- Det gjøres oppmerksom på at utenom vårt arbeid, kan det komme krav om/behov for spesielle 

undersøkelser som må dekkes av oppdragsgiver. 
 

PROSJEKTMATERIALET 
Rettighetene til prosjektmateriale er regulert i NS 8401 pkt. 6.1. Følgende presiseringer gjelder: 

 
Materialet leveres i avtalt filutvekslingsformat og med avtalt innhold. 
Dersom det overleverte materiale inneholder informasjon som ikke omfattes av avtalen, kan denne informasjonen 
ikke brukes og/eller videreformidles av oppdragsgiver, og arkitekten kan ikke gjøres ansvarlig for feil i denne 
informasjonen eller for tap som bruk av denne informasjonen medfører. 

 
Oppbevaring av prosjektmaterialet er regulert i NS 8401 pkt. 6.2. 

Prosjekterende har rett til å benytte utarbeidet materiale i sin markedsføring. 

 

PROSJEKTERINGSFEIL, ANSVAR 
Erstatningsansvar for prosjekteringsfeil er ifølge NS 8401 pkt. 13.3 følgende beløp: 
• Erstatningsansvar for hele oppdraget begrenses til 150 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for skader som 

er omfattet av forsikringsplikten etter NS 8401 pkt. 7.2. 
• Erstatningsansvar som ikke er omfattet av forsikringsplikten etter NS 8401 pkt. 7.2 begrenses til 60 G. 

 

Ansvarsbegrensningene gjelder ikke der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra arkitektbedriftens side. 
 
 

FORSIKRING 
(NS 8401 pkt. 7.2) 
Prosjekterende arkitektbedrift har ansvarsforsikring i 

Sparebank 1 Nord Norge 
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med de begrensninger i erstatningsansvar som er medtatt i kontraktens pkt. 13. 
 
 

AVBRUDD 
Blir arkitektbedriftens oppdrag midlertidig stanset i 6 måneder eller mer pga. forhold som ligger utenfor 
arkitektbedriftens kontroll, har arkitektbedriften rett til å kreve reforhandling av kontrakten. Arkitekten skal gis 
rimelig tid til å gjenoppta arbeidet. 

 
Dersom forhandlingene ikke fører frem innen to måneder etter fremsatt krav, har begge parter rett til å kreve at 
gjenstående deler anses avbestilt, jf. NS 8401 pkt. 16. 

 
Ved avbestilling av kontrahert kontrakt betales 5 % av gjenstående beløp til Fjellknatt arkitektstudio AS. 

 
 
 
 

Sted: Dato: Sted: Dato: 
 
 
 
 

…………………………………………… …………………………………………… 
Oppdragsgiver For Fjellknatt Arkitektstudio AS 
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 Dyrøy Holiday 

 
 

  
    

SØKNAD OM TILSKUDD 
UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN 

 
 
 
 
 
 
           Dato/sted 

Mikkelbostad, 13.10.20 
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1. FORRETNINGSIDÉ 
 

Forretningsidé  
Bedriften driver et naturbasert turist- og reiselivsanlegg.  
Konseptet er basert på naturskjønne omgivelser der en skal tilby havfiske- og naturopplevelser. 
Behovet vil bidra til å dekke en stadig økende etterspørsel etter slike opplevelser, - spesielt fra 
utlandet. 

    

Opplysninger om bedriften 

Bedriftens navn Dyrøy Holiday A/S 
Organisasjonsnr. 9 siffer                                998 882 834  
Postadresse Mikkelbostadvn 260 

Postnr. og -sted 9311  BRØSTADBOTN  

Besøksadresse Mikkelbostadvn 260 

Telefonnr. 90050393 

E-postadresse rlerkend@gmail.com 

Web-adresse www.dyroy-holiday.no 

Bedriftens 
kontaktperson 

Ragnar Lerkendal 

Bankforbindelse 
og kontaktperson 

Kirsten Olsen 
Sparebank 1 Nordnorge 

Regnskapsfører Regnskapinor A/S 

Styreleder Ragnar Lerkendal 

Selskapsform A/S 

Bransje Turisme – Reiseliv 
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2. Personopplysninger 
Navn Ragnar Lerkendal Personnr.  

Bostedsadresse Mikkelbostadvn 260 Privat telefon  

Postnr. 9311 Mobiltelefon  90 05 03 93 

Poststed Brøstadbotn E-postadresse rlerkend@gmail.com 

Nåværende 
stilling  

Flislegger 

Utdanning Svakstrømsmontør 

Yrkeserfaring Drevet eget firma siden 1993 – Drevet Dyrøy Holiday siden 
2012 

Hvilke personlige egenskaper har du som gjør deg spesielt egnet til å 
etablere og drive egen bedrift ? 

Har jobbet i serviceyrker siden 1982 

Referanser Martin Nymo Nymogården Tlf 90 10 39 98 

Magne Frantzen Mur puss og flis  Tlf 97 04 55 16 

 

 

3. Utarbeidelse av reguleringsplan 
 

Konseptet «Dyrøy Holiday» er i stor utstrekning basert på beliggenhet i naturskjønne omgivelser, 
rike jakt- og fiskemuligheter – i første rekke basert på utenlandske kunder, enkel adkomst, 
oppfølging og god service. 
I sommerhalvåret har det de siste år vært fullt belegg på anlegget - bortsett fra sommeren 2020 da 
stort sett alle bestillingene ble avbestilt grunnet covid-19.  
En utfordring i de kommende år har derfor vært å utvide sesongen mht. vinterturisme, samt omstille 
bedriften til å ta imot innenlandske camping/ferieturister. Her foreligger det konkrete planer, bl.a. i 
samarbeid med Dyrøy kommune, og VOX-Dyrøy v/SMB-utvikling. Her kan f.eks. nevnes flere 
utleiehytter, samt ombygging av fjøs til serverings/møtelokale.  
I møter med Dyrøy kommune er det fra kommunens side poengtert at det er et krav i 
kommuneplanens arealdel at reguleringsplan for området må utarbeides før nye tiltak gjennomføres.   
For Dyrøy Holiday vil det i tillegg være en fordel at man gjennom en godkjent reguleringsplan vil få 
en overordnet plan for utvikling av hele området, så man slipper å søke om disp. for hvert tiltak som 
skal gjennomføres -  med den usikkerheten dette medfører. 
En godkjent reguleringsplan for området vil i tillegg tilføre eiendommen verdi, da man gjennom en 
godkjent reguleringsplan er sikret aksept for videreutvikling av området.   
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4. Resultatregnskap:  2019 – 2016 
Økonomiske nøkkeltall siste 4 år viser: (tall i 1000 kr.) 

 
 

Kommentarer til regnskapet:  

Siste innlevert regnskap i 2019 viser en omsetning på kr. 1 013 000, et driftsresultat på kr. 180 
000 og hvor egenkapitalen var positiv med kr. 1 918 000. 
Som det videre fremgår av regnskapet har selskapet hatt en positiv utvikling siden oppstart. Dette er 
for øvrig også i overenstemmelse med tidligere utarbeidet forretningsplan der følgende er beskrevet:  

«Overskuddet skal disponeres av selskapet. Dette gjennom å styrke EK, samt som 
egenfinansiering ved videre utvikling av konseptet.» 

 

 

5. KAPITALBEHOV OG FINANSIERING 
 
Kapitalbehovet er utarbeidet på bakgrunn av vedtak i omstillingsstyret for VOX sak 5/20:  

«VOX Dyrøy KF kan støtte private reguleringsplaner, med maks 30% av eksterne kostnader, 
oppad begrenset til kr. 200.000,- Reguleringsplanen må være knyttet til et prosjekt som direkte 
har lønnsom næringsvirksomhet og arbeidsplasser om hovedformål.» 

Som det fremgår av vedlagte tilbud fra fjellknatt Arkitektstudio A/S datert 08.10 2020, er formålet å 
detaljregulere etterfølgende definerte planområde, i kommuneplanens arealdel definert som «fritid og 
turistformål». 

Regnskapsår 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 013 1 517 1 120 749
Driftsresultat 180 534 173 105
årsresultat 136 402 130 116

Anleggsmidler 2 489 2 422 2 460 2 335
Omløpsmidler 219 92 72 290
Sum eiendeler 2 708 2 514 2 532 2 625

Egenkapital 1 918 982 580 450
Gjeld 790 1 532 1 952 2 175
Sum gjeld og ek 2 708 2 514 2 532 2 625

Nøkkeltall:
Resultatgrad 17,77 % 35,20 % 15,45 % 14,02 %
Egenkapitalandel 70,80 % 39,10 % 22,90 % 17,10 %
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UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN – EKSTERNE KOSTNADER 
Priser eks. mva.  

 
 
NB! 
Det gjøres her spesielt oppmerksom på at reguleringsplanen i tillegg vil omfatte 1 privat grunneier 
som ønsker å få regulert inn – i utgangspunktet 2 hyttetomter. Privat grunneier vil her i løpet av 
planprosessen bli belastet for en forholdsmessig andel av honoraret til Fjellknatt Arkitektstudio A/S. 
Denne honorarfordelingen er pr. dd. ikke foretatt, men vil bli avklart i forbindelse med gjennom-
føring av planen.  
Avtalt honorar til privat grunneier vil etter dette bli redusert med tilsvarende beløp i kostnads-
overslaget og finansieringsplanen.    
 
Vedlegg: 
1. Tilbud fra Fjellknatt Arkitektstudio AS datert 08.10 2020.

KOSTNADSOVERSLAG KR. 
1 Honorar - Fjellknatt Arkitektstudio AS, del I, II og III 140 600
2 Evt. tilleggsarbeider ihht. avtalens pkt. 5 20 000
3 Evt. tilleggsarbeider ihht. avtalens pkt. 11 20 000

180 600
4 Uforutsette utgifter, eksterne tilleggsarbeider 10% 20 000

Totalte eksterne kostnader 200 600

KR.
1 VOX-Dyrøy 30% 60 180
2 Covid-19 midler - Dyrøy kommune, 45% 90 270
2 Egenkaptial 25% 50 150

Total finansiering 200 600

FINANSIERINGSPLAN
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/665 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 09.10.2020 

 

 

Saksframlegg 

Saksframlegg utvikling av yogatilbud ved TRE Allservice as 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 39/20 29.10.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

TRE Allservice v/ Yoga med Leikny innvilges 50% tilskudd, inntil kr. 124.000, til gjennomføring av 
forprosjektet «Utvikling av yogavirksomheten». Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 
 

Kort sammendrag 

TRE Allservice as har søkt om 50% tilskudd til utvikling av yogavirksomheten som et forprosjekt. 
Prosjektet har en kostnad på kr. 247.500 inklusive eget arbeid knyttet til gjennomføring.  
  

Saksutredning 

TRE Allservice er en bedrift med flere forretningsområder, som skal knyttes sammen i 
«Samvirkelagsbygget» når det står ferdig.  

 Elektroinstallasjon (hovedvirksomhet) 
 Elektroteknisk bistand 
 Allservice – «one stop shop» 
 Yoga 

 
Yogavirksomheten er knyttet til Leikny, som er utdannet hjelpepleier, barne og ungdomsarbeider og 
yogalærer.  Leikny har drevet med yogakurs i mange år med base Tromsø.  Leikny avsluttet 
yogalærerutdanningen i 2020, hos Yggdrasil yogaskole . Det er en treårig utdanning på totalt 663 timer, 
med ett års grunnutdanning og 2-årig påbygg til yoga og meditasjonslærer. 
 
Hun ønsker nå å starte opp med yogakurs i Midt-Troms i første omgang. I neste omgang har de planer 
om å utvikle dette med et eget yogastudio i tilknytning til «Samvirkelaget». Da er planen å tilby yoga i 
treningsreisesegmentet. Bygget forberedes nå for denne virksomheten ved at det etableres 
overnattingsrom og leilighet for kortids-utleie, som skal benyttes til dette. 
 
Prosjektet går ut på å designe egen webside med profesjonelle bilder for «Yoga med Leikny», for å 
kunne markedsføre yogavirksomheten adskilt fra allservice-delen og for å fremstå profesjonell fra 
starten. Yogadelen vil da i hovedsak være administrativt knyttet til TRE Allservice. 
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Prosjektet har et kostnadsoverslag som følger: 
 

 
 
Det søkes om 50% støtte, dvs kr. 123.750 i tilskudd til forprosjektet. 
 

Daglig leders vurdering 

Initativtaker har lang erfaring som yogainstruktør fra Tromsø. Hun har bl.a kjørt yogakurs for 
fylkeskommunen og brukt yoga i sin virksomhet som barnehagelærer. Etter å ha fullført 
yogalærerutdanning vil hun kunne tilby yoga på høyere nivå. Når «Samvirkelaget» står ferdig med 
overnattingstilbud og etterhvert eget yogastudio i sjøkanten utenfor Bergan, vil hun kunne tilby 
yogareiser innenfor segmentet «treningsreiser», og konseptnavn som «Yoga under Nordlyset» og «Yoga 
under midnattsola» har vært lagt fram. 
 
På kort sikt vil Leikny konsentrere seg om yogakurs i regionen i kombinasjon med annen inntekt, men 
ønsker å framstå som profesjonell fra starten, for å kunne bygge en posisjon fram mot fase 2 i satsingen. 
I starten budsjetteres med en omsetning på kr. 140.000, fordelt på lokale, regionale kurs og noe aktivitet 
innen yogaretreat/helgekurs. Daglig leder har hatt flere møter med initativtaker og det er jobbet med 
utforming av forretningsmodell og -plan for virksomheten.  
 
Vi har tidligere støttet utarbeidelse av websider til flere bedrifter i reiselivsnæringen og andre med 
tilsvarende kostnadsbilde. Kostnadsoverslaget bygger på tilbud fra Jenny Hoff / Renommé til web og 
fotografering. I tillegg er det tatt høyde for noe utstyr til fase 1-virksomheten og noe øvrig profilering. 
Ved å være knyttet til TRE Allservice reduseres risikoen og kostnadene med administrasjon. Tiltaket 
anses å gi en god start på utvikling yogadelen på Bergan. 
 
Med bakgrunn i dette går vi inn for å støtte tiltaket som omsøkt. 
 
Tiltaket kan forankres i handlingsplanen i innsatsområde 2 – Opplevelsesnæringer, under strategi F, 
tiltak 4 – utviklingsprosjekter i bedriftene.  
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 

Post Ekstern Intern Sum
Nettside/ med bilder 75 000kr      35 000kr     110 000kr  
Brosjyre 35 000kr      30 000kr     65 000kr    
Yoga utstyr 15 000kr      2 000kr       17 000kr    
Visittkort 3 500kr        2 000kr       5 500kr      
Diverse 5 000kr        30 000kr     35 000kr    
Transport mm. 5 000kr       5 000kr      
Uforutsett 5 000kr        5 000kr       10 000kr    
Sum: 138 500kr   109 000kr   247 500kr 
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