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2 Sammendrag 

Forprosjektet har hatt som målsetning å sikre videre gjennomføring av de tiltak og prosjekt 

som ble foreslått i forstudien og i de etterfølgende drøftinger.  

Hensikten med dette overordnede forprosjektet er samordning, oppfølging og kvalitetssikring 

av tiltak som skal bidra til at Dyrøy blir mer næringsvennlig. 

Resultatet av forprosjektet skulle være: 

o Iverksatte tiltak er gjennomført og innført i driften 

o Iverksatte forprosjekt har levert detaljert plan for gjennomføring av etterfølgende 

hovedprosjekt 

Med resultatet av forstudien og det påfølgende forprosjekt i ryggen har rådmann som 

prosjektansvarlig satt fokus på de problemstillingene som relaterer seg til kommunen som en 

Næringsvennlig kommune. En rekke punkter i prosjektplanen er merket HP og tenkt jobbet 

videre med i ett hovedprosjekt, er allerede løst i dette forprosjektet, eller gjennom de 

driftsmessige endringer som rådmannen har initiert. En har det siste året fått oppdatert 

kommunens planverk, slik at de problemstillinger som er knyttet til dette i stor grad er løst. 

Det vi har sett gjennom arbeidet med Næringsvennlig kommune er at fokus på temaet og 

problemstillinger knyttet til dette har gitt noen endringer i kommunens arbeidsformer som vi 

mener vil ha en positiv effekt fremover. Kommunen har i dag ett langt oppdatert planverk, og 

de planer som må rulleres ligger inne i saksbehandlingen og vil bli behandlet i planstrategien 

som skal rulleres i 2020. 

En har i samråd med prosjektansvarlig avgjort at en ikke går videre i samlet hovedprosjekt.  

Rådmannen som prosjektansvarlig mener det kontinuerlige arbeidet med driftsmessige 

endringer i Dyrøy kommune ivaretar dette arbeidet, og at man innenfor hver enkelt avdeling 

bruker de gjennomførte tiltakene innenfor «Næringsvennlig kommune» som ledetråd i 

arbeidet både i møte med nyetablerere og etablert næringsliv. Det er også viktig at man i de 

organisasjonsendringene man gjennomfører bruker erfaringene og tiltakene for å forenkle 

kontakten og samspillet mellom næringslivet og kommunen. 

Gjennom de vurderingene som er kommet frem i forprosjektet har vi gitt noen anbefalinger på 

hva som er viktig i fortsettelsen for å gjøre Dyrøy Kommune til en bedre og mer 

næringsvennlig kommune. Dette går i korte trekk på å bruke hjemmesidene til kommunen 

som et bedre verktøy for samhandling med næringsliv og innbyggere, jobbe videre med felles 

treffpunkter mellom kommunen og næringslivet, og at serviceerklæringene som er utarbeidet i 

dette forprosjektet brukes aktivt i arbeidet fremover i Dyrøy Kommune. Det anbefales 

avslutningsvis at man gjennomfører en spørreundersøkelse i 2020 på Dyrøy kommune 

oppfattes som en næringsvennlig kommune, for å sjekke ut om arbeidet som har vært gjort i 

denne fasen har hatt noen innvirkning på den felles forståelsen mellom kommunen og 

næringslivet. 
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3 Innledning og bakgrunn 

Dyrøy kommune gjennomførte forstudien «Dyrøy som Næringsvennlig kommune» høsten 

2018. Kommunestyret vedtok videreføring i forprosjekt.  Forstudierapporten og beslutning 

om videreføring er forankret i formannskapet og i Omstillingsstyret i VOX 

Dyrøy.  Forstudierapporten ble presentert for næringslivet i Dyrøy på VOX kickoffseminar 

under Dyrøyseminaret 19.09.18. 

3.1 Mål og bakgrunn for kartleggingen: 

«Næringsvennlig kommune» er et analyse- og rådgivningsprogram utviklet av Innovasjon 

Norge som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor godt kommunens tjenester 

overfor næringslivet fungerer, hvor godt skodd kommunens ansatte er for å gi næringslivet 

god service, hva som er de viktigste og mest hensiktsmessige forbedringspunktene, og hvilke 

tiltak som best kan realisere forbedringene og gjøre kommunene til en bedre 

samarbeidspartner for det lokale næringslivet. 

«Næringsvennlig kommune» skal motivere Dyrøy kommune til å utvikle en enda mer 

næringsvennlig organisasjon som kan bidra til å legge til rette de muligheter for 

næringsutvikling som kommunen har. Praksis viser at vellykket næringsutvikling best vil skje 

dersom den kommunale administrasjonen ser nytten av og legger til rette for et positivt 

samarbeid med næringslivet. 

Kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon er vesentlig for rammevilkårene til det lokale 

næringslivet. Derfor bør kommunen som en del av omstillingsarbeidet forbedre sin 

forvaltning og serviceproduksjon overfor næringslivet. 

«Næringsvennlig kommune» organiseres som et prosjekt etter PLP-metoden. Den er utviklet 

av Innovasjon Norge, og er brukt i prosjekt innen kommunalt - og regionalt omstillingsarbeid.  

PLP består av 3 hovedfaser; Forstudie, Forprosjekt og Hovedprosjekt.  

3.2 Effektmål 

Det er etablert bedre og smidigere samarbeid mellom kommune og næringsliv. Det er en 

gjensidig forståelse av roller og ansvar. Kommunens tjenester er blitt et fortrinn i utviklingen 

av det lokale næringslivet. 

3.3 Resultatmål for hovedprosjektet 

Hovedmålet er å skape en vesentlig og målbar forbedring av næringslivets fornøydhet med 

kommunal service gjennom  

o Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeid 

o Profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet 

o Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet 

o Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet, ved å implementere PLP som et 

felles verktøy for prosjektutvikling. 
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Kort sagt skal det i løpet av 2019 være innført rutiner og systemer og bedre forståelse av roller 

og ansvar i næringsutviklingen i Dyrøy, noe som igjen medfører større positiv 

næringsutvikling. 

3.4 Resultatmål for forprosjektet 

Dette er et forprosjekt som skal sikre videre gjennomføring av de tiltak og prosjekt som ble 

foreslått i forstudien og i etterfølgende drøftinger.  

Hensikten med dette overordnede forprosjektet er altså samordning, oppfølging og 

kvalitetssikring av tiltak som skal bidra til at Dyrøy blir mer næringsvennlig. 

Resultatet av forprosjektet vil således være: 

o Iverksatte tiltak er gjennomført og innført i driften 

o Iverksatte forprosjekt har levert detaljert plan for gjennomføring av etterfølgende 

hovedprosjekt 

3.5 Prosjektorganisering: 

Prosjekteier: Dyrøy kommune  

Oppdragsgiver: Rådmannen 

Prosjektansvarlig: Tore Uthaug 

PL: Kurt Terje Norkyn Klaussen, Nordavind Utvikling KF 

PG: fagkompetanse i kommunen 

SG: Arbeidsgruppa i VOX; rådmann, ordfører, omstillingsleder. 

4 Gjennomføring av forprosjektet 

Forprosjektet har hatt som målsetning å sikre videre gjennomføring av de tiltak og prosjekt 

som ble foreslått i forstudien og i de etterfølgende drøftinger.  

Hensikten med dette overordnede forprosjektet er samordning, oppfølging og kvalitetssikring 

av tiltak som skal bidra til at Dyrøy blir mer næringsvennlig. 

Resultatet av forprosjektet skulle være: 

o Iverksatte tiltak er gjennomført og innført i driften 

o Iverksatte forprosjekt har levert detaljert plan for gjennomføring av etterfølgende 

hovedprosjekt 

Med resultatet av forstudien og det påfølgende forprosjekt i ryggen har rådmann som 

prosjektansvarlig satt fokus på de problemstillingene som relaterer seg til kommunen som en 

Næringsvennlig kommune. En rekke punkter i prosjektplanen er merket HP og tenkt jobbet 

videre med i ett hovedprosjekt, er allerede løst i dette forprosjektet, eller gjennom de 

driftsmessige endringer som rådmannen har initiert. En har det siste året fått oppdatert 

kommunens planverk, slik at de problemstillinger som er knyttet til dette i stor grad er løst. 
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Arbeidet med tiltakene i forprosjektet, og spesielt «servicereklæringer» dro mer ut i tid enn 

det som det var lagt opp til gjennom prosjektplanen. Dette kan skyldes kapasiteten i 

kommuneorganisasjonen. Men prosjektet har satt fokus på forenkling og mer målretta 

næringsarbeid gjennom perioden.  

5 Hovedaktiviteter. 

Organisasjonsutvikling og Organisasjonsendringer 
Disse to aktivitetene henger tett sammen, og de blir rapportert samlet i denne gjennomgangen 

av hovedaktiviteter. 

Dette er en kontinuerlig prosess i ledergruppa. Det er endrede rutiner der det avholdes møter 

annen hver uke i Plan- og driftsavdelingene. Dette er blitt et faglig diskusjonsforum, der en 

har spesielt fokus på Dyrøy kommune som en Næringsvennlig kommune. 

Det jobbes i organisasjonsutviklingene med å etablere rutiner, der ansvarsforholdene er klare, 

innenfor plan og næring. 

Kommunikasjonsplan 
En del av den omorganisering/ oppgavefordeling som er igangsatt går på å forenkle og 

videreutvikle kommunikasjonsarbeidet i Dyrøy Kommune. Det jobbes med å oppdatere 

planverket på kommunikasjonsområdet i det jobbes med i dag. En jobber med revidering av 

eksisterende kommunikasjonsplan, og det skal lanseres ny nettside høsten 2019 

Handlingsplan 2019 
Handlingsplan for næringsarbeid med bakgrunn i de regionale satsingene i regional 

næringsplan ses i sammenheng med de årlige planene i omstillingsprogrammet Vox Dyrøy. 

Handlingsplanen for VOX Dyrøy ble vedtatt i kommunestyremøtet i februar 2019. Denne 

planen vil bli rullert i første kommunestyremøte 2020.  

Web/Hjemmeside 
Arbeidet med ny hjemmeside for Dyrøy kommune kan sees i sammenheng med flere andre 

tiltak i næringsvennlig kommune. Ambisjon har vært å lanseres en ny nettside, men 

tidspunktet for dette er på grunn av manglende ressurser skjøvet ut i tid. Det er nå avsatt en 

dedikert resurs til å jobbe med dette. Hoveddelen av arbeidet med ny nettside er gjort, slik at 

en tenker nettsiden vil være oppe å senhøsten 2019. Her vil en da finne ny oppdatert 

informasjon om avdelingene.  

Når ny nettside er på plass, med ett bedre og mer moderne rammeverk, vil det fortsatt være 

mye jobb som gjenstår. Sett opp mot Næringsvennlig kommune er det bestemt at vi i 

utgangspunktet ikke prosjektorganiseres i det videre arbeidet, men vi vil her gi noen 

anbefalinger om ting en skal ha fokus på, samt arbeidsform videre opp mot næringslivet. 

Dette kommer vi nærmere tilbake til i våre anbefalinger i kapittel 4. 
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Arkivplan 
Dette arbeidet er ikke blitt prioritert utover det som er en del av forvaltningsloven.  

Selvbetjening 
Det har vært jobbet med at de nye hjemmeside skal ha en stor grad av 

selvbetjeningsløsninger.  Selvbetjening i Servicetorget vil kunne løses gjennom tilgjengelige 

dokumenter og en «digital servicestasjon» som en ser brukt i en del andre kommuner.  

Slik vi ser det fra et ståsted med fokus på en mer næringsvennlig kommunen, vil vi fraråde en 

digital servicestasjon i servicetorget på nåværende tidspunkt, dette begrunnes i at dette kan 

fremstå som noe «kaldt» og ikke imøtekommende.  

Oppfølging saker teknisk 
I prosjektplanen var det i dette tiltaket tenkt at man gjennom kostra og arkivplan skulle følge 

opp saker innefor tekniske tjenester. Punktet er ivaretatt gjennom det som kommer som saker 

i Elements, der det foreligger frister for behandling. Det avholdes driftsmøter annenhver 

mandag i Plan og Næringsavdelingen som jobber med fellesløsninger på saker innenfor 

sektoren og med spesielt fokus på næringsarbeid. 

Innføre forhåndsmøter (Teknisk) 
Det er innført forhåndsmøter for teknisk avdeling. Plan og bygningsloven har et fastsatt trinn i 

saksbehandling av tiltak, forhåndskonferanse. Dette benyttes/skal benyttes i alle saker som 

ikke er kurant  

Planprogrammet 
Planstrategi er vedtatt i desember 2018. Videre arbeid styres av denne.  I henhold til 

Kommuneloven så skal planstrategien rulleres i 2020. 

Serviceerklæringer  
Det er utarbeidet servicereklæringer innenfor næring, landbruk, servicetorg og 

Planavdelingene jfr tiltakslista i forprosjektet. Det er viktig at disse blir brukt i den 

kommunale saksbehandlingene og er lett tilgjengelige i det fremtidige arbeidet i kommunen. 

Etablere møteplass for næringslivet 
Ivaretas gjennom VOX sine frokostmøter med næringslivet. Arrangeres i hovedsak 1 gang i 

måneden.  

Det blir i tillegg arrangert infomøte med næringslivet der vi presenterte arbeidet i 

forprosjektet, samt informerte om innkjøpsreglement og nært forestående anbudskonkurranser 

i Dyrøy kommune. Det har også gjennom VOX Dyrøy vært arrangert PLP kurs for 

kommunalt ansatte og lokalt næringsliv.  Ett av temaene som kom opp i de felles 

informasjonsmøtene har vært bedriftenes kompetanse når det gjelder å delta i 

anbudskonkurranse i offentlig sektor. Dette er tatt tak i gjennom VOX og det er arrangert kurs 

for næringslivet; «Hvordan vinne anbud», og ett dagskurs for kommunale innkjøpere på 

temaet, høsten 2019.  

 

Veistandard 
Dette er et politisk arbeid som er prioritert i perioden, og en av våre flaskehalser på 

Fylkesveinettet er startet opprustet i 2019. De kommunale veiene i Dyrøy har over en lengre 

periode blitt oppgradert. 
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Det arbeidet som må fortsettes og intensiveres er å ivareta økning av akseltrykket og 

fremkommeligheten inn på Fylkesveiene som går inn til våre industriområder. Dette gjelder i 

hovedsak bruer som må jobbes for blir oppgradert til BKt10 bruer. 

6 Vurderinger 

Det vi har sett gjennom arbeidet med Næringsvennlig kommune er at fokus på temaet og 

problemstillinger knyttet til dette har gitt noen endringer i kommunens arbeidsformer som vi 

mener vil ha en positiv effekt fremover. Kommunen har i dag ett langt oppdatert planverk, og 

de planer som må rulleres ligger inne i saksbehandlingen og vil bli behandlet i planstrategien 

som skal rulleres i 2020. 

En har i samråd med prosjektansvarlig avgjort at en ikke går videre i samlet hovedprosjekt. 

Begrunnelsen for dette ligger i det som er beskrevet som hovedprosjektets resultatmål: 

Hovedmål for er å skape en vesentlig og målbar forbedring av næringslivets fornøydhet med 

kommunal service gjennom  

o Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeid 

o Profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet 

o Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet 

o Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet, ved å implementere PLP som et 

felles verktøy for prosjektutvikling. 

Rådmannen som prosjektansvarlig mener det kontinuerlige arbeidet med driftsmessige 

endringer i Dyrøy kommune ivaretar dette arbeidet, og at man innenfor hver enkelt avdeling 

bruker de gjennomførte tiltakene innenfor «Næringsvennlig kommune» som ledetråd i 

arbeidet både i møte med nyetablerere og etablert næringsliv. Det er også viktig at man i de 

organisasjonsendringene man gjennomfører bruker erfaringene og tiltakene for å forenkle 

kontakten og samspillet mellom næringslivet og kommunen. 

I forstudiet kom det frem at det ikke var en felles forståelse mellom næringliv og kommune av 

hva som kunne forventes. Det er ikke gjennomført en undersøkelse i denne fasen, men det er 

nærliggende å tenke at gjennom næringsfrokoster og andre treffpunkter mellom kommunen 

og næringslivet. 

Det området vi kanskje ikke er kommet så langt med som ønskelig i forprosjektet er arbeidet 

med lanseringen av kommunens nye nettside. Det har vært utfordringer med å ha nok 

ressureser inn i dette arbeidet, blant annet med ansatte som har vært ute i permisjon i lengere 

tid. Men hjemmesiden vil komme høsten 2019, og vil ivareta en del av forholdene som er 

påpekt i forstudien og senere i dette forprosjektet.  

Kommunen er nå sammen med andre kommuner i Midt-Troms inne i et 

digitaliseringsprosjekt med en ansatt prosjektleder, samt at Dyrøy fra nå ioktober vil få en 

dedikert resurs som skal jobbe med ferdigstillelsen og lanseringen av nettsiden.  
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7 Anbefalinger om videre arbeid med Næringsvennlig kommune.  

Vi vil komme med følgende forslag til videre arbeid for å utvikle Dyrøy som en 

næringsvennlig kommune: 

7.1 Kommunens nettside 

o Følgende elementer må være lett tilgjengelig  

o Ledige næringsarealer 

o Ledig næringslokaler 

o Serviceerklæringer 

o Kontaktinformasjon  

o Kommunens planverk 

 

o For bedrifter som tenker å etablere seg i kommunen vil kanskje tema som 

næringsarealer og næringslokaler være spesielt viktig. En kan for eksempel se for seg 

en presentasjon av tomter med bruk av dronefilm og kart.  

o Videre arbeid med kommunens nettside opp mot næringslivet blir ledet av dedikert 

resurs i kommunen. Ett samarbeid med prosjektleder for digitalisering vil være 

naturlig, i alle fall på enkelte områder. 

Det vil være hensiktsmessig å sette ned en arbeidsgruppe bestående av representanter 

(næringsrelatert)fra kommunen og næringsliv……….. 

7.2 Serviceerklæringer 

o Gjøres lett tilgjengelig for brukerne, gjerne utdelt i papir, men også på kommunens 

nettside. 

o Det gjøres evaluering av serviceerklæringene i løpet av året for å se om det bør gjøres 

endringer, eventuelt om det skal utarbeides erklæringer på andre tema en de som er 

laget gjennom forprosjektet. 

7.3 Møtepunkter og kompetanseheving 

o Det satses videre på næringsfrokost en gang pr mnd gjennom omstillingsprogrammet. 

o Kommunen inviterer næringslivet på orienteringsmøter foran nye større 

innkjøpsprosesser. 

7.4 Spørreundersøkelse  

o Det gjennomføres en spørreundersøkelse høsten 2020 på om oppfatningen av 

kommunen fra næringslivet har endret seg siden forstudien. 

8 Vedlegg 

 

8.1 Serviceerklæringer 
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 Serviceerklæring byggesak 

 

Formålet med tjenesten: 
o Avdelingen for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av 

byggesaker innenfor de lovbestemte fristene. 
 

Hvem får tjenesten: 
o Tjenesten retter seg til alle som ønsker å gjennomføre byggetiltak i Dyrøy kommune. 

 

Hva omfatter tjenesten: 
o Vi behandler alle byggesaker og generelle henvendelser om byggesaksbehandling etter Plan- 

og bygningsloven. 
o Vi behandler klager, følger opp ulovligheter og fører tilsyn med byggevirksomheter. 

 

Hva kan du forvente av oss: 
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelig og faglig kompetent 

måte. 
o Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. Informasjon vil du også kunne finne på vår 

internettside www.dyroy.kommune.no og i kommunens servicetorg. 
o Vi går gjennom alle innkomne byggesaker innen 10 virkedager for å kontrollere om innsendt 

dokumentasjon er tilstrekkelig for å kunne behandle byggesaken.  Du vil umiddelbart etter 
gjennomgang motta svarbrev dersom din byggesak inneholder mangler og når den kan 
forventes behandlet. 

 

Hva koster tjenesten: 
Gebyrene for behandling av søknader fremkommer av kommunens gebyrregulativ som vedtas hvert 
år av kommunestyret. Reglementet finner du på kommunens hjemmeside. 
 

Saksbehandlingstid: 
Det er viktig for oss å kunne gi deg som tiltakshaver/søker en forutsigbar saksbehandlingstid.  Denne 
saksbehandlingstiden regnes fra når vi har mottatt søknaden fra deg (jfr saksgang og egne veiledere 
om hva som kreves for at søknaden skal være komplett) fratrukket eventuell tid medgått til å 
komplettere søknaden. 
 
For de enkelte søknader gjelder følgende saksbehandlingstider: 

o Søknad om deletillatelse i regulert område (boligfelt, hyttefelt etc.): fire uker 
o Søknad i ett trinn: Maksimalt 12 uker som fastsatt i loven 
o Trinnvis søknad:  

Rammetillatelse: Maksimalt 12 uker som fastsatt i loven 
Igangsettingstillatelse: Maksimalt tre uker som fastsatt i loven 

 

Søknader om dispensasjon  
har ingen lovbestemte tidsfrister, og er mer kompliserte saker som blant annet krever medvirkning 
fra andre statlige og fylkeskommunale myndigheter. Vi tilstreber oss at slik søknad legges fram for 
politisk behandling innen 12 uker. I slike tilfeller vil du alltid motta foreløpig svar. 
 

For at vi skal kunne oppfylle dette 
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og faglig 
tilfredsstillende utfylt i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om saksbehandling og kontroll 
(jfr egne veiledere). Søknader som ikke er komplette medfører mer tidsforbruk. 

http://www.dyroy.kommune.no/


 

Dersom vi ikke innfrir 
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 
informasjon om videre framdrift. 
 

Kontaktinformasjon: 
 
 Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset. 
 

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: Tlf 77 18 92 00 
o Hjemmeside: www.dyroy.kommune.no  
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Andre nettsteder med nyttig informasjon: 
 
Informasjon om byggeregler:  

o http://www.dibk.no/no/byggeregler  
Byggesaksblanketter på nett:  

o http://dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter  
Plan- og bygningsloven på nett:  

o https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningslov  
Byggesaksforskriften på nett:  

o https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488?q=byggesaksforskriften  
 
 

 
 

mailto:postmottak@dyroy.kommune.no
http://www.dibk.no/no/byggeregler
http://dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningslov
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488?q=byggesaksforskriften


                  
                     Eksempel på regulert område – Furstrand Holtebakken hyttefelt  
 



 

Serviceerklæring om  
konsesjon/ konsesjonsfrihet 
ved eiendomsoverdragelse 

 
 
 Dyrøy kommune 
 
 
 
 
 

 
  



Serviceerklæring om konsesjon/ konsesjonsfrihet ved 
eiendomsoverdragelse 

 
 

Formålet med tjenesten: 
o Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av søknader om 

konsesjon innenfor de lovbestemte tidsfristene.  
 

 

Hvem får tjenesten:  
o Tjenesten retter seg til alle som ønsker å kjøpe eiendommer utenfor regulerte boligfelt.  

 
 

Hva omfatter tjenesten:  
o Vi behandler alle søknader om konsesjon og generelle henvendelser om konsesjon etter 

Konsesjonsloven.  
o I enkelte tilfeller kan Egenerklæring om konsesjonsfrihet benyttes. Dette har rask saksbehandlingstid.  

 
 

Hva kan du forvente av oss:  
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelige og faglig kompetent måte.  
o  Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. 
o Vi går gjennom alle søknader om konsesjon innen 10 virkedager for å kontrollere om søknaden kan 

behandles. Du vil etter gjennomgang motta svarbrev med informasjon om videre behandling av saka. 
 
Hva koster tjenesten:  
For 2019 er gebyret kr 5.000,- for konsesjonssøknad.  
Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ikke gebyrbelagt.  
Gebyrene framkommer av Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker. 
 

Saksbehandlingstid:  
Det er viktig for oss å kunne gi deg en forutsigbar saksbehandlingstid. Den regnes fra vi har mottatt søknaden.  
Vi tilstreber oss at søknader som skal til politisk behandling legges fram for Plan- og Naturutvalget (PNU) så 
raskt som mulig. 
 

For at vi skal kunne oppfylle dette  
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og faglig tilfredsstillende utfylt i 
henhold til Konsesjonsloven og forskrift om saksbehandling og kontroll.(Jfr. egne veiledere). Ikke komplette 
søknader medfører mer tidsforbruk. 
 

Dersom vi ikke innfrir  
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 

informasjon om videre framdrift. 

 

Kontaktinformasjon:  
Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset i Dyrøy.  

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøyrunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: 771 89 200 
o Hjemmeside dyroy.kommune.no 
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

http://www.dyroy.kommune.no/


 

Andre nettsteder med nyttig informasjon:  
o Informasjon om konsesjon:  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon 
 
 



  

 Serviceerklæring deling 

 Dyrøy kommune 
 

 

 

 

 

                                                           

  



 Serviceerklæring deling 

 

Formålet med tjenesten: 
o Avdelingen for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av 

delingssaker innenfor de lovbestemte fristene. 
 

Hvem får tjenesten: 
o Tjenesten retter seg til alle som ønsker å gjennomføre deling av eiendom i Dyrøy kommune. 

 

Hva omfatter tjenesten: 
o Vi behandler alle delingssaker og generelle henvendelser om deling etter Plan- og 

bygningsloven (PBL) og jordloven. 
 

Hva kan du forvente av oss: 
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelig og faglig kompetent 

måte. 
o Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. Informasjon vil du også kunne finne på vår 

internettside www.dyroy.kommune.no og i kommunens servicetorg. 
o Vi går gjennom alle søknader om konsesjon innen 10 virkedager for å kontrollere om søknaden kan 

behandles. Du vil etter gjennomgang motta svarbrev med informasjon om videre behandling av saka. 
 

Hva koster tjenesten: 
Gebyrene for behandling av søknader fremkommer av kommunens gebyrregulativ. Reglementet 
finner du på kommunens hjemmeside. 
 

Saksbehandlingstid: 
Det er viktig for oss å kunne gi deg som tiltakshaver/søker en forutsigbar saksbehandlingstid.  Den 
regnes fra vi har mottatt søknaden (jfr saksgang og egne veiledere om hva som kreves for at 
søknaden skal være komplett) fratrukket eventuell tid medgått til å komplettere søknaden. 
 
For de enkelte søknader gjelder følgende saksbehandlingstider: 

o Søknad om deletillatelse i regulert område (boligfelt, hyttefelt etc.): fire uker 
o Søknader om dispensasjon har ingen lovbestemte tidsfrister, og er mer kompliserte saker 

som blant annet krever medvirkning fra andre statlige og fylkeskommunale myndigheter. Vi 
tilstreber oss at slik søknad legges fram for politisk behandling innen 12 uker. I slike tilfeller 
vil du motta foreløpig svar. 

 

For at vi skal kunne oppfylle dette 
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og faglig 
tilfredsstillende utfylt i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om saksbehandling og kontroll 
(jfr egne veiledere). Søknader som ikke er komplette medfører mer tidsforbruk. 
 

Dersom vi ikke innfrir 
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 
informasjon om videre framdrift. 
  

http://www.dyroy.kommune.no/


 

Kontaktinformasjon: 
 
 Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset. 
 

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: Tlf 77 18 92 00 
o Hjemmeside: www.dyroy.kommune.no  
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Andre nettsteder med nyttig informasjon: 
Deling av landbrukseiendom: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-
deling#deling-av-landbrukseiendom 
 
Landbruksdirektoratet, søknader, info. osv:  
https://www.landbruksdirektoratet.no/ 

 

mailto:postmottak@dyroy.kommune.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling#deling-av-landbrukseiendom
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling#deling-av-landbrukseiendom
https://www.landbruksdirektoratet.no/


  

Serviceerklæring 
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

 

 Dyrøy kommune 
 

 

 

 

 

 

 

  



Serviceerklæring Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

 
 

Formålet med tjenesten: 
o Avdelingen for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av 

søknader innenfor de lovbestemte fristene. 
 

Hvem får tjenesten: 
o Jordbruksforetak (ENK, ANS eller DA) eller eiere av landbrukseiendom som selv ikke driver 

eiendommen sin kan søke på ordningen 
o Det må drives vanlig jordbruksproduksjon på eiendommen det søkes fra 
o Det er kun foretak som kan søke 

 

Hva omfatter tjenesten: 
o Vi behandler alle tilskuddssøknader og generelle henvendelser om ordningen 

 

Hva kan du forvente av oss: 
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelig og faglig kompetent 

måte. 
o Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. Informasjon vil du også kunne finne på 

Landbruksdirektoratets internettside https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-
okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket  

o Vi går gjennom alle søknader innen 10 virkedager for å kontrollere om søknaden kan behandles. Du vil 
etter gjennomgang motta svarbrev med informasjon om videre behandling av saka. 

 

Hva koster tjenesten: 
Saksbehandlingen er uten gebyrer. 
 

Saksbehandlingstid: 
Det er viktig for oss å kunne gi deg som søker en forutsigbar saksbehandlingstid. Den regnes fra vi har 
mottatt søknaden (jfr saksgang og egne veiledere om hva som kreves for at søknaden skal være 
komplett) fratrukket eventuell tid medgått til å komplettere søknaden. 
 

For at vi skal kunne oppfylle dette 
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og tilfredsstillende 
utfylt. Søknader som ikke er komplette medfører mer tidsforbruk. 
Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.  
 

Dersom vi ikke innfrir 
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 
informasjon om videre framdrift. 
 

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket


Kontaktinformasjon: 
Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset. 
 

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: Tlf 77 18 92 00 
o Hjemmeside: www.dyroy.kommune.no  
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Nettsteder med nyttig informasjon: 
Landbruksdirektoratets side om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL): 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-
spesielle-miljotiltak-i-jordbruket  

mailto:postmottak@dyroy.kommune.no
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Serviceerklæring 
 tilskudd til avløsing ved sykdom m.m. 

 

 Dyrøy kommune 
 

 

 

 

 

 

 

  



Serviceerklæring tilskudd til avløsing ved sykdom m.m. 
 

Formålet med tjenesten: 
o Avdelingen for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av 

søknader innenfor de lovbestemte fristene. 
 

Hvem får tjenesten: 
o Jordbruksforetak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd til avløsing av gårdbrukeren 

dersom hun eller han ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sykdom og lignende.  
o Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon 
o Nærstående etterlatte etter avdød gårdbruker (samboer/ektefelle, barn eller foreldre) kan 

og søke om tilskudd. 
 

Hva omfatter tjenesten: 
o Vi behandler alle tilskuddssøknader og generelle henvendelser om ordningen 

 

Hva kan du forvente av oss: 
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelig og faglig kompetent 

måte. 
o Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. Informasjon vil du også kunne finne på 

Landbruksdirektoratets internettside https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-
og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom 

o Vi går gjennom alle søknader innen 10 virkedager for å kontrollere om søknaden kan behandles. Du vil 
etter gjennomgang motta svarbrev med informasjon om videre behandling av saka. 

 

Hva koster tjenesten: 
Saksbehandlingen er uten gebyrer. 
 

Saksbehandlingstid: 
Det er viktig for oss å kunne gi deg som søker en forutsigbar saksbehandlingstid. Den regnes fra vi har 
mottatt søknaden (jfr saksgang og egne veiledere om hva som kreves for at søknaden skal være 
komplett) fratrukket eventuell tid medgått til å komplettere søknaden. 
 

For at vi skal kunne oppfylle dette 
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og tilfredsstillende 
utfylt. Søknader som ikke er komplette medfører mer tidsforbruk. 
Søknadsfristen er ett år etter siste dag i den perioden det blir søkt tilskudd for 
 

Dersom vi ikke innfrir 
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 
informasjon om videre framdrift. 
 

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom


Kontaktinformasjon: 
Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset. 
 

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: Tlf 77 18 92 00 
o Hjemmeside: www.dyroy.kommune.no  
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Andre nettsteder med nyttig informasjon: 
Landbruksdirektoratets side om avløsing ved sykdom m.m.: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-
sykdom 
 

mailto:postmottak@dyroy.kommune.no
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https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom



