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Næringskonsulent i Skjervøy kommune

Det vises til punkt P-3 i vedtatt økonomiplan 2014-2017.

Rådmannens innstilling:

1. Det opprettes ei 50% kommunal stilling som næringskonsulent i Skjervøy kommune

2. Stillinga lyses ut i april med tilsetting  tidligst 01.08.14

Saksopplysninger:

Skjervøy kommune har en svært liten administrativ ressurs retta mot næringsutvikling. Slikt 
utviklingsarbeid har vært ivaretatt av en medarbeider med 10% stilling, samt ordfører og 
rådmann. Ressursen er liten, både sett i forhold til nabokommunene, men også i forhold til 
hvilket utviklingspotensial næringslivet har for tida. Næringsutvikling er nøkkelen til 
befolkningsøkning, og med den negative befolkningsveksten Skjervøy har hatt, er det strategisk 
riktig å satse på næringsutvikling. Dette er også ett av hovedpunktene som trekkes fram i 
forslaget til strategisk næringsplan, som legges fram for kommunestyret 7. mai. 

Underveis i prosessen har det også vært ideer om en næringskonsulent i full stilling som kunne 
finansieres delvis fra kommunen, dels fra næringslivet og av prosjektmidler. Det er som oftest 
lettere å tilsette i ei hel stilling, men rådmannen ser det ikke som ønskelig å ha en medarbeider 
som skal forholde seg til ulike arbeidsgivere, men arbeide innenfor «samme felt». Det kan nok 
også oppstå habilitetsproblemer i enkeltsaker. Kanskje kan ei halv stilling utvides etter hvert?

Oppgavene til en næringskonsulent kan være:  
 «Starthjelp» for etablerere
 Initiere møter, konferanser med næring som tema
 Bistå skolene i forhold til «Ungt entreprenørskap»
 Saksbehandle søknader til næringsfondet
 Skape samarbeid mellom kommune og næringsliv
 Arbeide med konkrete næringsetableringer
 Synliggjøre næringslivet i den kommunale drifta



 Fronte næringsaspektet i de kommunale samfunnsplanene
 Bidra til gjennomføring av strategisk næringsplan

Vurdering:

Opprettelse av stilling som næringskonsulent vil kunne bidra til at Skjervøy kommune får økt 
fokus både på næringsetableringer og næringsutvikling innen eksisterende næringer. Dette kan i 
neste omgang gi en positiv effekt i forhold til befolkningsvekst. Ei kommunal stilling i 50% er 
ikke ei optimal løsning i forhold til søkning, men anses som bedre enn ei hel stilling med to 
arbeidsgivere.
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Måsesaken - ny behandling

Rådmannens innstilling

 Det igangsettes tiltak som beskrevet i punktene 1-5, dette for å imøtekomme beboerne i 
område som opplever måkene som et folkehelseproblem.

 Fra og med hekkesesongen 2014 iverksettes eggplukking v/Stussnesfjellet, område rundt 
Vågavannet og ved steinbruddet. Fra og med hekkesesongen 2015 iverksettes også 
eggplukking i Stussnesfjellet i tilegg til v/Stussnesfjellet, område rundt Vågavannet og 
ved steinbruddet.  Kostnadsramme kr. 60 000,- årlig for årene 2015 og 2016. søkes 
innarbeidet i BØP 2014-2017. Kostnaden kr 60.000 årlig skal finansiere eggplukking i 
selve Stussnesfjellet da dette må gjøres av kvalifiserte fjellklatrere.

Saksopplysninger

Rådmannen har mottatt skriv fra fylkesmannen i Troms v/fylkeslegen ang. måseplager 
v/Stussnesfjellet, område rundt Vågavannet og ved steinbruddet. Fylkeslegen viser til klage fra 
en av beboerne i område og ber om at kommunen realitetsbehandler denne, da det ikke er 
respondert på tidligere henvendelser fra beboeren (behandlet etter folkehelseloven). 
Fylkesmannen har gitt kommunen frist innen 04.04.14 til å behandle klagen. 
Fylkesmannen opplyser videre om at dersom oversendelsen resulterer i at anmodningen tas til 
følge, eller at saken avklares på annen måte, er det tilstrekkelig at Fylkesmannen innen samme frist 
gis en kort orientering om dette.

Denne saken som nå fremmes for formannskapet er ment som tilstrekkelig til å ivareta 
uttalelsen til fylkesmannen om ”anmodningen tas til følge, eller at saken avklares på annen 
måte” og at det etter vedtaket som fastsettes i formannskapet lages til et orienteringsskriv til 
fylkesmannen.



Vurdering
Folkehelseloven § 4 sier:
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av 
sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ 
innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og 
deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Formannskapet behandlet spørsmålet om måseplagene og hvordan man kan bekjempe disse i 
formannskapssak 52/13 den 24.06.13. Rådmannens innstilling i denne sak var følgende sitat:
Fra og med hekkesesongen 2014 iverksettes eggplukking i Stussnesfjellet. Kostnadsramme kr. 
60 000,- årlig, søkes innarbeidet i BØP 2014-17. Sitat slutt
Formannskapet vedtok følgende sitat:
Ut fra økonomiske situasjon kan ikke formannskapet forplikte seg til å ta kostnadene og
ansvaret ved eggplukking. Hvis det tas initiativ fra beboere er kommunen positiv til å bidra med 
bistand til å gjennomføre tiltaket innenfor praktiske og økonomiske rammer som teknisk etat 
disponerer. Sitat slutt

Teknisk etat har gått igjennom sine budsjetter og ikke funnet frie midler som kan disponeres til 
et slikt formål verken innen tekniske eller økonomiske rammer.
Administrasjonen har selv om det ikke er økonomisk ramme for det, sendt søknad om utvidet 
eggplukking i Stussnesfjellet og omegn for årene 2014, 2015 og 2016 for tidsrommet 14. juni til 
1. juli. Søknaden om utvidet eggsanking ble vedtatt i miljødirektoratet den 27.02.14, 
miljødirektoratet hadde imidlertid en rekke vilkår til tillatelsen.

1. Tilgangen på mat for måkene må reduseres, kommunen må derfor se på 
avfallshåndteringen sin og særlig bør lokal fiskeindustri og turistbasert fiske skjerpe sine 
rutiner ift utkast av fiskeavfall. Denne bør sluses ned på sjøbunn eller oppbevares i 
lukka containere for senere destruksjon.

2. Kommunen ønsker en gradvis avvikling av kolonien. Med dette må kommunen samtidig
restaurere de tidligere hekkekoloniene lengre bort fra sentrum. Særlig bør kommunen 
legge en innsats på å få tatt ut rødrev fra disse øyene hvor man antar denne 
måkekolonien tidligere hekket.

3. For å hindre egg-/fosterutvikling skal det ikke gå lengre tid enn en uke mellom hver
innsamling. Egg med mistanke der ruging er igangsatt, skal umiddelbart etter
plukking ristes og punkteres eller fryses ned i 1 time.

4. Det forutsettes at plukking av egg skjer med grunneiers tillatelse.
5. Miljødirektoratet ønsker tilsendt en årlig oppsummering på gjennomføring av tiltak og

effekter samt en sluttrapport for tiltaket.

Det kan være mulig å innfri flere av vilkåra ved samarbeid med lag og foreninger:
1. Fiskeavfall i havna antas å ha betydning for etablering av måsekolonien. Ved fiskebruket 

settes nå i stand avløpssystemet, slik at fiskeavfallet fra denne bedriften reduseres. Det 

sendes anmodning til foretaket Skjervøy fiskecamp om å iverksette tiltak for å kunne 

ivareta fiskeavfallet, slik at avfallet ikke blir til føde for måsene



2. Kågen grunneierlag har innført skuddpremie på rødrev, noe som Kågen utmarkslag 

støtter. Den voksende revebestanden på øyene sies å være hovedårsaken til at måkene 

søker område uten rev. 

3. Privatpersoner har sagt seg villig til å kunne bistå i forhold til rapportering av mengde 

egg som sankes samt selve sankingen/plukkingen, området ved Vågavannet og ved 

steinbruddet. Det igangsettes ikke eggsanking/plukking i selve Stussnesfjellet før 2015. 

4. Skjervøy kommune er grunneier i områdene som eggene skal sankes/plukkes i.

5. Det lages en årlig rapport til miljødirektoratet med bakgrunn i de rapporteringene som vil 

foreligge fra lokalbefolkningen.   

Ut fra ovenstående kan kommunen igangsette eggsanking/plukking allerede i år 
v/Stussnesfjellet, område rundt Vågavannet og ved steinbruddet. Eggsankingen foregår på 
dugnadsbasis og det oppnevnes en dugnadsleder som således rapporterer til kommunen som 
sammenfatter et skriv/rapport til Miljødirektoratet etter endt sesong.  
Dersom innstillingen vedtas er dette saksfremlegget med vedtak tilstrekkelig til at 
kommunen har oppfylt kriteriet til fylkesmannen i Troms v/fylkeslegen.
Dersom vedtaket ikke blir vedtatt må det lages til en klagesak til fylkesmannen i Troms 
v/fylkeslegen med bakgrunn i de skriv som er kommet fra lokalbefolkningen. 
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Høringsutkast - politivedtekter for Skjervøy kommune

Henvisning til lovverk:
- Politiloven av 1995, § 11 og 14
- Delegasjonsreglementet punkt 28.1

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
- Høringsutkastet til nye politivedtekter for Skjervøy kommune godkjennes og sendes ut 

på offentlig høring

Saksopplysninger

Kommunestyret ba i K-sak 56/13 «rådmannen starte opp arbeidet med å rullere kommunens 
politivedtekter fra 1998», samt at «forslag til ny forskrift utarbeides i samarbeid med 
lensmannen og sluttbehandles i kommunestyret i løpet av 2014.»

I arbeidet med utkastet har rådmannen etter et internt forarbeid hatt et møte med 
lensmannsbetjent Haugseth ved Skjervøy lensmannskontor. 

Videre saksbehandling er at innspill etter høringsrunde vurderes og innarbeides i utkastet som 
legges fram for kommunestyret for kommunens endelige godkjenning. Saken sendes så til 
politidirektoratet – via fylkesmannen – som sluttbehandler vedtektene etter delegasjon fra 
departementet. Direktoratet sørger for det formelle med hjemler, ikrafttredelse og oppdatering 
på lovdata.no og andre relevante steder. 

Vurdering

I politiloven § 14 som hjemler kommunale politivedtekter står det «I vedtekter som fastsettes av 
kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet fastsetter…». Det er 
altså ikke definert hvordan den kommunale saksbehandlingen skal foregå, men det fremgår av 



kommunestyrets vedtak i desember 2013 at kommunestyret skal sluttbehandle vedtektene. 
Rådmannen finner det likevel naturlig å legge høringsutkastet fram for formannskapet, både for 
politikernes orientering samt selvfølgelig kvalitetssikring. 

Behovet for rullering ligger i at vedtektene er delvis utdatert siden nye lover som er trådt i kraft 
siden 1998, har fanget opp flere av punktene i politivedtektene. Disse punktene er automatisk 
blitt strøket fra vedtektene, men gjør at de fremstår ufullstendige. Dels har utviklingen i 
samfunnet gjort at noen punkter bør utgå eller revideres. Det er også gjort rent språklige 
endringer som ikke er markert i høringsutkastet. Av høringsutkastet fremgår det hva som er nye 
og slettede punkter; men noen kommentarer til disse:

Slettet avsnitt i § 4 har mistet sin relevans etter utviklingen av sosiale media. 

Slettede punkt i §§ 5 og 22 ivaretas av andre lover. 

Nytt punkt ang snørydding i § § 6 og 15 sikrer hjemmel for å pålegge fjerning av snø som 
skaper trafikkfarlige områder og kryss. 



Utkast til nye politivedtekter, Skjervøy kommune

Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift

Fastsatt av Skjervøy kommunestyre DAG, MÅNED ÅR med hjemmel i lov av 4. august 

1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet DAG, MÅNED, 

ÅR.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1. Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, 

kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for 

alminnelig ferdsel.

§ 2. Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier 

eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3. Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, 

støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 

holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet 

eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning 

eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller 

spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende 

reklame.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue o.l.

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.

3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 
dem som ferdes der.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Sikring av ferdselen



§ 6. Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til 

hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,5 m over bakken.

Snørydding, eller lagring av snø, skal ikke hindre sikt i vegkryss eller ved 

fotgjengerfelt. 

§ 7. Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted 

når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8. Avsperring av fortau m.v.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted 

blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes 

tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 9. Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes 

til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10. Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut 

mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. 

Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre 

sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11. Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette 

opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og 

snarest sørge for at taket blir ryddet.

Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende 

for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare 

eller ulempe.

§ 12. Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10 og 11 er 

utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

§ 13. Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø 

av sikkerhetsgrunner.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 14. Lys- og luftegraver



Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og 

luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir 

til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 15. Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 

eiendommen for snø og is.

Snø og is som fjernes fra eiendommen må ikke lagres eller oppbevares til hinder 

eller ulemper for andre.

§ 16. Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, 

grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 17. Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

- å kaste glass, flasker, tyggegummi, papir, sigarettstumper og annet avfall

- å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate mot 
offentlig sted, herunder på eller ved bygninger, gate, vei, park, anlegg, innretninger 
og transportmidler

-å urinere

-å henge opp kunngjøringer, plakater eller lignende utenom på tavler som er godkjent 
av kommunale myndighet.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

§ 18. Avfall

Den som driver gatesalg, uteservering eller kioskvirksomhet m.m. eller arrangerer 

idrettsstevner, friluftsmøter eller lignende på sted som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilgrises av 

virksomheten. Vedkommende plikter å sørge for et tilstrekkelig antall søppelkasser og at 

hele området holdes ryddig.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted skal sørge for at papir og annet avfall blir 

fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 19. Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke 

sømmer seg der.



Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel VII. Dyr

§ 20. Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten 

forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 21. Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted – eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted - plikter person som har 

ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret 

ikke er til fare eller sjenanse.

Person som har ansvar for dyr plikter å fjerne ekskrementer og annen forsøpling 

ifm dyreholdet.

§ 22.Forvaring av kjæledyr, salg, avliving o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løse i strid med bestemmelsene i § 22. Unnlater 

eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig 

eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selv eller overlate til kommunen å la dyret 

selges eller avlives.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted m.v.

§ 22. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et 

omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller 

vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får 

tilsvarende anvendelse.

Ingen må, ved støy eller på annen måte, hindre eller avbryte forestillingen mv. eller 

forstyrre andre tilstedeværende. Berusede personer må ikke gis adgang til 

arrangement mv. Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet 

avbryte arrangement mv.

§ 23. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid 

til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse 

gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling 

av trafikken.



Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av 

overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller 

lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Barn

§ 24. Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig 

tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Unntak gjelder for rusfrie 

arrangement spesielt tilrettelagt for ungdom.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 25. Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt 

med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 26.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter 

politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 27. Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og 

politidepartementet.

Fra samme tid oppheves forskrift av 19. desember  1998 om politivedtekt, Skjervøy 

kommune, Troms.
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/14 Skjervøy Formannskap 07.04.2014

Prestegårdsjorda: Klage på formannskapsvedtak 9/14 ang at klagen i 
formannskapssak 99/13 ble avvist.

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Formannskapssak 99/13 utbygging av Prestgårdsjorda
2 Klage på utvalgssak 99/13 utbygging av Prestegårdsjorda
3 Prestgårdsjordet: klage på formannskapsvedtak 99/13 ang. oppføring av småblokker på dette 

område.
4 Klage på utvalgssak 9/14

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet har ved behandling av klagen ikke kunne funnet nye momenter som gjør at 
vedtaket omgjøres. 

Vedtaket i Formannskapssak 9/14 datert 03.02.14 opprettholdes.

Klagen avvisses.
Formannskapet har ved gjenomgang av klagen ikke funnet å kunne se at det foreligger søknad i
saken som kan/er behandles etter plan- og bygningsloven med forskrifter. Vedtaket i
formannskapssak 99/13 må anses som en utdyping av gjeldende reguleringsplan
m/reguleringsbestemmelser.

Fremkommet materiale fra Skjervøy byggeservice AS er av en slik karakter at dette ikke kan
behandles etter plan- og bygningsloven m/forskrifter, samt at det ikke foreligger en konkret
søknad i saken.

Korrespondansen i saken må anses som avklaringer i forhold til en fremtidig utarbeidet 
detaljplan for området Prestgårdsjordet.

Formannskapet henviser til utbygger og utarbeider en detaljplan for område Prestgårdsjordet og
da ihht inngått intensjonsavtale og gjeldende reguleringsplan for dette område.



Saksopplysninger

Skjervøy kommune laget til en ytelsesbeskrivelse over område ”Prestegårdsjordet” der
intensjonen var å få til et utbygningsprosjekt som besto av rekkehus/vertikaltdelte boliger inntil 
3 etasjer inkludert kjeller. Prosjektet ble kunngjort den 16.01.2012 samt at potensielle utbyggere
kunne innlever et prosjekt som et ”konsept” innen 01.06.2012 kl.12.00.

Det var 1 som meldte interesse innen fristen dette var Skjervøy byggeservice som hadde
utarbeidet et konsept basert på blokkbebyggelse i dette område.

Skjervøy kommune hadde avklaringsmøte med Skjervøy byggeservice den 29.08.12 og skrev
inntensjonsavtale med foretaket den 12.09.12.

Ved inngåelse av inntensjonsavtalen forelå det 3 dokumenter
1. Revidert ytelsesbeskrivelse av 28.11.12
2. Entreprenørens ”Pris på Prestgårdsjorda øvre del på Luma 10” datert 15.06.12 
     (høyblokk med 3 etasjer + kjeller)
3. Referat fra avklaringsmøte vedrørende mottatt konsept, 29.08.2012

Kommunen inngikk inntensjonsavtale med Skjervøy byggeservice uten å informere/forelegge
skrivene fra Troms fylkeskommune v/kulturetaten og funksjonshemmedes råd til Skjervøy
byggeservice. (I ettertid er disse skriv forelagt Skjervøy byggeservice) Skrivene utdyper at det
frarås å bygges blokklignende bygninger på dette område.

Skjervøy byggeservice har da utformet/prosjektert bygninger på Prestgårdsjordet uten å ha
kjennskap til kommunestyrevedtaket som ble gjort i 2009 («merknader fra kulturetaten og
funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses bebyggelsesplanen»).

Skjervøy Byggeservice har påbegynt arbeidet med bebyggelsesplanen og forvist for Skjervøy
kommune V/formannskapet i flere omganger en blokkbebyggelse som formannskapet ikke
ønsker i dette område.

Skjervøy Byggeservice krever veiledning/eventuelt klager på vedtaket i formannskapssak 99/13.

Formannskapet aviste denne klagen i sak 

Vurdering

Klagen er innkommet til rett tid.
Ut fra klagen som er innkommet er det vanskelig og fastslå hva det klages over. Kommunen har 
avvist klagen i sak 99/13 på bakgrunn av at det ikke er fattet vedtak som er påklagbart ihht plan-
og bygningsloven men at kommunen så på innkomne skriv som avklaringer ihht 



reguleringsplanen. Kommunen viste ellers til at det ikke forelå en konkret søknad eller andre 
dokumenter som kunne behandles ihht plan- og bygningsloven.

I innkommet klage er Skjervøy byggeservice imidlertid enig med kommunen at det ikke forlå 
noen søknad i saken. Skjervøy byggeservice er videre enig med kommunen at 
reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan Prestgårdsjorda er gjeldene.   
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Skjervøy Byggeservice as
postboks 187
9189  SKJERVØY

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1125-11 38054/2013 L81 17.10.2013

Utbygging prestegårdsjorda

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak. 

Vedtaket kan påklages til.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1125 -9

Arkiv: L81

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 01.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
99/13 Skjervøy Formannskap 14.10.2013

Utbygging prestegårdsjorda

Vedlegg:
- Særutskrift- vedtak av reguleringsplan Prestegårdsjordet
- Merknader- kulturetaten Troms fylkeskommune
- Vedtak- kommunalt råd for funksjonshemmede
- Oversiktsbilde
- Oversiktsbilde- zoomet
- Spørsmål for avklaring vedr. juridiske forhold
- Svar på spørsmål vedr. juridiske forhold

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet om å gjøre slikt vedtak:

Med bakgrunn i kommunestyresak 25/09 der det i vedtaket står at «merknader fra kulturetaten 
og funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses bebyggelsesplanen», ønsker ikke 
formannskapet å tillate bygg av en slik størrelse og utforming som foreslått. 

Nye saksopplysninger

Sak 43/11 ble fremmet i formannskapsmøte den 27.05.13. Saken ble, med bakgrunn i spørsmål 
om habilitet utsatt og rådmannen ble bedt om å avklare juridiske forhold knyttet til tidligere 
vedtak.

Saken tas nå opp til behandling med nye opplysninger, nytt saksnummer og ny innstilling. Ny 
tekst er skrevet med fet kursiv. Sak 43/11 er som opprinnelig med vanlig skrift.

Rådmannen ble bedt om å avklare juridiske forhold ved tidligere vedtak vedrørende tildeling 
av området for utbygging. Konklusjonen på dette er at det ikke eksisterer noen rettigheter i 
forhold til dette.(Vedlagt spørsmål og svar fra advokat)
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Det er også oppdaget at ved godkjenning av reguleringsplanen vedtok kommunestyret at det 
skal tas hensyn til merknader fra kulturetaten og funksjonshemmedes råd, som ved 
høringsfristen hadde kommet med følgende merknader:

Funksjonshemmedes råd ønsker ingen høy-hus i området, men at byggestilen står i samsvar 
med eksisterende bebyggelse i området.

Kulturetaten har følgende merknader:
1. Vi ber om at en utbygging innenfor planområdet i mest mulig grad tar hensyn til den
listeførte Skjervøy kirke og fredete prestegården, slik som f.eks volumoppbygging og
fargevalg. Det vil etter vår vurdering være best med enkeltstående eneboliger og ikke
sammenhengende større bygningsvolumer. Ny bebyggelse må ikke gis hvit farge lik
den vernede kirken eller prestegården. Dette for at ny bebyggelse i nærheten av kirken
og prestegården skal være noe underordnet i sin detaljering.

2. Oppføring av enkeltstående boliger og ikke sammenhengende bygningsvolumer som
småblokker, rekkehus eller liknende, vil etter vår vurdering videreføre eksisterende
utbygningsstrukturen som finnes i omkringliggende boligområder. En
utbyggingsstruktur med enkeltstående boliger oppover bakkene, og større bygninger nede i
sentrumsområdet.

Vi ber om at det tas hensyn til våre merknader i utarbeidelse av bebyggelsesplan.

Vedtaket ved egengodkjenning i kommunestyret ble: 

Endring av reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Prestegårdsjorda 
egengodkjennes.

Merknader fra kulturetaten og funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses
bebyggelsesplanen. 

Vedtaket er klagbart i henhold til pbl`s § 15.

Nye vurderinger

Vedtaket i kommunestyret ved godkjenning av planen endrer forutsetningene for f- sak 43/11. 

Vedtaket av reguleringsplanen sier at det skal tas hensyn til merknader fra kulturetaten og 
funksjonshemmedes råd. Saksbehandler tolker det slik at kommunestyret er enig i uttalelsene 
fra kulturetaten og funksjonshemmedes råd. Dette betyr at bygg som tiltakshaver Skjervøy 
Byggeservice AS har planlagt og ønsker å bygge blir for ruvende og vil få for stort «volum» i 
forhold til kirka og omkringliggende bebyggelse.

Det legges ved to oversiktsbilder for å bedre kunne danne seg et bilde over hvordan store 
voluminøse bygg på Prestegårdsjordet vil se ut.   

Med bakgrunn i disse nye forutsetningene ønsker ikke Skjervøy kommune å tillate bygg med 
en slik volumoppbygging som skissert. I tillegg gir ikke de innleverte fotomontasjene et riktig 
bilde av hvordan et slikt bygg blir liggende i terrenget noe som svekker grunnlaget for om 
mulig å imøtekomme tiltakshavers ønsker.
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SAK 43/11

Tidligere vedtak:
- Vedtak i f-sak 16/08
- Vedtak i k-sak 39/09 punkt 7

Vedlegg:
- Reguleringsplan, egengodkjent 2.4.2009.
- Reguleringsbestemmelser, datert 2.4.2009.
- Ytelsesbeskrivelse, feltutbygging av mindre boenheter på prestegårdsjorda øvre del.
- Entreprenørens ”Pris på prestegårdsjorda øvre del, Luma 10, datert 15.6.2012.
- Referat fra avklaringsmøte, 29.8.2012.
- Intensjonsavtale mellom kommunen og SBS, på utbygging av prestegårdsjorda øvre del.
- Bebyggelsesplan, datert 19.11.2012.
- Snitt bebyggelsesplan
- Fasadetegning 12 leiligheter
- Fotomontasje med flatt tak, mottatt 20.3.2013
- Fotomontasje med røstet tak, mottatt 26.4.2013

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Mona Jørgensen (H) stiller spørsmål om sin habilitet pga nær familie med eier av AR Eiendom 
som kan komme til å hevde krav på utbygging av Prestegårdsjorda grunnet tidligere vedtak.

Fellesforslag: 
- Saken utsettes og rådmannen bes avklare juridiske forhold knyttet til tidligere vedtak. 

Vedtak:

Votering over Jørgensens habilitet
- Mona Jørgensen enstemmig erklært inhabil og fratrådte

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Forslag fra SP ved Dag Hugo Lorentzen:
- Formannskapet er i utgangspunktet positive til prosjektet/utbyggingen på 

Prestegårdsjordet om å etablere et boligkompleks med 2 småblokker som innehar 12 
leieligheter i hver blokk, garasje i underetasjen og flatt tak. Troms fylkeskommune 
v/Kulturetaten og funksjonshemmedes råd har imidlertid i reguleringsplanfasen kommet 
med merknader som skulle vært hensyntatt ved stadfesting av reguleringsplanen, dette er 
imidlertid ikke blitt gjort. Skjervøy Kommunen prøver å få til et dialogmøte med Troms 
Fylkeskommune v/kulturetaten, funksjonshemmedes råd og Skjervøy Byggeservice for å få 
avklart eventuelle misforståelser samt å få en forhandsgodkjenning på videreføring av 
dette prosjektet i omsøkt form.

Vedtak:

Votering: innstillingen mot forslaget fra SP:
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- innstillingen og forslaget begge støttet med 3 stemmer; ordførers stemme blir avgjørende 
og innstillingen vedtas. 

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet om å gjøre slikt vedtak:

1 Skjervøy Formannskap er positiv til konseptet som skal gi flere boliger på tettstedet 
Skjervøy.

2 For å kunne ta endelig stilling til saken må det fremlegges fotomontasje som viser 
nøyaktig plassering av bygningene i riktig målestokk, der utforming av bygningene og 
terreng blir vist, i forhold til omkringliggende bebyggelse.

3 Utbygger må synliggjøre hvordan § 29-1 og 29-2 blir ivaretatt.
4 For at bygningen ikke skal ruve for mye i terrenget tillates det at de oppføres med flatt 

tak.

Kommunen har ønske om etablering av boliger på øvre del av prestegårdsjorda.  
I kommunestyresak 39/09 punkt 7, har kommunestyret bedt omstillingsprosjektet igangsette et tiltak med bygging av 
nye selveierleiligheter på prestegårdsjorda. Det ble satt ned ei gruppe som skulle forestå arbeidet. Gruppa har 
bestått av: Leder av omstillingsprosjektet, Silja Karlsen. Ordfører, Roy Waage/Torgeir Johnsen. 
Prosjektkoordinator Terje Trætten.

Gruppa utarbeidet ytelsesbeskrivelse for tiltaket. Denne ble utarbeidet med bakgrunn i tidligere vedtak, politiske 
signaler, reguleringsplan for området og plan- og bygningsloven.
Tiltaket ble annonsert i Nordlys og Framtid i Nord, og det ble avholdt et dialogmøte med interesserte aktører.
Flere interesserte aktører møtte opp på dialogmøtet. Ved fristens utløp kom det kun inn et konsept. Det var fra 
Skjervøy Byggeservise AS, heretter kalt SBS.
Konseptet som kom inn var ikke helt i tråd med ytelsesbeskrivelsen. 
Det ble avholdt et avklaringsmøte med SBS, 29.8.2012, og alle punkter ble gjennomgått. Veien videre ble at SBS 
skulle utarbeide og levere bebyggelsesplan innen 31.12.2012.
Bebyggelsesplanen viser to blokker med 18 leiligheter i hver. Disse er på tre etasjen pluss kjeller. I kjelleren skal det 
være parkering. Blokkene har flatt tak. 
I reguleringsplanen punkt 1.1. Står det, Sitat ”I området skal det oppføres boliger/leiligheter i inntil 3 etasjer inkl 
kjeller, med tilhørende anlegg ” sitat slutt. 
I punkt 1.2 står det, sitat ” Takvinkelen fastsettes til maks 35 grader, men bygningsrådet kan kreve at bygninger at 
bygninger i samme gruppe eller langs samme veistrekning skal ha ens takvinkel ” sitat slutt. 
Tiltaket har ved to anledninger vært drøftet i formannskapet uten at det har vært gjort vedtak. Det er etterspurt 
fotomontasje, der blokkene er plassert i terrenget.
SBS har levert fotomontasje med flatt- og røstet tak.
Begge disse kan ha en feilmargin i forhold til plassering. Det burde vært lagt mer arbeid i disse for å få større 
nøyaktighet med tanke på plassering i horisontal- og vertikalplanet.

I det etterfølgende vil vi sammenholde konseptet fra SBS i forhold til reguleringsplanen.
1.1 Etasjeantall.
Etter dialog mellom SBS og kommunen har de fjernet en etasje. Det blir da to etasjer med 12 leiligheter og kjeller 
for parkering, i hver blokk. Punkt 1.1 i reguleringsplanen er da oppfylt.

1.2 Takvinkel.
SBS ønsker å bygge med flatt tak. Begrunnelsen for dette er at det er billigere å bygge med flatt tak. Bygget blir 
lavere og vil være mindre ruvende i terrenget, og dermed hindre for utsikten fra øvreliggende bebyggelse i mindre 
grad, enn ved røstet tak. Etasjehøyden vil være på rundt 3 meter. Høyden på blokkene over terreng vil være på rundt 
6 meter, da kjelleren skal ligge under terrenget.
Reguleringsplanen sier at takvinkelen skal være maks 35 grader. Flatt tak har 0 grader. Bygget kan således ha en 
takvinkel på 1 grad og dermed i prinsippet oppfylle reguleringsplanens punkt 1.2. 
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Utseendemessig ville nok et bygg med røstet tak være penere. Derimot vil kostnadene bli større, bygget blir mer 
ruvende og utsikten reduseres for øvreliggende bebyggelse.
På Skjervøy og andre steder er det en mengde bygg med flatt tak. De fleste bygningene langs Strandveien, i sentrum, 
er på to etasjer og har flatt tak og vi kan ikke se noen ulemper med det. I byene bygges det både boliger og 
forretningsbygg med flate tak. Vi vil anbefale formannskapet å godkjenne bygningene med flatt tak.

1.3 Form og materialbehandling.

For å imøtekomme PBL § 29-1 og § 29-2 har SBS levert en fotomontasje med røstet tak og en ark på hvert bygg. Ut 
fra kommunens vurdering er ikke dette tilstrekkelig for å ivareta PBL § 29-1 og § 29-2. 
Det er ikke opplyst om hvilke materialer som tenkes brukt. 

1.4 Øvrig bygningsmasse som garasjer, redskapshus og lignende skal være tilpasset den øvrige bebyggelse. 

Ikke relevant, da dette løses innefor hovedbygningen.

1.5, 1.6 og 1.7 forutsettes ivaretatt.

1.8 Ikke relevant da garasjer skal være i kjeller.

1.9 Utnyttelsesgrad.
Punktet er oppfylt.

1.10 Bebyggelsesplan skal vise:
Bygningers plassering, etasjetall, høyde og takform,
Ansees oppfylt.
-Tilpasning i forhold til omkringliggende bebyggelse og vegetasjon.
Ikke oppfylt.
-Parkeringsplasser, garasjer.
Ansees oppfylt.
-Interne gangveier.
Ikke oppfylt. Dette skal fremkomme på situasjonsplanen som legges frem i byggesøknaden.
-Område for eksisterende og fremtidig vegetasjon.
Ivaretatt i henhold til ytelsesbeskrivelsen.
-Plassering av gjerder.
Se punkt 1.6.
-Kommunaltekniske anlegg inkl strømforsyning.
Ivaretatt i henhold til ytelsesbeskrivelsen.

2 Trafikkområder.
Ivaretatt i henhold til ytelsesbeskrivelsen.

Boligsituasjonen på Skjervøy.

Tettstedet Skjervøy opplever stort press på boligmarkedet. Kommunen har omkring 20 
boligsøkere. Flere av disse sier at det er meget vanskelig også på det private markedet. Det er 
flere hus til salgs, noen blir solgt raskt og noen tar det lenger tid å selge. I media har vi sett 
fortvilte unge mennesker i etableringsfasen som er på husjakt, uten hell. Industrien ekspanderer 
og trenger flere arbeidstakere. Daglig er det arbeidstakere til industrien som oppsøker kommunen 
i jakt på bolig. 
Skjervøy ønsker å trekke til seg flere innbyggere, og da er tilgjengelige boliger det viktigste i lag 
med arbeid.
Konseptet med bygging av boligblokker på øvre del av prestegårdsjorda har til hensikt å gi flere 
og forholdsvis rimelige boliger for salg og utleie.

Vurdering.
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SBS har på fotomontasjene skrevet at en må være oppmerksom på feilmargin i forhold til 
plassering. Usikkerheten rundt feilmarging bidrar til at en ikke helt vet hvordan blokkene vil falle 
inn i den øvrige bebyggelsen og terrenget. Denne usikkerheten må fjernes. Med dagens teknologi 
er det fullt mulig å vise med større nøyaktighet hvordan byggene blir plassert i terrenget, og i 
riktig målestokk.

Det fremlagte konseptet fra SBS vil være et viktig bidrag til skaffe flere boliger på Skjervøy. 

Rådmannen anbefaler at SBS får bygge boligblokker på øvre del av prestegårdsjorda.
For at blokkene skal virke mindre ruvende kan de bygges med flatt tak.
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Organisasjonsnr: 
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy Byggeservice as
postboks 187
9189  SKJERVØY

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1125-17 4996/2014 L81 05.02.2014

Prestgårdsjordet: klage på formannskapsvedtak 99/13 ang. oppføring av småblokker på 
dette område.

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak. 

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Tilsvarende brev sendt til:
Skjervøy Byggeservice as postboks 187 9189 SKJERVØY
Norges Byggmestersforbunds Servicekontor



Side 2 av 2

Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1125 -14

Arkiv: L81

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 26.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/14 Skjervøy Formannskap 03.02.2014

Prestgårdsjordet: klage på formannskapsvedtak 99/13 ang. oppføring av 
småblokker på dette område.

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslov
Reguleringsplan Prestgårdsjordet.

Vedlegg
1 Klage på utvalgssak 2013/99 - utbygging av Prestejorda
2 Utbygging av prestegårdsjorda - oversendelse på vegne av Skjervøy Byggeservice AS
3 Utbygging prestegårdsjorda

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Rådmannens innstilling
Klagen avvisses.

Formannskapet har ved gjenomgang av klagen ikke funnet å kunne se at det foreligger søknad i 
saken som kan/er behandles etter plan- og bygningsloven med forskrifter. Vedtaket i 
formannskapssak 99/13 må anses som en utdyping av gjeldende reguleringsplan 
m/reguleringsbestemmelser.

Fremkommet materiale fra Skjervøy byggeservice AS er av en slik karakter at dette ikke kan 
behandles etter plan- og bygningsloven m/forskrifter, samt at det ikke foreligger en konkret 
søknad i saken.



Side 3 av 3

Korrespondansen i saken må anses som avklaringer i forhold til en fremtidig utarbeidet detaljplan 
for området Prestgårdsjordet. 

Formannskapet henviser til utbygger og utarbeider en detaljplan for område Prestgårdsjordet og 
da ihht inngått intensjonsavtale og gjeldende reguleringsplan for dette område.  

Saksopplysninger
Reguleringsplanen for Prestgårdsjordet ble egengodkjent i kommunestyresak 25.09.  

I forbindelse med egengodkjenningen ble det fremlagt merknader fra 
Troms fylkeskommune /v kulturetaten og funksjonshemmedes råd. 
Vedtaket i kommunestyresak ang. egengodkjenningen av Prestgårdsjordet 25.09 lyder da som 
følger sitat:

Endring av reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Prestegårdsjorda 
egengodkjennes.
Merknader fra kulturetaten og funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses
bebyggelsesplanen.
Vedtaket er klagbart i henhold til pbl`s § 15. Sitat slutt

Skjervøy kommune laget til en ytelsesbeskrivelse over område ”Prestegårdsjordet” der 
intensjonen var å få til et utbygningsprosjekt som besto av rekkehus/vertikaltdelte boliger inntil 3 
etasjer inkludert kjeller. Prosjektet ble kunngjort den 16.01.2012 samt at potensielle utbyggere 
kunne innlever et prosjekt som et ”konsept” innen 01.06.2012 kl.12.00.   

Det var 1 som meldte interesse innen fristen dette var Skjervøy byggeservice som hadde 
utarbeidet et konsept basert på blokkbebyggelse i dette område.

Skjervøy kommune hadde avklaringsmøte med Skjervøy byggeservice den 29.08.12 og skrev 
inntensjonsavtale med foretaket den 12.09.12.

Ved inngåelse av inntensjonsavtalen forelå det 3 dokumenter
1. Revidert ytelsesbeskrivelse av 28.11.12
2. Entreprenørens ”Pris på Prestgårdsjorda øvre del på Luma 10” datert 15.06.12 (høyblokk 

med 3 etasjer + kjeller)
3. Referat fra avklaringsmøte vedrørende mottatt konsept, 29.08.2012

Kommunen inngikk inntensjonsavtale med Skjervøy byggeservice uten å informere/forelegge 
skrivene fra Troms fylkeskommunne v/kulturetaten og funksjonshemmedes råd til Skjervøy 
byggeservice. (I ettertid er disse skriv forelagt Skjervøy byggeservice) Skrivene utdyper at det 
frarås å bygges blokklignende bygninger på dette område. 

Skjervøy byggeservice har da utformet/prosjektert bygninger på Prestgårdsjordet uten å ha 
kjennskap til kommunestyrevedtaket som ble gjort i 2009 («merknader fra kulturetaten og 
funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses bebyggelsesplanen»). 

Skjervøy Byggeservice har påbegynt arbeidet med bebyggelsesplanen og forvist for Skjervøy 
kommune V/formannskapet i flere omganger en blokkbebyggelse som formannskapet ikke 
ønsker i dette område. 
Skjervøy Byggeservice krever veiledning/eventuelt klager på vedtaket i formannskapssak 99/13.
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Vurdering

Klagen er fremsatt i rett tid.

Det fremstår for saksbehandler vanskelig å se (forstå) hva som menes med klagen/skrivet og 
velger å behandle denne som 2 separate klager/skriv.

Sak 1. Krav om veiledning 

I formannskapssak 43/13 hadde rådmannen følgende innstilling til vedtak sitat: 
1 Skjervøy Formannskap er positiv til konseptet som skal gi flere boliger på tettstedet
   Skjervøy.
2 For å kunne ta endelig stilling til saken må det fremlegges fotomontasje som viser
   nøyaktig plassering av bygningene i riktig målestokk, der utforming av bygningene og
   terreng blir vist, i forhold til omkringliggende bebyggelse.
3 Utbygger må synliggjøre hvordan § 29-1 og 29-2 blir ivaretatt.
4 For at bygningen ikke skal ruve for mye i terrenget tillates det at de oppføres med flatt
   tak. Sitat slutt

Formannskapet fattet følgende vedtak i denne saken sitat:
Saken utsettes og rådmannen bes avklare juridiske forhold knyttet til vedtaket. Sitat slutt 

I sak 99/13 ble det sendt ut vedtak som Skjervøy Byggeservice AS tolket som om rådmannens 
forslag i formannskapssak 43/13 ble vedtatt, noe som ikke medfører riktighet og som Skjervøy 
byggeservice AS har fått bekreftet gjennom siste skriv fra kommunen.

Skjervøy Byggeservice krever veiledning ihht rådmannens innstilling i sak 43/13 punkt 3 
(Utbygger må synliggjøre hvordan § 29-1 og 29-2 blir ivaretatt).

Kravet om veiledning ihht plan- og bygningslovens § 29-1 og 29-2 bortfaller da vedtaket i saken 
99/13 lyder som følger: Med bakgrunn i kommunestyresak 25/09 der det i vedtaket står at 
«merknader fra kulturetaten og funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses 
bebyggelsesplanen», ønsker ikke formannskapet å tillate bygg av en slik størrelse og utforming 
som foreslått.

Sak 2. klage på vedtak 99/13

Vedtaket 99/13 lyder følgende sitat: Med bakgrunn i kommunestyresak 25/09 der det i vedtaket 
står at «merknader fra kulturetaten og funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses 
bebyggelsesplanen», ønsker ikke formannskapet å tillate bygg av en slik størrelse og utforming 
som foreslått). Sitat slutt

Kulturetatens skriv lyder følgende sitat: 
Vi har følgende merknader til reguleringsplanforslaget:

1. Vi ber om at en utbygging innenfor planområdet i mest mulig grad tar hensyn til den
listeførte Skjervøy kirke og fredete prestegården, slik som f.eks volumoppbygging og
fargevalg. Det vil etter vår vurdering være best med enkeltstående eneboliger og ikke
sammenhengende større bygningsvolumer. Ny bebyggelse må ikke gis hvit farge lik
den vernede kirken eller prestegården. Dette for at ny bebyggelse i nærheten av kirken
og prestegården skal være noe underordnet i sin detaljering.
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2. Oppføring av enkeltstående boliger og ikke sammenhengende bygningsvolumer som
småblokker, rekkehus eller liknende, vil etter vår vurdering videreføre eksisterende
utbygningsstrukturen som finnes i omkringliggende boligområder. En
utbyggingsstruktur med enkeltstående boliger oppover bakkene, og større bygninger
nede i sentrumsområdene.
Vi ber om at det tas hensyn til våre merknader i utarbeidelse av bebyggelsesplan. Sitat slutt

Funksjonshemmedes råds skriv lyder følgende sitat: Rådet ønsker ingen høy-hus i området, men 
at byggestilen står i samsvar med eksisterende bebyggelse i området. Sitat slutt.

Skjervøy Formannskap har i sitt vedtak lagt vekt på kommunestyrevedtaket i sak 09 og ønsker 
derfor ikke bygning(er) som er fremlagt/omsøkt (fremvist på tegning) av Skjervøy byggeservice.

Da dette vedtaket ikke er konkretisert opp mot plan- og bygningsloven m/forskrifter og gjeldende 
reguleringsplan for område må vedtaket omgjøres.

Saksbehandler tolker vedtak i sak 99/13 som en utdyping av reguleringsplanen 
m/reguleringsbestemmelser.  

Saksbehandler har ikke drøftet i denne sak de privatrettslige forhold omkring de økonomske 
konsekvenser for Skjervøy Byggeservice AS som omhandler fremlagte dokumentasjon som 
fremkommer i klagen.







Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3617 -7

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 01.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/14 Skjervøy Formannskap 07.04.2014

Deling av eiendommen gnr 44 bnr 7 i Uløybukt

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Søknad om deling
2 kart
3 Søknad om deling av eiendom - høring
4 uttalelse
5 uttalelse
6 Søknad om deling av eiendommen Myrvoll gnr. 44 bnr. 7 beliggende i Uløybukt

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknaden godkjennes. I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til 
fradeling av 1100 kvm fra eiendommen 44/7 til oppføring av et redskapshus.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.

Saksopplysninger

Søker: Gunnlaug Horn, Uløybukt

Erverver: Arctic Panorama Lodge AS, Uløybukt

Søknaden er mottatt 25,10,2013 og gjelder fradeling av en tomt på 1100 kvm fra eiendommen
44/7 til oppføring av et redskapshus. Eiendommen 44/7 ligger i Uløybukt. Erverver eier i dag 
eiendommen 44/22 som ligger på oversida av vei og omsøkt tomt.



Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Planstatus:
Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder
hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører
dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til
anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til
anvendelse.

Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser. Statens vegvesen har ingen innsigelser til 
delingen, men bemerker at eventuelle endringer på avkjørselforholdet må omsøkes.
Kulturetaten har ingen merknader som sådan, men de anbefaler at det stilles krav om tilpasning 
til tradisjonell naust/sjøhusbebyggelse. 

Det er ellers ingen merknader til fradelingen.

Vurdering
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynene bak de bestemmelsene det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
Søknaden har vært sendt ut på høring til berørte fagetater. De har ikke kommet med noen
merknader til fradelingen utover det som er beskrevet fra Statens vegvesen og Kulturetaten. 

En mener at det omsøkte tiltak ikke vil redusere andre arealbruksinteresser, og vil derfor stille 
seg positivt til tiltaket. 

Konklusjon
Med bakgrunn i overnevnte saksutredning vil en tillate fradelingen som omsøkt.
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Skjervøy kommune

Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2013/3617-2 40255/2013 L33 01.11.2013

Søknad om deling av eiendom - høring

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av 1100 kvm som skal benyttes
til oppføring av redskapshus. Tomta ligger i LNF- sone 2 i kommuneplanens arealdel hvor både
områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og
fritidsbebyggelse kan tillates.
Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §§ 1-8 og
19-1.

Søker: Gunnlaug Horn, 9197 Uløybukt
Erverver: Arctic Panorama Lodge AS

Tomta som søkes fradelt ligger ca 3 km nord for fergeleiet i Uløybukt på nedsida av fylkesvei.

Foreløpig vurdering:

Landbruk: På det omsøkte arealet består grunnen av bergknauser og stein. Det er ikke
landbruksdrift på eiendommen.

Reindrift: En regner med at tiltaket ikke vil komme i konflikt med reindriftsinteresser.

Kulturminner: I følge økonomisk kartverk er det ikke avmerket kulturminner i tomteområdet.

Kulturlandskap: Det er spredt bebyggelse på Uløya. Bebyggelsen består av en blanding av 
fritidsboliger og helårsboliger. En fradeling som omsøkt vil en vurdere til at det ikke vil påvirke 
landskapsbildet negativt.

I henhold naturmangfoldsloven og andre forhold til sikkerhet i grunn er området sjekket ut av 
basene som ligger på tromsatlas uten merknader.
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Med bakgrunn i det overnevnte utredning stiller Skjervøy kommune seg positiv til tiltaket.

Ber om snarlig uttalelse fra dere.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
Statens Vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK
Landbruksforvaltningen postboks 145-G 9189 Skjervøy
Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben Postboks 6105 9291 TROMSØ
Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat Postboks 6600 9296 TROMSØ
Norges vassdrags- og energidirektorat Region 
Nord

Kongens gate  14-18 8514 NARVIK



Skjervøy kommune
Pb 145 g
9189 SkjervøySKJERVØY

Behandlende enhet:

Region nord

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse:

Martin Andreas Olaussen - 77617068 2013/131389-002

Deres referanse:

Gunnlaug Horn  -  gnr.44 bnr.7  -  fradleing av elendom i Skjervøy
kommune

Statens vegvesen viser til høring mottatt 07.11.2013 vedr delingav grunneiendommen gnr 44
bnr 7 på Uløya i Skjervøy Kommune.
Statens vegvesen har ingen innsigelser til ovenfor nevnte deling, men bemerker at eventuelle
endringer på avkjørselsforholdet må omsøkes.

Plan og forvaltning
Med hilsen

Edel Austlid
Fung seksjonsleder /

Martitin.44 Olaussen

Vår dato:

20.11.2013

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSIETT Regnskap
Postboks 1403 Båtsfjordveien 18
8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52



Skj ervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

Vår ref.:
13/12474-2
Lopenr.:
564/14

U
TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Saksbehandler:
Harald G. Johnsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 08

SKJERVØY KOMMUNE GBNR 44/7, SØKNAD OM DELING AV EIENDOM

Vi viser til Deres brev av 1.11.2013 der det søkes om fradeling for plassering av redskapshus
på ei smal strandsone mellom FV342 og havet nedenfor Uløybukt skole.

Vi har ingen innvendinger til deling som sådan.

Da det ikke er vedlagt noen byggetegninger har vi ingen forutsetninger for å bedømme de
estetiske virkningene i landskapet. Vi anbefaler at det stilles krav om tilpasning til
tradisj onell naust-/sj øhusb ebyggels e.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator

Dette dokumentet er godident elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi: Sametinget

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Arkiv:
140&18 KULVERN
Deres ref.:
2013/3617-2

Kulturetaten

Dato:
07.01.2014

Harald G. Johnsen
konservator/arkeolog

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no



Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Side 1 av 4
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Organisasjonsnr: 
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2013/3617-6 4970/2014 L33 05.02.2014

Søknad om deling av eiendommen Myrvoll gnr. 44 bnr. 7 beliggende i Uløybukt

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak. 

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Tilsvarende brev sendt til:
Gunnlaug Horn 9197 ULØYBUKT
Arctic Panorama Logde AS 9197 ULØYBUKT
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3617 -4

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 10.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/14 Skjervøy Formannskap 03.02.2014

Søknad om deling av eiendommen Myrvoll gnr. 44 bnr. 7 beliggende i 
Uløybukt

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12
Vedlegg
1 Flyfoto 44-7

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad og godkjenner fradeling av 1,1 daa annet areal for oppføring av 
redskapshus på eiendommen Myrvoll gnr. 47 bnr. 7 i Skjervøy kommune som søkt. 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen ikke berører dyrka eller dyrkbar jord, og at 
fradelingen ikke vil påvirke avkastningsevnen ved eventuell framtidig jordbruksdrift på 
eiendommen.

Saksopplysninger:
Søker: Gunnlaug Horn, 9197 Uløybukt
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Erverver: Arctic Panorama Lodge AS, 9197 Uløybukt

I flg. Skog og landskap består eiendommen av flere parseller, fem av parsellene ligger på Uløya, 
mens to av parsellene ligger henholdsvis på Store og Lille Follesøy. Totalt har eiendommen 
1.878 daa. Av dette er 29 daa overflatedyrka jord, 27 daa innmarksbeite, 370 daa uproduktiv 
skog, mens resten består av anna jorddekt fastmark.

Omsøkte tomt som ligger på hovedparsellen utgjør 1,1 daa, beliggende på nedsida av fylkesveien 
og strandsonen og ca. 3 km nord for fergeleiet i Uløybukt. Tomta ligger i LNF-sone 2 i 
kommuneplanens arealdel, som både er områder av landbruksmessig betydning og områder hvor 
spredt bolig- og ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates. Formålet med fradelingen er å føre opp 
redskapshus på tomta.

Det er ikke jordbruksdrift på eiendommen, sist det er registrert slik aktivitet var 1986. På dette 
tidspunktet var dyretallet om lag 25 vinterfora sau. Det er f.t. ingen annen jordbruksaktivitet på 
Uløya.

Vurdering:
Omsøkte parsell ligger nede i strandsonen på eiendommen, og berører ikke dyrka eller dyrkbar 
jord. Fradelingen får ingen konsekvenser for en framtidig jordbruksdrift på eiendommen med 
redusert avkastningsevne. Eiendommen har vært ute av drift i om lag 25 år, det er heller ikke 
jordbruksdrift på de øvrige eiendommene i Uløybukt.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4419 -12

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 17.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/14 Skjervøy Formannskap 07.04.2014

Deling av nausttomt - gnr 60 bnr 3, Akkarvik

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Søknad om deling av eiendom
2 kart
3 Søknad om dispensasjon - høring
4 varsel om befaring
5 ingen merknader
6 Søknad om deling av eiendommen gnr. 60 bnr. 3 beliggende i Akkarvik
7 Uttalelse til kulturminner
8 Ang ny plassering av naust

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknad om fradeling av nausttomt på 500 kvm fra eiendommen 60/3 i Akkarvik godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.

Skulle det under arbeid i marka komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, kulturetat omgående.

Saksopplysninger

Søker: Thorgunn Nessør, Akkarvik

Erverver: Gry Konst, Skjervøy



Søknaden er mottatt 24,10,2012 og gjelder fradeling av en tomt på 500 kvm fra eiendommen
60/3 til oppføring av et naust. Eiendommen 60/3 ligger i Akkarvik på Arnøya. Erverver eier i 
dag eiendommen 60/80 som ligger på oversida av vei og omsøkt tomt.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Planstatus:
Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder
hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører
dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til
anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til
anvendelse.

Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser. Norges vassdrag- og energidirektorat 
(NVE) og landbruksavdelingen i kommunen har ingen merknader til fradelingen.

Sametinget varslet at de var nødt til å befare området før de kunne uttale seg. Denne befaringen 
ville ikke bli utført før feltsesongen 2013. Etter denne befaringen mente de at tiltaket ville 
komme for nært et kulturminnefelt og ville derfor anbefale Skjervøy kommune og ikke gi 
tillatelse som omsøkt. De foreslo at dersom tomta ble trukket lengre mot nord ville den visuelle 
skjemmingen av kulturminnefeltet reduseres. Det ble sendt nytt forslag til plassering, denne ble 
godtatt men de vil presisere at det ikke må forekomme motorisert ferdsel over kulturminnefeltet. 

Det er ellers ingen merknader til fradelingen.

Vurdering
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynene bak de bestemmelsene det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
Søknaden har vært sendt ut på høring til berørte fagetater. De har ikke kommet med noen
merknader til fradelingen utover det som er beskrevet fra Sametinget.
Ettersom den nye plasseringen er trukket nærmere eksisterende naust mener man at tiltaket ikke 
vil begrense strandsoneværnet og andre arealbruksinteresser. 

Konklusjon
Med bakgrunn i overnevnte saksutredning vil en tillate fradelingen som omsøkt under 
forutsetning at kulturminnefeltet ikke blir skjemt. 
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Skjervøy kommune

Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
Avjovargeaidnu 50
9730  KARASJOK

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/4419-2 41846/2012 L33 14.11.2012

Søknad om dispensasjon - høring

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en tomt fra eiendommen gnr 60
bnr 3 i Skjervøy kommune. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan-
og bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.

Søker: Thorgunn Nessør, Akkarvik

Erverver: Gry Konst, Skjervøy

Tomten som søkes fradelt er på ca 500 kvm og ligger i enden av kommunal vei i Akkarvik.
Formålet med fradelingen er å skille ut ei tomt for oppføring av et naust. Erverver har fra 
tidligere kjøpt eiendommen 60/80 som ligger på oversida av veien.

Den omsøkte tomt ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.

Avkjørsel/adkomst: Det søkes om adkomst fra privat vei.

Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.

Kulturminner: Ifølge økonomisk kartverk er det avmerket kulturminner på oversida av den 
omsøkte nausttomt. 

Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.

Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.

Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.
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Med bakgrunn i det overnevnte vil Skjervøy kommune stille seg positivt til en fradeling.
Vi ber om snarlig uttalelse i saken.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK
Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben Postboks 6105 9291 TROMSØ
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
Landbruksforvaltningen postboks 145-G 9189 Skjervøy
Norges vassdrags- og energidirektorat Region 
Nord

Kongens gate  14-18 8514 NARVIK



Skjervoy kommune
Postboks 145-G

9189 SKJERVOY

A8.6EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN .eill./DERES REF. MIN O'LlI/VÅR REF.

André Nilsen, +47 78 48 42 79 2012/4419-2 12/5615 - 2

andre.nilsen@samediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Varsel om befaring, fradeling gbnr 60/3 i Skjervøy kommune
Vi viser til deres brev av 14.11.2012.

Samediggi / Sametinget må foreta en befaring for vi kan uttale oss til saken. Ut fra vår kjennskap til
det aktuelle området vurderer vi det som sannsynlig at automatisk fredete samiske kulturminner kan
bli berort av det aktuelle tiltaket.

Tiltaket kan ikke iverksettes for befaringen er foretatt, og vår uttalelse foreligger. Befaringen må
gjennomføres når det er snø- og frostfritt og vil bli utført i løpet av feltsesongen 2013.

Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (km1.) 4 andre ledd.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Såmediggi / Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Andre ryilsen Stine B. Sveen
råddeaddi/rådgiver

,

Kopiija / Kopi til:
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan Kulturetaten 9296 TROMSØ

e  SÅMEDIGGI  SAMETINGET

ivjovargeaidnu 50

9730 KåråSjohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefåksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

03.12.2012



Skjervøy kommune - Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

vår dato:6 DES. 2012
Vår ref.: NVE 201207472-2  efor
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2012/4419-2

NvEviser til oversendt høring datert 14.11.2012 vedrøreade varsel ont ipngsatt planarbeid.

NVE skal som høringspartbidra til at hensynet til vassdrag, skredfare inkludert usikre grunnforhold
samtener~leggblirinnarbeidet i arealplaner,

Av vedlagte plandokumentkanvi ikke se at planen berører våre ansvarsfelt i nevneverdig grad. Skulle
det likevel vise seg at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, bervi om at våre retningslinjer

og skredfare i andpla?' (2/2011) sffin finnes  på våre internettsider www.nve.no blir benyttet

0301 OSLO

mek ü:der til søknad om fradeling av tomt fra GBar
på Arnøy Skjermy Immmuae

Saksbehandier:
Eva Forsgren

immtbseetwebo, Porilboks5091, ble»rsluen, 0301 OSLO, TeIsfon: 09575, krtemett rnsmnsano

Org,nn: NO 970 2051919 MVA EbrMaxixr 7994 0509971

103 TRNSBERM

R9993nØSt

I  1/8ngSveten 73
 

Postbekis 4223
6301 FaRDE I 2307



Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Side 1 av 4
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Organisasjonsnr: 
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Torgunn Nessør

9190  AKKARVIK

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4419-7 10344/2013 L33 14.03.2013

Søknad om deling av eiendommen gnr. 60 bnr. 3 beliggende i Akkarvik

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak. 

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Tilsvarende brev sendt til:
Gry Konst Malenaveien 15 9180 SKJERVØY
Torgunn Nessør 9190 AKKARVIK
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4419 -6

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 26.02.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/13 Skjervøy Formannskap 11.03.2013

Søknad om deling av eiendommen gnr. 60 bnr. 3 beliggende i Akkarvik

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser jordlovens § 12 og innvilger søknaden om fradeling av 0,5 daa annet areal 
for oppføring av naust på eiendommen gnr. 60 bnr. 3  i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomteområdet ikke berører dyrka eller dy
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013 

Behandling:

Leif-Peder Jørgensen enstemmig erklært inhabil (søker er tante til kona og gudmor til deres barn) 
og fratrådte.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

rkbar jord nede mot strandsonen. Det har ikke vært jordbruksdrift på eiendommen siden 1988.

Saksdokumenter:
 Søknad om deling
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 Skriv fra Teknisk etat
 Kart

Vedlegg:
Flyfoto

Saksopplysninger:

Søker: Torgunn Nessør, 9190 Akkarvik
Erverver: Gry Konst, 9180 Skjervøy

Eiendommen hvor nausttomta søkes fradelt ligger på Nesset i Akkarvik. Området er i LNF-sone 
2, hvor det både er områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og 
ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.

Søknaden gjelder fradeling av tomt på ca. 0,5 daa. Den ligger mot strandsonen og enden av 
kommunal vei i Akkarvik. Formålet med fradelingen er å skille ut ei tomt for oppføring av naust. 
Erverver har fra tidligere kjøpt eiendomstomten 60/80 som ligger på oversida av den kommunale 
veien. Ektefellen til erverver er fisker.

Eiendommen har totalt 32 daa dyrka jord, beliggende på Nesset hvor også bolighuset og 
fjøsbygningen står. Totalt har eiendommen 977 daa fordelt på flere parseller. Arealene på disse 
består i hovedsak av uproduktiv skog og annet areal.

Eiendommen har ikke landbruksdrift. Sist det er registrert husdyrhold på bruket var i 1988, da 
utgjorde driftsomfanget 0,35 årsverk.

Vurdering:

Bruket har vært nedlagt i 25 år. Tomteparsellen berører ikke dyrka eller dyrkbar jord helt nede i 
strandsonen.



Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

A..§.§EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

André Nilsen, +47 78 48 42 79

andre.nilsen@samediggi.no

Fradeling med formål oppføring av naust, gnr 60, bnr 3,
Skjervøy kommune

Vi viser til Deres brev av 14.11.2012 og vårt brev av 03.12.2012.

Vi har foretatt befaring i saken. Det omsøkte området ligger svært nært et kulturminnefelt,
registrert i kulturminnedatabasen Askeladden med ID-nummer 67417. Vi gjør oppmerksom på
at avmerkingen på Økonomisk kart ser ut til å være upresis. Ved befaring ble tuften som ligger
nærmest det omsøkte området målt inn som vist på kart. Dette innebærer at avstanden fra
kulturminnefeltet til omsøkt område er enda kortere enn tidligere antatt. Den omsøkte
plasseringen av naustet er derfor uheldig. En opptøring av naustet som omsøkt vil innebære at
kulturminnefeltet blir liggende mellom to rekker med bebyggelse.

DIN OUJIDERES REF.

,A\ '6012 ..\

kkarfjordneset
160190 \

 

66/3

r-- NICal
 

.60/80' R

II //

MIN O'IJJ./VÅR REF.

12/5615 - 3

Almmut go vålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Valen

BEAIVI/DATO

09.08.2013

Tuften som ligger nærmest
omsøkt piassering

esøyra

SAMEDIGGI
SAMETINGET



Sametinget vil derfor ikke anbefale at Skjervøy kommune gir tillatelse til å oppføre naustet som
omsøkt. Vi ber om at en alternativ plassering vurderes. Dersom naustet trekkes lengre mot
nord, så nært eksisterende naust som mulig, vil den visuelle skjemmingen av kulturminnefeltet
reduseres. Et eventuelt nytt forslag til plassering må sendes Sametinget og Troms
fylkeskommune på høring.

Vi presiserer at det ikke må forekomme motorisert ferdsel over kulturminnefeltet.

Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige uttalelse foreligger.

D'arv uod uin/Med hilsen

milla Olo on
råddeaddi/r iver

2

41-7

Ingvild Larsen
råddeaddi/rådgiver



Skjervey kommune
Postboks 145-G
9189 SKIERVØY

André Nilsen, +47 78 48 42 79

andre.fige~amedIgg.no

g ar
3

DIN tWIDERES REF. MIN 6U1/VAR REF. BEAIVVDATO 3,*
2012/4419-10 14/1322 - 2 05.03.2014

Almmut v8ldd8t oktavuods/

Oppgis ved henvendelse

Angående fradeling gbnr 60/3 i Skjervøy kommune
Vi viser til deres brev av 18.022014.

Sametinget har ingen merknader 111 den nye plasseringen av naustet. Vi presiserer Igjen at det
Ikke må forekomme motorisert ferdsel ovw kulturminnefeltet med ID- nr. 87417 slik som
avmerket I Askeladden.

Skulle det V evel under arbeid I marken komme frem gjenstander eller andre levninger som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidetstanses og melding sendin Samefinget og FInnmark
fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9 juni 1978 nr. 50 om kultumlinner (kmI.) § 8
andre ledd. VI fonitsetter at dette pålegget formidles til den som skal uffere arbeidet marken .

vigjør oppmerkwm på at denne uttalelsen tere gjelder for Sametirget, og vlser til egen
uttalelse fra Tronss fylkeskommune.

DeamvuodalguinIMed hasen

" 7Andrå fisen Larsen
råddeaddi/rådgiver råddeaddi/rådgiver

Kopiija / Kopi til:
Troms fytkeskommune RomsSa fylkkasuohkan Kulturetaten 9296 TROMSØ

SAMEDIGGI
SAMETINGET

r -

8

c.csa.
CO



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/393 -3

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 25.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/14 Skjervøy Formannskap 07.04.2014

Søknad om tilleggsareal til Ørnveien 8

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Kart

Teknisk sjef innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Det gis tillatelse til kjøp av et tilleggsareal på 300 kvm i bakkant av Ørnveien 8.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har mottatt søknad om kjøp av tilleggsareal til Ørnveien 8.
Søker er Paal Stabell.

Av søknaden ønsker søker å utvide tomta med ca 300 kvm. Arealet mellom Ørnveien 8 og 10 
samt det nødvendige areal i bakkant av huset. Tomten til søker er i dag på 633 kvm. Søker har i 
dag oppnådd full utnytting av TU- graden.

Arealet er i reguleringsplanen for Hollendervika regulert til friområde hvor det i beskrivelsene 
står: Friområdene skal nyttes til sport og lek. Nødvendige byggverk og anlegg for dette, samt 
gangveier, som ikke er til hinder for områdets bruk som friområde, kan oppføres etter 
godkjenning av planutvalget. Planutvalget skal være restriktiv i godkjenning av slike tiltak.

Ut i fra søknaden har søker behov for flere soverom. Av den grunn ønsker de å bygge på en 
etasje slik at de får alle soverommene på loftet. I dag er huset oppført med sokkel, pluss en 
etasje.



I reguleringsbestemmelsen kan det oppføres maksimalt 1 ½ etasje. Der terrenget tillater det kan 
bygget oppføres med sokkel.

Vurdering

Skjervøy kommune har tidligere behandlet og innvilget søknader om tilleggsareal til tomter i 
Hollendervika.
Søker ønsker å kjøpe arealet mellom Ørnveien 8 og 10, samt areal i bakkant av tomta.

En vurderer det slik at det er mulig å tildele arealet i bakkant av tomta. Avstanden til tomtene i 
Rypeveien er ca 25 meter. Det som kan være uheldig er å tildele det arealet som er mellom 
Ørnveien 8 og 10. Denne korridoren fungerer som adkomst til friarealet på oversida av 
Ørnveien. Samtidig la Skjervøy kommune avløpsledningen i fra noen av tomtene i Rypeveien i 
denne korridoren.

I denne saksredgjørelsen er det ikke tatt stilling til om hvorvidt det kan bygges på en etasje på 
eksisterende hus. 











Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/881 -6

Arkiv: 19413/17

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 19.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/14 Skjervøy Formannskap 07.04.2014

Haukøya: Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kommuneplanens arealdel.

Vedlegg
1 Skriv fra Riksantikvaren 17.12.13
2 situasjonskart
3 tillatelse fra Knut B. Henriksen og Torleif Henriksen
4 Søknad om dispensasjon for oppsetting av hytte
5 vedr nabovarsel på gnr 3 bnr 17
6 Kommentarer til innkommet naboklage
7 Svar ang brev fra Ole Henriksen

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden til Ole Henriksen om 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel LNF område 2 for 
oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17 Haukøya.

Avslaget begrunnes med at det var ved fradelingen av gnr 3 bnr 17 ble der lagt vekt på at det 
ikke skulle oppføres nye tiltak på denne eiendommen. Tiltakshaver har ikke vurdert forholdet til 
naturmangfold og forholdet til plan- og bygningsloven § 1-8.  

Det henstilles til tiltakshaver å igangsette en reguleringsprosess av eiendommen(e) som omfattes 
av dette område, med formål å lage en reguleringsplan som tilfredsstiller kravene til de ulike 
grunneierne i område samt hensynet til kulturminnene og strandlinjen med mer i dette område.   

Saksopplysninger

Ole Henriksen søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens 
arealdel LNF sone 2 for oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17 Haukøya. 



Henriksen søkte først gang om dispensasjon og byggetillatelse i 2012 men da på gnr 3 bnr 6 
med fikk avslag på denne søknaden av Riksantikvaren 2013. Denne saken er nå til 
klagebehandling i miljøverndepartementet.
Kommunen har ikke sluttbehandlet denne søknaden, dette grunnet at klagebehandlingen ikke er 
ferdigbehandlet.

Riksantikvaren har imidlertid i klagebehandlingen anført at det fra demmes side kan være 
aktuelt å kunne tillate oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17.

I delingssaken som omhandler fradelingen av gnr 3 bnr 17 er det imidlertid sakt at det 
vektlegges at det ikke skal oppføres nye tiltak på denne eiendommen. 

Vurdering

Tiltakshaver søker nå om oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17 grunnet opplysningen som 
fremkommer i klagebehandlingen til Riksantikvaren.  

Ihht kart er eiendommen omkrinset av gnr 3 bnr 5-6 og det skal derfor sendes nabovarsel til 
grunneierne av denne eiendommen. Det er imidlertid ikke sendt ut nabovarsel til grunneierne av 
denne eiendommen, men derimot til grunneierne av gnr 3 bnr 16. Søknaden er således ikke 
komplett.   

Det er innkommet 2 henvendelser på nabovarslet som beskriver en situasjon om at det er flere i 
område som ønsker og oppføre hytte i dette område. De presiserer at det må tas hensyn til alle 
som ønsker å bygge i dette område, og at de saker som er i systemet må ferdigbehandles.  

Kommunen ser det ikke som nødvendig at tiltakshaver kompletterer søknaden ihht nabovarsling 
da kommunen er av den formening at det må igangsettes en regulering av område før en gir 
tillatelse til flere frittstående bygninger. Saksbehandler legger ved innkomne skriv fra ihht 
nabovarsel som underbygger behovet for en regulering av dette område.

Som Riksantikvaren også er inne på ved behandlingen av søknaden så har det vært nedlagt 
bygge- og delingsforbud på Haukøya på midten av 90 tallet i påvente av utarbeidelse av 
reguleringsplan for område. Verken grunneierne på Haukøya eller Skjervøy Kommunen tok 
ansvaret med å få utarbeide reguleringsplanen, slik at det midlertidige bygge- og delingsforbudet 
ble opphevet etter 2 år. Riksantikvaren peker også på at forholdet til naturmangfold ikke er 
vurdert og da ihht naturmangfoldsloven §§ 8-12.

Det var ved opprettelsen av gnr 3 bnr 17 gitt tillatelse til fradeling med det var vektlagt i 
behandlingen at det ikke skulle utføres nye tiltak på denne eiendommen. Saksbehandler er av 
den oppfattning at det ikke kan gis byggetillatelse og dispensasjon i denne sak før det er avklart 
behovet for nye hytter i dette område. Saksbehandler vil foreslå at grunneierne av de ulike 
eiendommene på Haukøya slår seg sammen og utarbeider en felles reguleringsplan for dette 
område. Dette pga. at område skal få en harmonisk og tiltalene plassering/utforming slik at det 
unike område kan bevares for ettertiden, og som også er i tråd med Riksantikvaren og 
Kulturetatens retningslinjer. Forholdet til naturmangfoldet, kulturminner og plan- og 
bygningsloven § 1-8 (strandsonevernet) vil også kunne innarbeides og avklares som et ledd i 
denne prosessen.   

Ut fra denne vurderingen avslås søknaden til Henriksen om dispensasjon og byggetillatelse på 
gnr 3 bnr 17 Haukøya. Tiltakshaver henstilles til å få utarbeidet en reguleringsplan for område.    



SAKSBEHANDLER
Inger Johanne Rystad

Isa Trøim

VÅR REF.
12/ 01635-11

ARK. P - Plansaker

443 Skjervøy kom. - Tr

DERES REF.

Miljøverndepartementet - Kulturminneavdelingen
Postboks 8013 Dep.
0030 OSLO

INNVALGSTELEFON TELEFAKS
+47 22 94 04 04
postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

DERES DATO

VÅR DATO
17.12.2013

HAUKØYA, GNR. 3, BNR. 6, SKJERVØY KOMMUNE - KLAGE PÅ RIKSANTIKVARENS
VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM D1SPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOL1G,
KULTURMINNELOVEN § 8 FØRSTE LEDD

Vi oversender med dette klage i ovennevnte sak.

Sakens bakgrunn/saksgangen
Ole Johan Henriksen (klager) søkte Skjervøy kommune i 2012 om oppføring av fritidsbolig på
gnr. 3, bnr. 6, på Hamneneset, på Haukøya. Begrunnelsen for søknaden er tilknytifing til stedet.
I område hvor fritidsboligen søkes oppført er det stor tetthet med automatisk fredete
kulturminner. Hyttas tenkte plassering er mellom et stort felt med 53 hustufter fra yngre
steinalder (id.nr. 60055) og ei nausttuft fra jern- og mellomalder (id.nr. 47094).

Søknaden ble av kommunen behandlet som dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og
kommunep1anens arealdel (LNF-sone 2). Vedlagt følger Skjervøy kommunes høring av 31.mai
2012 (vedlegg 1).

Troms fylkeskommune uttalte i brev av 20. juni 2012 til Skjervøy kommune at det planlagte
tiitaket  vil  medføre fare for skade og slitasje på kulturminnene; samt at det ble påpekt den
uheldige visuelle effekten tiltaket vil ha på kulturminnene ved at fritidsboligen vil bli liggende
mellom to kulturminner (vedlegg 2). Ifølge klager avslo Skjervøy kommune på dette grunnlag
oppføring av fritidsboligen.

I søknad av 8.oktober 2012 til Riksantikvaren opplyste Ole Johan Henriksen om behandlingen i
Skjervøy kommune av søknaden om oppføring av fritidsbolig på Haukøya, gnr. 3, bnr. 4 i
Skjervøy kommune (vedlegg 3, dok. a).

Riksantikvaren orienterte i brev av 17. oktober 2012 om adgangen til å søke dispensasjon med
hjemmel i kulturminneloven (kml) § 8 første ledd for oppføring av fritidsboligen ( vedlegg 4).

5. november 2012 søkte tiltakshaver om dispensasjon for ovennevnte tiltak (vedIegg 5).
I brev av 29. januar 2013 uttalte Troms fylkeskommune seg til søknaden (vedlegg 6) og Tromsø
museum, Universitetsmuseet uttalte seg i brev av 4. mars 2013 (vedlegg 7). Museet sier seg enig
med fylkeskommunen som uttalte at tålegrensen for omfanget av ny fritidsbebyggelse er nådd,
og at faren for skade og slitasje er betydelig. Det samme gjelder i forhold til visuelle virkninger
og skjemming av kulturminnene.

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 14388
Dronningensgate 13 • Pb. 8196 Dep. • 0034 Oslo • 111: 22 94 04 00 • www.ra.no



Riksantikvaren sendte foreløpig svar 7. mars 2013, med opplysning om at det det må foretas
befaring i området (vedlegg 8).

Den 20. juni 2013 var det befaring i området hvor representanter fra Riksantikvaren,
tiltakshaver Ole Johan Henriksen og hans far Torleif Henriksen deltok.
Riksantikvaren avslo søknaden om oppføring av den omsøkte fritidsboligen i brev av 26. juni
2013 (vedlegg 9). Begrunnelsen for avslaget var bl.a. at tiltaket vil virke utilbørlig skjemmende
på kulturminnene (id.nr. 60055 og id.nr. 47094) og at en ny fritidsbolig vil medføre at
kulturminnene blir liggende nærmere bebyggelsen og deler av den delvis bak den, slik at
kontakten mot sjøen stenges. Det nevnes også at kommunen forventer at dersom denne
søknaden innvilges, vil det komme to til tre ytterligere søknader om oppføring av hytter på
samme eiendom, noe som kan skape konflikt med andre kulturminner som er registrert på
Haukøya.

Vedtaket ble påklaget i brev av 6. august 2013 av tiltakshaver Ole Johan Henriksen som er part i
saken, jf. forvaltningsloven § 28første ledd (vedlegg 10). Klagefristen er overholdt.
Foreløpig svar ble sendt 2. september og 29. oktober 2012 (vedlegg 11 og 12).

Beskrivelse av kulturminnene
Fritidsboligen som søkes oppført vil ikke ligge innenfor avgrensningen til automatisk fredete
kulturminner, men nær et av Troms fylkes største og mest verdifulle felt med tufter fra yngre
steinalder, id. 60055 og en godt bevart nausttuft fra jern- eller middelalder, id. 47094. Avstanden
til kulturminnene er ca. 30- 35 meter. Feltet med tufter er stort; ca. 230 x 100 meter. Flere av
tuftene har sparsomt eller helt manglende vegetasjonsdekke og ligger i et rullesteinsbelte ved
foten av fjellet på sørsiden av øya. Det er registrert 53 nedgravinger tolket som tufter etter
steinalderhus. De bevarte tuftene er ulike med hensyn til størrelse, form og dybde. Det finnes
på feltet både runde, rektangulære og kvadratiske tufter. De rimde tuftene varierer fra 4 -7
meter i radius, de rektangulære tuftene kan være opp til 12 meter lange og 7 meter brede.
Dybdene varierer fra 0,2 meter til ca. 1 meter. De fleste tuftene er godt synlige i dag som
forsenkninger/ groper i landskapet og ligger i lange rekker parallelt med datidens strandlinje.
(12g lig-g-pr ri0 l'angrP frA rig0rt m0n 10tt 1PdIrtlAry-14?-1., QnrPT .11 "Vi

landet har steget og havet trukket seg tilbake siden tuftene var i bruk.

Nausttufta er i følge Askeladden, Riksantikvarens database, klart markert på en gammel
strandvoll. Den er rektangulær; 12 meter lang, 5 meter bred og 1/2meter dyp. Vollen er opptil 2
meter bred og 15 cm høy. Nausttufta er plassert på en strandterrasse lavere i terrenget enn
steinaldertuftene. Dens funksjon, beliggenhet og datering vitner om en annen bosetning og
bruk av Haukøya enn det de eldre steinaldertuftene. Samlet bidrar kulturminnene her til et
kulturmiljø med stor tidsdybde. Se vedlagte utskrift fra Askeladden (vedlegg 13).

Vi vedlegger også en fotomappe fra området (vedlegg 14).

Klagers anførsler
1)Klager viser til Riksantikvarens anførsel i avslaget av 26. juni 2012 om at kommunen forventer
at dersom denne søknaden innvilges vil det komme to til tre ytterligere søknader om oppføring
av hytter på samme eiendom. Klager hevder at dette ikke stemmer. Han har vært i møte med
saksbehandler i Skjervøy kommune som bekrefter at de ikke har eller forventer flere søknader
til eiendommen gnr. 3, bnr. 6.
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2)Klager hevder videre at en hytte ikke vil gi økt slitasje på kulturminnene da hyttefolket
benytter seg av allerede etablerte stier når de går rundt på øya og man vil fortsette med dette. I
tillegg hevder han at ved at øya blir brukt, blir området skjøttet slik at ikke kulturminnene blir
skjult bak skog og buskas.

3)Klager uttrykker sin frustrasjon over at det ikke er anledning til å bygge seg en fritidsbolig
fordi det har levd mennesker der før vår tid. Videre hevder han at under befaringen sommeren
2013 ble det fra Riksantikvarens side påpekt at det ikke ville bli gjort gravearbeider for å få
eksakt svar på saken; noe som etter klagers oppfatning betyr at de ikke får sette opp hytte i
tilfelle det finnes steinalderboplass med mer på samme øy - på tross av at hytta tenkes oppført
langt fra disse.

Avslutningsvis hevder klager at det kan være et alternativ å flytte byggested til eiendommen
gnr. 3, bnr. 17 som innebærer at en eventuell fritidseiendom blir satt opp på Mellomjord, som
ifølge klager vil være ca. 45 m fra et registrert kulturminne.

Riksantikvarens merknader
Automatisk fredete kulturminner er i kraft av alder og informasjonsverdi de viktigste kildene til
vår tidligste historie. Uten særskilt tillatelse er det ikke adgang til å sette i gang tiltak som kan
virke inn på automatisk fredete kulturminner jf. km1 §§ 3 og 8.

Riksantikvaren skal verne om kulturminner og kulturmiljø som en ikke-fornybar ressurs.
Etter km1 § 3 er det i utgangspunktet forbudt å «  sette i gang tiltak som er egnet til å skade ,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjenune automatisk
fredete kulturminner. .

Etter forskrift av 20.mai 2000 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven, er
Riksantikvaren gitt myndighet etter kml § 8 første ledd til å avgjøre om et tiltak kan
gjennomføres, og eventuelt fastsette vilkår for tillatelsen. I vurderingen av om det skal gis
dispensasjon skal i tillegg til hensynet til vern av kulturminnene også forhold av vesentlig
samfurmsmessig betydning tillegges vekt; eksempelvis hvilken betydning et avslag vil få for
søker.

I denne saken vil det omsøkte tiltaket ikke innebære et direkte inngrep i kulturminnene eller
deres sikringssoner. Vurderingstemaet er om den omsøkte fritidsboligen vil være egnet til å
utilbørlig skjemme kulturminnene jf. kml § 3, og om tiltaket eventuelt likevel kan iverksettes.

Til  klager anførsler

Til pkt. 1)
Riksantikvaren legger til grunn at det forhold at det er et eventuelt utbyggingspress i området
ikke i seg selv medfører at tiltaket er i strid med km1 § 3. I klagebehandlingen vektlegger vi
derfor ikke dette forholdet.

Til pkt. 2
De arkeologiske kulturminnene på Haukøya representerer hva gjelder typer og antall, en svært
viktig ressurs både regionalt og nasjonalt. Feltet med tufter (id 60055) fra yngre steinalder
utgjør et av de største i Nord-Norge. Sporene etter de nedgravde tuftene viser til ulik
utforming, sammensetning og størrelse. Som kilde til kunnskap om tidlige tiders bosetning
innehar de stor verdi som grunnlag for å forstå tidsperiodens bosetningsmønster og bebyggelse.
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Kulturminnenes opprinnelige plassering i landskapet er fortsatt godt bevart og
opplevelsesverdien er høy, da området tuftene ligger i er lite preget av nyere tids tiltak.

Sammenhengen med andre kulturrninner er også viktig, da det i rett Linje over sundet på
Meiland ligger to tilsvarende lokaliteter med steinalderboplasser som består av 25- 30 hustufter.
Disse har trolig vært benyltel samlidig med boplassene på Haukøya.

Haukøya ble fraflyttet etter krigen. Bebyggelsen har etter denne tid vært benyttet som
fritidsboliger. Før 1990-tallet er det ført opp noen få hytter og buer til fritidsbruk. Disse har en
nøktern utforming. Haukøya er etterhvert blitt et attraktivt sted for fritidsboliger for
grunneierne og deres etterkommere og slektninger. Det er derfor oppført flere nye hytter
området, først i siste halvdel av 1990- tallet og senest i 2011. Skjervøy kommune nedla et
midlertidig (2 år) bygge- og deleforbud i første halvdel av 1990-tallet. Dette er ikke fulgt opp
med reguleringsplan. I følge de opplysninger Riksantikvaren har innhentet fra Skjervøy
kommune i forbindelse med vår behandling av saken, har kommunen i tillegg til gjeldende sak
avslått to søknader om fradeling. Det ene avslaget skyldes konflikt med kulturminner den
andre er begrunnet i at det forelå fare for ras på stedet.

Riksantikvaren er enig med klager i at oppføring av den omsøkte fritidsboligen ikke vil
medføre større risiko for skade og inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, enn det som
foreligger i dag. Eksisterende stier vil også i fremtiden benyttes. Klager er seg bevisst
kulturminnenes sårbarhet og vil også i fremtiden drive vedhogst for å hindre gjengroing av
kulturlandskapet. Dette anser vi som meget positivt.

Ved å tillate den omsøkte fritidsboligen vil imidlertid det uberørte åpne strekket mellom
Hamnaneset og Mellomjord bli mindre. Bebyggelsen vil oppleves som mer sammenhengende
enn den er i dag. I dag ligger de registrerte tuftene i et åpent landskap med kontakt til sjøen og
utsyn til Meiland. Landskapet er lite pregel av nyere tids bebyggelse eller andre inngrep. En ny
fritidsbolig på det stedet der klager ønsker å sette den opp, vil medføre at kulturminnene blir
liggende nærmere bebyggelsen, og deler av dem delvis bak denne, slik at kontakten mot sjøen
og Meiland. stenges. Vi vil også påpeke den uheldige visuelle effekten tiltaket ville ha på
kulturminnene ved at fritidsboligen vil bli liggende mellom to kulturminner med en avstand på
hhv 30 og 35 m fra tuftefeltet og nausttufta, se vedIegg 3 dok. a.

Det forhold at det tid1igere har stått et uthus der fritidsboligen ønskes oppført kan ikke tillegges
vekt i denne sammenheng, da det pr. i dag ikke står et uthus der, og fordi et uthus i sin
utforming vanligvis er mer nøktern og mindre enn en fritidsbolig.

I vurderingen om det skal gis dispensasjon vil hensynet til kulturminnets opplevelsesverdi i sitt
opprinnelige miljø sammen med hensynet til bevaring av dets kulturhistoriske og
vitenskapelige kildeverdier står sentraIt jf. kulturminnelovens formål § 1.

Opplevelsesverdien og det visuelle inntrykket av kuIturminnene, og da særlig av steinalder-
tuftene vil bli svekket ved oppføring av den omsøkte fritidsboligen . Avgjørende er at feltet
oppleves mer innestengt og avstengt fra sjøen og mot Meiland. Opplevelsen av tuftene som
Iigger i et åpent landskap med nær tilknytning ti1 sjøen vil svekkes. Hytta viI hindre
allmenhetens opplevelse av hustuftene i sine naturlige omgivelser. Med hensyn til
kulturminnenes kildeverdi, er det viktig at den kulturhistoriske landskapskonteksten de er en
del av blir bevart.
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Til tross for de hytter som ligger i området i dag, anser Riksantikvaren at de registrerte
kulturminnene ikke er så sterkt preget av eIdre og ny bebyggelse at man kan hevde at tuftenes
opplevelsesverdi i landskapet er endret i vesentlig grad, og at de naturlige sammenhengene er
borte. Dette skyldes i hovedsak at både hytter, naust og boder er små, at de ligger forholdsvis
samlet og at det ikke er gjort større terrenginngrep knyttet til arealene rundt hyttene.

En ny fritidsbolig, selv om den ikke er et stort og markant byggverk, grunnflate (56 m2 + altan),
vil imidlertid med omsøkt plassering kunne bidra til at både kilde- og opplevelsesverdiene
knyttet til kulturminnene i området reduseres betydelig. . Slik vi ser det vil tålegrensen for hva
som kan tillates av bebyggelse i dette området bli overskredet dersom fritidsboligen tillates
oppført på det omsøkte stedet.

Til pkt. 3)
Til klagers anførsler om at det er frustrerende å ikke få anledning til å bygge seg en fritidsbolig
med begrunnelse om at det har levd mennesker der før vår tid, viser vi til vår e innledende
merknader om formålet med kulturminneloven og Riksantikvarens myndighet.

Videre hevder klager at det under befaringen ble opplyst fra Riksantikvaren at det ikke vil bli
gjort gravearbeider for å få eksakt svar på saken. Klager oppfatter dette som at han ikke får sette
opp ny fritidsbolig  i tilfelle  det finnes steinalderboplass med mer på samme øy, på tross av at
hytta tenkes oppført langt fra disse.

Dette beror på en misforståelse. Som vi redegjør for under punkt 1) har vi lagt til grunn at det
omsøkte tiltaket ikke vil medføre direkte inngrep i de kjente automatisk fredete kulturminnene.
Grunnlaget for vår avgjørelse er at oppføringen av fritidsboligen vil være utilbørlig
skjemmende på kulturminnelokalitetene på en slik måte at dispensasjon fra kulturminnelovens
forbud mot inngrep ikke kan

Alternativ plassering av fritidsboligen
I arl-en hevder klager at det kan v.pre et alternativ å flyttp hyggectpd til eiendnmmen
Mellomjord gnr. 3, bnr.1 7, 45 m fra nærmeste registrerte kulturminne.

~ eBR. Slik Riksantikvaren ser det vil oppføring av omsøkte fritidsbolig på gnr.3, bnr. 17 være et
alternativ som vil være mindre skjemmende i forhold til kulturminnene i området. En ny
fritidsbolig på denne eiendommen vil bli liggende tettere på eksisterende bebyggelse og
plasseringen her vil ligge lenger i utkanten av tuftefeltet og lenger vekk fra nausttufta.
Opplevelsesverdien av kulturminnene vil ikke bli så svekket som hva tilfelle vil være i denne
saken, da man fortsatt vil kunne opprettholde det åpne feltet mellom bebyggelsen på
Mefflomjordet og Hamna/ Hamnaneset. Kulturminnenes naturlige sammenheng med sjøen vil
bIi opprettholdt slik som den er i dag.

4 !  ti Riksantikvaren ser behovet for klager og hans familie i å få oppført en fritidsbolig på riaukøya.
I denne saken er det imidlertid mulig med en alternativ plassering, om enn ikke helt optimal for
klager. På den måten kan man både ivareta opplevelsesverdiene og kildeverdiene til de aktuelle
kulturminnelokalitetene og hensynet til klagers behov for å få oppført en fritidsbolig på
Haukøya. Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at det eventuelt må søkes om oppføring
av fritidsbolig på gnr. 3, bnr. 17, da dette vil være et nytt tiltak.

Forholdet til naturmangfoldloven  (lov 19.6.2009 nr.100)
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Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved offentlig myndighets-
utøvelse som berører naturmangfoldet. Da Riksantikvaren ikke tillater bygging av
fritidSboligeri, har ikke vedtaket konsekvenser for nattirmangfoldet

Konklusjon
Riksantikvaren har nøye vurdert klagen og alle sider av saken og ikke funnet grunnlag
for -år oi-figjøre vårt avslag på søkriåd om diSpens-asjOn etter-kMI. § 8 første ledd for

--oppføring-av-fritidsbolig-på-Haukøya:-Vi-harlagtavgjørende-vektpå-at-tiltaket vil virke
utilbørlig skjemmende på et av gordNorges og Ttoms Stiarste og Viktigste
steinalderboplasser, og at det linnes andre,alternative plasseringer for fritidsboligen.

Klagen oversendes med dette til Miljøvemdepartementet for endelig avgjørelse
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.

Gjenpart av dette brev.er sendt til klager. Klag-er gis en frist på 2-Uker tirå komme med
eventuelle kommentarer. Disse sendes i så fall direkte til Miljøverndepartementet

Vennlig hilsen

A 7J". slith.Munthe7Kaas (e.f.
avdelingsdirektør_ -

Vedlegg: nr.1 -14

Kopi _åre" TBR ,Y,.,
Troms• Fylkeskomrnune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ

- —Tromsø museum, Universitetsmuseet, Umversitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
Skjervøy kommune, postboks 145-G, 9189-Skjervøy
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01e1 Henriksen

Trollveien 21

9180 Skjervøy

Skjervøy Kommune

Teknisk etat

Postboks

9180 Skjervøy

Skjervøy 12.02.2014

Søknad om dispensasjon for oppsetting av hytte på Haukøya G nr: 3, B nr: 17.

Jeg søker herved Skjervøy Kommune om dispensasjon for oppsetting av hytte på eiendommen Gnr

3, Bnr17 på Haukøya, samt dispensasjon fra regelen om 100 m strandsone grensen. Det har tidligere

blitt gitt tillatelse til oppføring av kun ei hytte på den nevnte eiendommen, og det søkes herved om

tillatelse til å sette opp ei hytte til. Dette etter anbefaling fra Riksantikvaren, da ei hytte på denne

eiendommen ikke vil komme i konflikt med kulturminner som hevdes å finnes på øya. I brev datert

17.12.2013 fra Miljøverndepartementet- KulturmInneavdelingen sies det følgende:

" Slik Riksantikvaren ser det, vil oppføring av omsøkt fritidsbolig på Gnr. 3Bnr.17 være et alternativ

som vil være mindrP skjemmende I forhold til kulturminnene i området. En ny fritidsbolig på denne

eiendommen vil bli liggende tettere på eksisterende bebyggelse og plasseringen her vil ligge lenger i

utkanten av tuftefeltet, og lenger vekk fra nausttufta. Opplevelsesverdien av kulturminnene vil ikke

bli så svekket som hva tilfelle vil være i denne saken, da man fortsatt vil kunne opprettholde det åpne

feltet mellom bebyggelsen på Mellomjord og Hamna/ Hamnenesset. Kulturminnenes naturlige

sammenheng med sjøen vil bli opprettholdt slik den er i dag."

Det sies videre i overnevnte brev at Riksantikvaren ser vårt ønske og behov for egen fritidsbolig, og vi

håper Skjervøy Kommune kan vise forståelse i denne saken, og gi en slik dispensasjon.

Med Hilsen

Ole J Henri sen



Vedrørende nabovarsel å eiendom 3/17 å
Hau a.

Jeg Solveig Pedersen legger inn en protest på denne
nabovarsel fra Ole Henriksen.

Det mangler Dispensasjonssøknad/vedtak, I"Pgnrig
av hytte og plassering av hytte på
eiendom(originalkart). Det følger kun et håndtegnet
kart hvor hytten skal stå, og det gir ikke et korrekt
iimblikk hvordan det blir.
Det er også lagt inn en protest på at jeg og 2 andre
søsken skal få gå ut tomt på bruks-nr. 3/6 på Haukøya
fra denne eiendommen som nu søker om å få bygge.

Hilsen Solveig Pedersen
Krokebeerveien 4

9024 Tomasjord.

,204(



Ole Henriksen

Trollveien 21

9180 SKJERVØY

Skjervøy Kommune

Teknisk etat

Postboks 145

C11011 CVICEn/rAV
•71•JLINV  W I

Skjervøy 06.03.14

Kommentar til innkommet nabokla e å b in av h tte å Haukø a nr 3 bnr 17

Etter å ha lest gjennom naboklager på overnevnte sak fra Solveig Pedersen datert 18.02.14 og fra
Thor Johansen datert 24.02.14 har jeg behov for å komme med en kommentar til noe av det som
fremkommer i deres klage.

De sier begge at de ikke får tillatelse til å gå ut tomt rundt sin felles hytte gnr 3 bnr 6 på Haukøya. Det
de unnlater å si er at slik tillatelse vil bli gitt om den etablerte stien som går over eiendommen holdes
utenfor en slik fradeling av tomta. Dette for å sikre at folk som besøker Haukøya kan ferdes fritt langs
denne stien også i fremtiden.

Dette til orientering.

Med Vennlig Hilsen

Ole Henri.f

Kopi:

Solveig Pedersen

Thor Johansen



Skjervøy kommune
Teknisk etat
Postboks 145
9180 Skjervøy

Hilsen Solveig Pedersen

Svar an . Brev fra Ole Henriksen.
Vedrørende h eb in o ut åin av tomt å
Hau a.
Jeg har aldri nektet noen å gå på stien. Vi har ikke tenkt å
gjerde inn eiendommen, bare få gå ut ei tomt som går helt
fra hytta og ned til fjæra. Den stien som det er snakk om er
en gammel sti som jeg regner med at det er hevd på. Jeg ser
ikke noen grunn for at den ikke skal bestå. Hvis det er et
problem for at stien går over eiendommen som vi skal gå ut,
kan vi skrive på skjøtet at denne skal være åpen. Jeg må
også få opplyse om at denne stien går gjennom
eiendommen som du skal bygge på, så jeg regner med at
dere heller ikke har gjerd inn eiendommen og at vi kan
ferden fritt på denne stien.
Jeg ønsker ikke å lage oppstyr eller problem med dette ,
men ønsker at alle som vil gå ut tomt blir behandlet likt.
Håper at alt går i orden og at dere trekker tilbake klagen
som er en hindring for at vi kan gå ut tomt til vår hytte på
Haukøya.

Dato 12.03.14
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
27/14 Skjervøy Formannskap 07.04.2014

Taskeby: Klage på formannskapsvedtak 12/14 ang oppgradering av sti/veg på 
gnr 52 bnr 2,5 og 7

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kommuneplanens arealdel

Vedlegg
1 kart
2 Klage på vedtaksmelding
3 Taskeby: ulovlig oppgradering av sti/veg gnr 52 bnr 2, 5 og 7
4 Kart over område med inntegnes forslag til plassering av store stein.

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet har ved behandlingen av klagen ikke kunne se nye momenter som gjør at 
vedtaket omgjøres.

Vedtaket i formannskapssak 12/14 opprettholdes. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF område 2. for den allerede utførte oppgradering av sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Svanhild og helge Olsen byggetillatelse for 
den allerede utførte oppgraderingen av sti/veg på gnr 52 bnr 2, 5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes ansvarsrett i kategorien 
SØK, PRO og UTF vegbygging tiltaksklasse 1.

Tillatelsen gis med forbehold om at sti/veg blokkeres ved at det legges store steinblokker i 
vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp av større maskinkjøretøy. Steinblokkene skal være 
utlagt innen juli måned 2014



Saksopplysninger

Klagen er fremsatt til riktig tid.

En av grunneierne har fremsatt klage på punktet som omhandler ” sti/veg blokkeres ved at det legges 
store steinblokker i vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp større maskinkjøretøy”.  

Skjervøy kommune ble gjort oppmerksom på at det var foretatt maskinelt oppgraderingsarbeid av sti/veg
samt omlegging av sti/veien på eiendommene gnr 53 bnr 2, 5 og 7 i Taskeby.

Kommunen sendte ut skriv til alle grunneiere og hytteeiere i tilnytting av sti/veien om synspunkter på det
ulovlige arbeidet samt at aktuell tiltakshaver og utførende entreprenør til arbeidene på vegen gjorde seg 
til kjenne.

Tiltakshaver og entreprenør ble gjort ansvarlig for tiltaket og søknad ble sent kommunen.

I byggesaksprosessen ble det fra naboer til veg/stien ytret bekymringer for at vegen skulle medføre 
motorisert ferdsel noe som ikke var ønskelig fra demmes side.

Kommunen viste til en lignende sak i Lillevika der en fremsatte at vegen skulle stenges med steinblokker 
slik at vegen fysisk var stengt. Dette for å hindre at det skulle kunne kjøres med motoriserte kjøretøy på 
denne vegen. Sette en opp bom som kan åpnes, er det innforstått med at vegen kan kjøres på ved behov. 
Kommune ønsket ikke en slik løsning i sakene slik at en fysikk hindring som store steinblokker ble 
løsningen.

Klagen fra en av grunnerne innebærer at det ikke skal oppføres bom eller andre hindringer på denne 
vegen.

Vurdering

Det er saksbehandlers vurdering at etter endt opprustning/nylegging av veg/sti er denne i en slik 
forfatning at det pr i dag kan kjøres på denne med en bil som har 4 wd.

Kommunen vil ikke tillate at denne vei/sti kan brukes til motorisert ferdsel og har derfor sakt at 
vegen må stenges med steinblokker for å hindre uønsket kjøring på denne veg.

At nå en av grunneierne av vegen innover klager på at denne vegen blir stengt m/blokker gjør at 
en må tenke alternativt, ved at en må tilbakeføre sti/veg til den stand den var før oppgradering 
av denne. Saksbehandler mener at tilbakeføring av det allerede utførte arbeidet vil medføre en
forverring av naturlandskapet på denne strekningen. En ser at det for alle parter er det beste om 
vegen blir blokkert slik at motoriserte kjøretøy ikke kan komme inn i område.   

Dersom vegen blir blokkert med bom kan dette tolkes som om det tillates sporadisk kjøring i 
dette område, noe som da kommunen ikke ønsker.

Naboer og grunneiere som denne stien/vegen grenser/går i ønsker ikke at denne skal kunne 
benyttes som kjøreveg for motorisert ferdsel. Saksbehandler ser det mest hensiktsmessig og sette 
steinene allerede ved første fjellknaus etter kommunal veg. 

Subsidiert kan saken utsettes og formannskapet går på befaring for med selvsyn se vegtraseen 
og se hvor det er mest hensiktsmessig å sperre veien for ferdsel.  
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Skjervøy Kommune

Teknisk etat

Postboks 145 G

9189 SKJERVØY

Tor Håvard Pedersen

Øvre Ringvei 11 B

Q152(1 cippRvøy

Klage på vedtaksmelding: Lille Taskeby: Oppgradering av sti/veg gnr 52 brn 2,5 og 7

Ifig. Rådmannens innstilting siste punkt: "Tillatelsene gis med forbehold am at sti/veg ved at det

legges store steinblokker i vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp av større maskinkjøretøy.

Steinblokkene skal være utlagt innen juli 2014."

Når Heige Olsen sin hytte brant, fikk han gravemaskin utover for å få opparbeidet tomt for å sette
opp ny hytte. Dette var gjordt uten tillatelse, noe han har beklaget på det sterkeste, og søkt om i
ettertid. Noe han også har fått tillatelse til. Tiltakshaver har sådd igjen området, slik at sårene skal

gro raskt igjen.

"Oppgraderingen" er  ikke  gjordt fra kommunatvei, men ca.1 km fra kommunatvei. Det var kjørt rundt
knausen der, for i det hele tatt å komme utover med gravemaskin. Kan ikke se at dette skal før til økt

ferdsel. Det er kjørt rundt en knaus, som har vært brukt som løype for scooter i mange år. Noe

kommunen har gitt løyve til i alle år. Dette for at man skal kunne forvalte skogen utover nesset, samt
kjøre til hytter på seternes siden. For å komme utover må det passeres ftere bruer, samt en smat
mur. Se tidligere brev der dette er forklart, og hvor utrykkningskjøretøy sto under brannen. Der også

brannvesnets 2 firehjulinger kjørte rundt samme knaus,FØRpåstått oppgraderingen har funnet sted.

Som grunneier kan jeg ikke godta at det skal maskin utover for å legge ut steinblokker. Området

der 'oppgraderingen» er foretatt er ca.1 kmfra kommunalvei. Skal en maskin kjøre utover nesset for
å legge steinblokker, er det stor fare for at det blir flere sår i naturen enn det er i dag. For tiltakshaver

fikk kjørt utover når marka var tørr, for å lage minst mulig spor i naturen.

Steinbtokkene vil hindre meg i min forvattnig av skogen på min egen eiendom, ytterst mot nesset.

Har for få år siden kjøpt eiendommen, som jeg nå prøver etter beste evne å sage bort kratt og skog,

for å gjøre området mer attraktivt for oss og de som bruker området.



Saken kan førøvrig ikke sammenliknes med "Lillevika" som det hevdes i kommunens saksfremlegg,
der det er blitt meg fortalt er anlagt en grusvei.

Det er ingen som ønsker økt trafikk i området. Skal man hindre moped kjøring slik det hevdes, får
kommunen en stor jobb med å forhindre dette. Som til for eksempel tit Stussnes, Trollet, isakeidet og
Skattørfjellet der det også kan forekomme moped kjøring. Noe det er vanskelig å forhindre.

Håper Dere kan gi tiltakshaver dispensasjon for utført arbeidsom omsøkt, utenat sti/veg blokkeres
av steinblokker. Slik at Rådmannens siste avsnitt strykes.

Håper på et positivt svar, og ser frem til å høre fra Dere.

Vennlig hilsen

Tor Håvard Pedersen

/ 0-r  trux) Pied~



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4362 -17

Arkiv: L40

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 19.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Skjervøy Formannskap

Taskeby: ulovlig oppgradering av sti/veg gnr 52 bnr 2, 5 og 7

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Ang. oppgradering av eksisterende sti til veg samt legging av ny veg i taskeby.
2 oppgraderling av sti
3 ang utbedring av "vei" på Taskeby
4 vedr sti på Taskeby
5 utbedring av sti
6 Ang oppgradering av eksisterende sti
7 Ang oppgradering av eksisterende sti
8 Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel
9 svar på brev
10 Ang. oppgradering av sti til ”veg” og omlegging av denne i Taskeby
11 ang oppgradering av sti, samt omlegging av denne
12 Taskeby: ang søknad om legging av veg gnr 53 bnr 2.5,7

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF område 2. for den allerede utførte oppgradering av sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Svanhild og helge Olsen byggetillatelse for 
den allerede utførte oppgraderingen av sti/veg på gnr 52 bnr 2, 5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes ansvarsrett i kategorien 
SØK, PRO og UTF vegbygging tiltaksklasse 1.  

Tillatelsen gis med forbehold om at sti/veg blokkeres ved at det legges store steinblokker i 
vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp større maskinkjøretøy. Steinblokkene skal være utlagt 
innen juli måned 2014



Saksopplysninger

Skjervøy kommune ble gjort oppmerksom på at det var foretatt maskinelt oppgraderingsarbeid 
av sti/veg samt omlegging av sti/veien på eiendommene gnr 53 bnr 2, 5 og 7 i Taskeby.

Kommunen sendte ut skriv til alle grunneiere og hytteeiere i tilnytting av sti/veien om 
synspunkter på det ulovlige arbeidet samt at aktuell tiltakshaver og utførende entreprenør til 
arbeidene på vegen gjorde seg til kjenne. 

Tiltakshaver og entreprenør ble gjort ansvarlig for tiltaket og søknad ble sent kommunen.

Tiltaket må anses som søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1. Tiltakshaver Helge 
Olsen og ansvarlig entreprenør Robertsen og Slotnes har sendt byggesøknad til kommunen for 
det ulovlige utførte tiltaket.    

Søknaden ble sendt ut på høring til impliserte parter, og svar foreligger fra Troms 
fylkeskommune v/kulturetaten og Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark.

Det er beklagelig at Troms Fylkeskommunne først har endelig svar ferdig 1 år og 1,5 måned 
etter at forespørsel er sendt. 

Oppgraderingen av sti/vegen er å anse som et ulovlig utført arbeid. I den anledning viset det til 
behandlingen av veg i Lillevika gnr 60 bnr 1 og 59 og saksbehandler legger denne til grunn for 
de videre redegjørelser og vurdering i saken.    

  

Vurdering

Sti/veien som er oppgradert, er ikke å anse som ordinær veg. Sti/vegen ble oppgradert i 
forbindelse med gjenreisning av nedbrent hytte i enden av denne vegen. Hytten er nå ferdigstilt.  

Grunneierne samt hytteeiere som er tilknyttet sti/vegen hadde alle en merknad som underbygger 
forståelsen av at tiltaket ikke må tillates som en ordinær kjøreveg.

Troms fylkeskommune v/kulturetaten og Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark har svart på 
høringsbrevet og ingen merknad er fremkommet.

Tiltaket er av en slik karakter at skal en avslå søknaden og tilbakeføre sti/vegen til opprinnelig 
stand vil dette ha større innvirkning på omkringliggende område/terreng enn ved å tillate 
inngrepene. 

For at tiltaket skal kunne godkjennes må den oppgraderte sti/vegen blokkeres/stenges ved at det 
legges store steinblokker i vegbanen som ikke kan flyttes uten større maskinkjøretøy. 

Tiltaket trenger dispensasjon med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, saksbehandler er av 
en slik oppfatning at tiltaket kan tillates grunnet tilbakeføring av sti/veg til opprinnelig stand har 



et større inngrep i marken enn å tillate allerede utførte inngrep. Tiltaket er da å anse som 
samsvar med intensjonen i planen.   









Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/980 -2

Arkiv: 194169/220

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 18.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
28/14 Skjervøy Formannskap 07.04.2014

Strandveien 57: Søknad om påbygg gnr 69 bnr 220

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Skjervøy sentrum

Vedlegg
1 situasjonskart
2 tegninger

Teknisk sjef innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Per Johansen dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende punkter:
Takvinkel 11 grader, valmet tak samt at tilbygget i 2 etasje brukes til boligformål på gnr 69 bnr 
220.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Per Johansen rammetillatelse for oppføring 
av tilbygg til forretning/servicebygg gnr 69 bnr 220.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis I Evensen Byggevare AS ansvarsrett i 
kategoriene SØK og PRO tiltaksklasse 1. Bygning, anlegg eller konstruksjoner, tekniske 
installasjoner.  

Saksopplysninger

Per Johansen søker om oppføring av påbygg over garasjen for bruk som vinterhage (lunere 
balkong og solplass). Vinterhagen vil få et bruksareal på 36m2, etter utbygging vil totalt 
bruksareal (TU) på denne eiendommen være 252m2 og utgjøre en TU på 51 %. Tillatt TU på 
eiendommen er 100 %. 
Johansen søker om dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy sentrum for følgende forhold

1. Takvinkel 11 grader
2. Valmet tak



3. 2. etasje til bruk som boligformål

Vurdering

Boligen på eiendommen består i dag av 2 etasjer + loft, totalt bruksareal er 216m2. Etter 
påbyggingen vil eiendommen utgjøre 233m2, tilbygget er på 36m2. Differansen fra gammel og 
ny bebyggelse blir ikke mer enn 17m2, dette skyldes at i utregningen av bruksarealet tas det bort 
et parkeringsareal som utgjør 17m2.

For at Johansen skal kunne bygge vinterhagen må det foretas dispensasjon fra reguleringsplan 
Skjervøy sentrum for denne aktuelle sak gjelder det, takvinkel 11 grader, valmet tak samt at 
tilbygget i 2 etasje skal brukes til boligformål. 

Det har i tideligere saker lagt vekt på at ved større endringer av reguleringsplanen må det 
utarbeides en egen reguleringsplan for denne tomten. Reguleringsbestemmelsene § 10 sier sitat: 
Bygningsrådet kan kreve at det foreligger en bebyggelsesplan for hele område eller en naturlig 
del av dette, før det blir tatt stilling til byggetillatelse. Sitat slutt.

I denne aktuelle sak kan saksbehandler ikke se at kravet vil bli gjort gjeldene grunnet at tiltaket 
er å anse som karakter av en mindre art.

Tegningen av bygningen ser estetisk riktig ut ihht til resten av bygningskroppen. 

Det har i skrivende stund ikke fremkommet anmerkninger fra naboer eller andre berørte parter. 
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT 
OG ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 MM

RAPPORTERING NR 2 – FORMANNSKAPSMØTE 070414
Rapporten oppdatert pr 20. mars

INNLEDNING
Vi fortsetter med denne rapporteringen også i 2014, etter samme opplegg som tidligere år.
Endringer siden forrige gang er skrevet i rødt. Hull i nummerserien skyldes tiltak som er 
ferdigstilt og tidligere avmeldt.

Rapporteringen er inndelt i følgende deler:

A) Punkter i vedtaket 161213. Tar for seg alle de skriftlige punktene i endelig vedtak.
B) Punkter fra tidligere år. Samme som A men gjelder tilsvarende punkter fra tidligere år 

som ikke er avsluttet
C) Nye investeringer 2014. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember
D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet. 
E) F), G), H) og I) Gjelder rapportering for hver etat på vedtatte tiltak for innsparing eller 

oppstart av ny type virksomhet. Hovedsakelig vil det være tiltak med konsekvenser for 
bemanningen som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer 
dit at de ikke lar seg gjennomføre som forutsatt. Tar også med litt om den nye 
målstyringen.

J) Planer som skal revideres i 2014. Oversikt over framdrift ut fra formannskapets vedtak 
fra november 2012. Tar også med planer som ikke ble ferdig i 2013.

K) Nye prosjekter. Her vil vi ta opp forslag til nye prosjekter etter hvert som de dukker 
opp

L) Nye utfordringer. Her vil det komme rapportering når det dukker opp uventede forhold 
som det er viktig at formannskapet kjenner til. Dette vil være i de tilfeller vi får 
økonomiske utfordringer som trenger inndekning senere på året. Evt andre politiske 
vedtak som skal følges opp vil også tas inn her.

M) Innsparinger etter 2014. I økonomiplanen er det jo en del stillingskutt også utover i 
perioden fra 2015 som det er viktig å begynne å tenke på så tidlig som mulig.

N) Oversikt k-styremøter. Ny fra i år

Skjervøy kommune
Rådmannen



A) PUNKTER I VEDTAKET 161213

2) Samordning med menighetsrådet (nr 5) Ansvar: Rådmannen
Vedtaket: Kommunestyret ønsker gjennom en tett dialog med menighetsrådet fokus på ressursbruk. 
Det bør spesielt ses på samkjøring av anleggsdel og bemanning. Rådmannen legger frem forslag til 

tiltak innen første halvdel av 2014.   Formannskapet bør si noe nærmere om hva man 
ønsker. Er det eksempelvis ment at kommunen skal overta maskiner og ansatte. 
Formannskapet må også bestemme når og til hvem forslaget skal legges fram –
foreløpig antar rådmannen det er snakk om egen sak til k-styret i juni. Formannskapet 
ønsket ikke å gi noen nærmere presisering i februar-møtet og rådmannen anser det da 
som et åpent mandat.

3) Konkurranseutsetting snøbrøyting (nr 6) Ansvar: Formannskapet
Vedtaket: Kommunestyret ber formannskapet utrede muligheten for konkurranseutsetting av 
snørydding av kommunale veier, fortau og plasser innen 1. halvår 2014 med evt. oppstart fra neste 

brøytesesong. Kjøp av hjullaster utsettes til formannskapet har behandlet utredningen.  I f-sak 61/13 i 
juni 2013 ble det lagt fram en tilsvarende utredning. Et enstemmig formannskap 
vedtok da å beholde denne oppgaven i kommunal regi, herunder ble rådmannen bedt 
om å fremme investeringstiltak om kjøp av ny hjullaster. Temaet har ikke vært drøftet 
i politiske møter i etterkant og det er derfor uklart for administrasjonen hva som gjør at 
formannskapet nå har fått kommunestyret med på å avlyse sitt tidligere enstemmige 
vedtak. Formannskapet må derfor presisere hvilke nye momenter som skal utredes. 
Konkurransegrunnlag for neste brøytesesong tenkes egentlig sendt på anbud i 
mndskiftet april/mai. Formannskapet ønsket ikke å gi noen nærmere presisering i 
februar-møtet og rådmannen anser det da som tilstrekkelig å ta en ny runde med 
kvalitetssikring av tallene i forrige utredning.

4) Reduksjon energiforbruk (nr 7) Ansvar: Rådmannen
Vedtaket: Skjervøy kommune ligger høyt på energikostnader ifølge Kostra. Investeringstiltak 9 
energisparekontrakter er et godt tiltak som vil gjelde for 5 store bygg.  Kommunestyret ber rådmannen 
jobbe for å redusere energikostnadene for alle kommunale bygg. Det bør vurderes ei bonusordning som 
stimulerer til lavere strømforbruk. Rullering av energi- og klimaplanen skal behandles i kommunestyret 

i junimøtet, slik at tiltak kan innarbeides i budsjett fra 2015. Naturlig at de øvrige byggene 
omtales i revidert plan slik at det ikke lages noe eget opplegg for dem utenom. 
Formannskapet bes presisere hva som menes med bonusordning slik at det kan utredes 
som en del av planen. Formannskapet ønsket ikke å gi noen nærmere presisering i 
februar-møtet. 

5) Billigere barnehagetilbud (nr 5) Ansvar: Formannskapet
Vedtaket: Kommunen ønsker å få flere innbyggere og gjerne beholde de innbyggerne vi har. Mange 
kommuner konkurrerer om de samme innflytterne, så vi ønsker å profilere oss mot barnefamilier og 
framstå som en barnevennlig kommune. Derfor vil vi se på muligheter for å gjøre barnehagetilbudet 
rimeligere/ eventuelt prioritere enkelte grupper.  I 2014 vil følgende modeller vurderes økonomisk:  

o Full barnehagedekning ved flere opptak
o Gratis barnehager for 1 – 2 åringer
o Billigere barnehagetilbud for alle barn 
o Gratis barnehager første året til alle barn som flytter hit
o Vurdere sommeråpne barnehager

  Formannskapet må avklare hvordan dette arbeidet skal organiseres og når det skal 
være ferdig. I utgangspunktet vil dette kreve friske midler og det er derfor naturlig at 
det siktes inn mot høstens budsjettarbeid, evt med en egen sak i oktobermøtet.
Formannskapet avklarte i februar-møtet at dette kommer som et tiltak til BØP 2015-



18. Etter hovedopptak er det helt fullt i begge de kommunale og den private på 
Skjervøy slik at det synes pr nå ikke aktuelt å gjøre noen ekstra tiltak for kommende 
barnehageår.

6) Tilstandsrapport kommunale kaier (nr 9) Ansvar: Teknisk
Vedtaket: Kommunestyret ber rådmannen lage en tilstandsrapport for kommunale kaier. 

Tiltastandsrapport og vedlikeholdsplan legges fram for formannskapet i løpet av 2014. Naturlig å se 
denne opp mot BØP 2015-18. Tenkes ferdig til f-skapet i oktober. Formannskapet
avklarte i februar-møtet at rapporten gjøres av egne ansatte uten innleie av ekstern 
bistand.

7) Boligsosial handlingsplan (nr 10 + nr 4 i 2013) Ansvar: Arbeidsgruppa
Vedtaket: Boligsosial handlingsplan skal revideres første halvdel av 2014. Kommunestyret ber 
arbeidsgruppa fremme forslag til tiltak for økt boligbygging både kommunalt og privat. Gruppa bør 
gjennomgå dagens boligforvaltning og komme med forslag til hvilke kommunale boliger vi bør selge. 

Naturlig at arbeidsgruppa følger opp dette og at leder Ingrid Lønhaug orienterer 
formannskapet underveis hvis det anses nødvendig. Behandling blir i junimøtet og 
tiltakene vil da være klare til BØP 2015-18.

8) Renholdsplan (nr 11) Ansvar: Rådmannen
Vedtaket: Kommunestyret ber rådmann gjennomgå dagens renholdsplan. Det er ei forutsetning for en 
fortsatt kommunal renholdstjeneste at vi får på plass ledende renholder. Rådmannen rapporterer til 

formannskapet om status i dette arbeidet innen juni 2014. Som det ble orientert om allerede i 
kommunestyremøtet er det gjort intern omorganisering og ledende renholder i 50% 
stilling var på plass tidlig i desember 2013. I økplanen er det vedtatt kutt med 100% 
stilling i renhold i 2014. I tillegg er det lagt inn effekt av arealeffektivisering i 2015
og generelt stillingskutt med 100% i 2016 der det er naturlig at renhold kommer i 
betraktning. Rådmannen oppfattet i februar at statusrapporteringen til f-skapet
omfatter disse tiltakene.

9) Flomlys kunstgressbanen (nr 12) Ansvar: Kultur/undervisning
Vedtaket: Kommunestyret viser til planene om et nytt flomlysanlegg rundt den nye kunstgressbanen 
på Skjervøy. Kommunestyret ber om en egen sak til dette prosjektet til neste møte for å ta stilling til 

kommunal medvirkning og organisering av prosjektet.  Egen k-sak i mars og det gjenstår nå å 
finne finansiering i juni-møtet. Fylket har akseptert vedtaket som grunnlag for videre 
behandling av søknaden i år.

10) Lauksletta og Nikkeby (nr 13) Ansvar: Ordfører og rådmann
Vedtaket: Kommunestyret ber rådmann og ordfører jobbe i lag med bygdelagene på Lauksletta og 
Nikkeby med tanke på å få til forpliktende avtaler for byggene og å få på plass ei framtidig finansiering. 

Naturlig å tenke at dette arbeidet gjøres tidlig på året med sak til f-skapet i mai. Det er 
sendt brev til bygdelagene og det forventes svar før påske.

11) Husleiesatser (nr 14) Ansvar: Teknisk
Vedtaket: Husleiesatser for kommunale bygg er i dag de samme på Skjervøy tettsted som på Arnøya. 

Kommunestyret ber rådmann vurdere husleiesatsene på Arnøya i forhold til markedspriser. Naturlig 
at dette kommer ifm BØP 2015-18 da en evt reduksjon må dekkes inn.

12) Søppelkampanje (nr 15) Ansvar: Rådmannen
Vedtaket: Skjervøy kommune tar ansvaret for å kjøre en årlig holdningskampanje/-aksjon i skoler og 

kommune hver vår i forhold til forsøpling. Rådmannen får ansvaret for organisering av aksjonen. I 



sluttrapport fra Skrotnisseprosjektet er et slikt opplegg beskrevet og dette vil bli brukt i 
denne sammenheng. Skolene har også egne opplegg som passer til dette, bl.a. 
søppelplukking hver vår, og disse oppleggene gjennomgås i vinter for å tilpasses k-
styrets vedtak.

13) Utredninger og bistand (nr 17) Ansvar: Formannskapet
Vedtaket: Kommunestyret vil i dette budsjettforslaget starte flere prosesser som vil kreve store 
utredningsressurser fra rådmannens stab. Det er viktig at formannskapet i lag med rådmannen innhenter 

bistand til dette arbeidet fra eksterne aktører som f.eks KS. Det ble jo også diskutert i k-styret at 
rådmannen måtte gi en tilbakemelding på mulighetene for om vedtatt framdrift kan 
holdes. Pr nå vurderer vi det slik at de tidsangivelser som er satt nå er offensive og har 
en sårbarhet ift framdrift. Det vil derfor også være aktuelt å drøfte dette i møtet. 
Innleie av bistand vil jo normalt koste, og penger er ikke avsatt. Det vil bli undersøkt 
om det evt er mulighet for å søke OU-midler fra KS til noe av dette. Bistand må 
derfor også drøftes i møtet. OU-midler fra KS kan vi ikke bruke er det svaret vi har 
fått fra KS. Evt annen bistand fra KS må vi betale for og det er jo ikke satt av midler 
så dette anses uaktuelt.

14) Gebyrregulativ vann og avløp (nr 18) Ansvar: Teknisk
Vedtaket: Kommunestyret ber rådmannen ta en helhetlig gjennomgang av gebyrreglementet innenfor 

vann og avløp. Dette vil bli gjort i forkant av BØP 2015-18 og vedtak i k-styret blir da 
trolig oktober.

15) Idrettsskole (nr 19) Ansvar: Kultur/undervisning
Vedtaket: Det vurderes å opprette en 50 % stilling som idrettsskoleleder i tilknytning til SFO. 
Rådmannen legger fram egen sak i kommunestyret våren 2014, slik at tilbudet eventuelt kan opprettes 

høsten 2014. Dette må da komme i mai-møtet, men det er samtidig ikke tilrådelig å vedta 
oppstart av nye tilbud da fordi det binder framtidige utgifter. Det vil nok derfor neppe 
være mulig å få til oppstart av et varig tilbud fra høsten. Formannskapet avklarte i 
februar-møtet at dette tilbudet bare skal være for 1-4 klassetrinn.

B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 
SLUTTRAPPORTERT

16) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 1 i 2013) Ansvar: Ordfører og Rådmann
Sykestuekomp er nå sikret for 2014 og 2015 med samme vilkår som Finnmark. Fra 
2016 er situasjonen igjen uavklart og det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på dette 
samt følger opp at det gjøres en jobb fra regionrådet helst i samarbeid med kommuner 
i Finnmark. I arbeidsgruppa sitter Helse og omsorgssjef, leder på 
sykestua/sykehjemmet og kommunelege 1. Gruppa rapporterer til rådmannen som 
følger opp ift regionrådet.

17) Klimaklubben og Grønn Hverdag (nr 6 i 2013)   Ansvar: Formannskapet
Arbeidsgruppen justert i november: Ingrid Lønhaug (leder), Janne G Konst og Emilie 
Lauritzen. Formannskapet avklarte i februar at gruppa fremmer forslag til BØP 2015-
18.



18) Industriområde Sandøra (nr 7 i 2013)   Ansvar: Arbeidsgruppa
Arbeidsgruppe oppnevnt i oktobermøtet; Ordfører, leder, Arvid Jensen, Roy Waage, 
Yngvar Hansen og Halvar Hanssen. Oppstartsmøte rett før jul og ordfører orienterte 
om status og framdrift i februar-møtet.

19) Vurdering av om ASVO kan utføre bringetjenester, snøbrøyting flytebrygger og
adm av hjelpemidler (pkt 13 i 2013)   Ansvar: Rådmannen

Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef, vedlikeholdsleder, ergoterapeut, HTV og en 
representant fra ASVO. Grunnet sykemelding ble denne utsatt til 2014 og forventes 
ferdig til mai-møtet.

20) Drift av veilys (pkt 19 i 2013). Ansvar: Ordfører
Vedtak i F-sak 41/13 at det kun skal være veilys der det bor fastboende og at 
besparelser skal gå til drift av øvrige veilys. Slukking pågår og forventes ferdig i 
midten av februar. Ymber tar dette når de har andre oppdrag i samme område slik at vi 
slipper å betale ekstra for kjøring.

21) Styrking av netto driftsresultat (pkt 21 i 2013). Ansvar: Rådmannen
Vedtatt BØP gir et snitt på vel 1 mill pr år. Mesteparten første år slik at målet om 1 
mill i snitt ikke er oppfylt for 2015-18. Formannskapet følger opp når resultat for 2013 
er kjent.

22) Kystens Kompetansesenter (pkt 26 i 2013) Ansvar: Rådmannen
Egen k-sak i mars. Det jobbes videre med oppfølging av det nye opplegget. Bl.a. har 
fylket nå signalisert penger til Newton-rom i N-Troms og det satser vi på å få til 
Skjervøy. Det skal også jobbes med planer for tettere samarbeid mellom grunnskolen 
og videregående. 

C) NYE INVESTERINGER 2014

23) Brannvarsling u-skolen (I-2). Ansvar: Teknisk 
Tenkes gjennomført med anbudsrunde tidlig på nyåret og selve monteringen 
gjennomført før skolestart i august.

24) Hjullaster (I-4). Ansvar: Teknisk 
Ses i sammenheng med utredningen i pkt 3 og er utsatt inntil videre.

25) Sak/arkiv (I-5). Ansvar: Rådmannen
Tenkes gjennomført i samarbeid med de øvrige kommunene i N-Troms. Videre
framdrift er tema på rådmannsmøte 24. mars og oppdatert info gis i møtet.

26) Telefonisystem (I-6). Ansvar: Rådmannen
Tenkes gjennomført i samarbeid med de øvrige kommunene i N-Troms. Ikke ferdig 
utredet enda. Opprinnelig plan tilsa utgift for oss på knapt 50.000,- og etter avklaring 
fra revisjonen må vi da ta det på drift. Avventer felles utredning før endelig beslutning.



27) Vannledning storbuktvannet (I-8). Ansvar: Teknisk 
Framdriftsplan pr nå tilsier anbudsrunde i mai/juni og gjennomføring på 
sensommer/høst.

28) Energisparekontrakter (I-9). Ansvar: Teknisk
Kartlegging/forprosjekt akkurat ferdigstilt etter avklaringen om KKS. Oppdatert info 
gis i møtet.

29) Opprusting svømme/idrettshall (I-10). Ansvar: Teknisk
Satt av midler til planlegging i 2014. Følgende arbeidsgruppe oppnevnes:
Vedlikeholdsleder (leder), rektor u-skolen og hovedverneombud. Arbeidsgruppa 
ferdigstiller sitt arbeid før ferien slik at grunnlag er klart til evt innarbeidelse i 
idretts/anleggsplan, søknad om ENØK-midler og BØP 2015-18. Ses i sammenheng 
med energisparekontrakter etter avklaringen om KKS. Oppdatert info i møtet.

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE

30) Reserveledning vann (520). Ansvar: Teknisk 
Kontrakt inngått før jul slik som orientert om i fjor. Noe høyere utgifter tas med i sak i 
mars. Været tillot ikke at arbeidet ble gjort før jul og ny framdriftsplan er ferdigstilling 
1. kvartal.

31) Ny brannbil (519). Ansvar: Teknisk 
Ny bil bestilt og leveres i mars.

33) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk
Tilpasninger gjennomført senhøsten i fjor og anlegget er nå helt ferdig. Sluttregnskap 
kommer i mai

34) Industriområde Sandøra (555). Ansvar: Teknisk
Fylkeskommunen gjorde en avkorting av tilskuddet som vi har klagd på. Vi fikk ikke 
tilbakemelding før årsoppgjøret var ferdig og sluttregnskap er utsatt inntil videre

35) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk
Ny pris kontrollregnet like over jul og avtale med Arnøy Laks godkjent i februar. Det 
jobbes nå med å se på muligheten for å få redusert totalprisen til de opprinnelige 10 
mill. Oppdatert info gis i møtet hvis avklaring foreligger.

36) Felles økonomisystem (501). Ansvar: Økonomisjefen
Delprosjekt med elektroniske fakturaer ferdigstilt som planlagt før jul. Det vi ikke har 
fått avklart er pris på ny innfordringsmodul og dermed er det uklart om det blir aktuelt. 
Tar sikte på avklaring i mars og oppdatert info gis i møtet.



E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen

38) Økt mottak av flyktninger
Planlagt mottak av 1 familie og inntil 2 enslige i år. Pr nå 1 ledig leilighet holdt av og 
melding gitt til IMDI som tar kontakt når noen er klare for bosetting.

Økning av stilling til flyktningekonsulent økes til 50 % fra 1.8. Stillingen er lyst ut 
internt med frist 1. april.

39) Fagarbeider IKT
Ansettelse foretatt og tas ut fra neste rapportering.

40) Næringskonsulent 50 %
Egen sak i april-møtet. 

41) 2 ekstra formannskapsmøter
Ett møte avholdt i mars. Det andre foreløpig ikke datofestet.

42) Sertifisering miljøfyrtårn
Vedtatt sertifisering av 30% av virksomhetene. Formannskapet må konkretisere hvilke 
virksomheter dette gjelder da det ikke framgår av vedtaket fra desember. 
Formannskapet bestemte at rådhuset skal være med og ut over det må rådmannen 
plukke ut frivillige. Det foreslås at arbeidsgruppa for klimaklubben får ansvar for 
gjennomføring av sertifisering på de aktuelle byggene. 

43) Medarbeiderundersøkelsen
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april.

F) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef

44) 1 klasse mindre barneskolen høsten 2014
Innebærer kutt av 100 % lærerstilling 1.8.14

Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte med frist for tilbakemelding 10. feb. 
Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i tråd 
med lokale retningslinjer for nedbemanning. 

45) Etterutdanning 2013-14 opphører
Innebærer i utgangspunket kutt av 75 % vikarlærerstilling 1.8.14. Skolene skal også 
vurdere om de evt kan dekke deler av etterutdanningen selv og da kan kuttet bli lavere. 

Ny ordning medfører bortfall av behov for kommunal egenandel. Avklaring ca 1. juni 
på om noen fra Skjervøy får plass.

46) Færre barn Vågen barnehage høsten 2014
Innebærer kutt av 100 % førskolelærerstilling 1.8.14



Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte med frist for tilbakemelding 10. feb. 
Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i tråd 
med lokale retningslinjer for nedbemanning. 

47) Red nivå spesped Arnøyhamn skole høsten 2014
Innebærer kutt av 50 % lærerstilling 1.8.14. Mulig at det i stedet blir kutt i 
assistentstilling i stedet. Også mulig at det ikke er mulig å gjennomføre kuttet fullt ut 
som vedtatt.

Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte med frist for tilbakemelding 10. feb. 
Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i tråd 
med lokale retningslinjer for nedbemanning. 

48) Red spesped Vågen høsten 2014
Innebærer kutt av 68 % midlertidig assistentstilling 1.8.14

Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte med frist for tilbakemelding 10. feb. 
Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i tråd 
med lokale retningslinjer for nedbemanning. 

49) Red rammetimer Arnøyhamn høsten 2014
Innebærer kutt av 50 % lærerstilling 1.1.14 og ytterligere 47,54% 1.8.14

Økningen fra 1.8 påbegynt med skriv til alle berørte ansatte med frist for 
tilbakemelding 10. feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og 
prosesser oppstartes i tråd med lokale retningslinjer for nedbemanning. 

50) Færre barn Eidekroken høsten 2014
Innebærer kutt av 100 % førskolelærerstilling 1.8.14

Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte med frist for tilbakemelding 10. feb. 
Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i tråd 
med lokale retningslinjer for nedbemanning. 

51) Opphør åpningsvakta barnehager høsten 2014
Innebærer kutt av 60 % assistentstilling 1.8.14. Mulig dette økes til 100%.

Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte med frist for tilbakemelding 10. feb. 
Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i tråd 
med lokale retningslinjer for nedbemanning. 

52) Brukerundersøkelse barnehager
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april.

53) Brukerundersøkelse skole, foreldre
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april.

54) Brukerundersøkelse SFO
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april.



55) Brukerundersøkelse kulturskole
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april.

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef

58) Omorganisering pleie og omsorg 1.8.14
Innebærer kutt av 170 % assistentstilling 1.8.14. 

Påbegynt med samtaler med berørte ansatte. Deler må tas med oppsigelser, men 
mesteparten tas gjennom permisjoner og annet fravær. Regner med gjennomføring av 
alt innen fristen.

60) Dagsentertilbud fra høsten 2014
Planlegges med ny 50% stilling som lyses ut i mars.  Jobbes med å finne egnet lokale, 
ventes avklart til mai. To mulige alternativer er kantina og utvidelse av aktiviteten i 
Skoleveien 2/4.

61) Vikarpool pleie og omsorg
Innebærer økning av 100 % sykepleierstilling og 100% hjelpepleierstilling.
Tenkes lyst ut med oppstart før ferien.

62) Brukerundersøkelse barnevern
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april.

63) Brukerundersøkelse helsestasjon
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april.

64) Brukerundersøkelse sosialtjenester
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april.

H) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef

65) Red renhold høsten 2014
Innebærer kutt av 100 % renholdsstilling på skolene 1.7.14

Forutsetter samarbeid med skolene om romdisponering. Felles arbeidsgruppe
bestående av vedlikeholdsleder (leder), ledende renholder og inspektørene på barne-
og ungdomsskolen påbegynner arbeidet tidlig i februar. Pr nå antas reduksjonen 
gjennomført gjennom naturlig avgang.

66) Konkurranseutsetting vaskeri
Innebærer kutt av 175 % stilling 1.4.14. 

Tenkes gjennomført med omplasseringer, med en viss mulighet for oppsigelse av 
andre ansatte. Anbudsfrist 21. mars og oppstart blir da litt utsatt. Oppdatert info gis i 
møtet.



67) Kiilgården – del 1
Revidert søknad til Kulturminnefondet levert medio januar. Jobben med øvrig 
finansiering påbegynt, herunder avslag fra utviklingsfondet i februar og søknad til 
fylket med forventet svar i september. Forventer svar fra Kulturminnefondet i juni 
etter utsettelse fra dem. Sak om eie eller salg eller andre alternative driftsformer må da 
utsettes. Ingen arbeider starter opp før dette er avklart.

68) Omgjøring til utleie rådhus 2
Arbeidet med å finne alternative kontorer til dagens brukere tenkes påbegynt før 
påske. Deretter en ombygging/opprusting som tenkes ferdig tett opp mot jul.

69) Brukerundersøkelse byggesak
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april.

70) Red til 50% vaktmester Arnøya 1.7.13 (nr 70 i 2013)
Innebærer kutt av 50 % vaktmesterstilling Arnøyhamn skole og 10% fagarbeider 
kloakk. Gjennomføres noe senere enn planlagt etter vakanser i andre stillinger.
Gjennomført ved omdisponeringer til nå, men det kan hende det blir oppsigelse i løpet 
av vinteren.

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen

J) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES

71) Strategisk næringsplan. Ansvar: Rådmannen og Formannskapet
Er ute på høring og kommer til k-styret i mai

72) IKT-plan. Ansvar: Rådmannen
Planlagt lagt fram før BØP 2014-17, men forsinket grunnet bytter av IT-leder. Antas 
ferdig til høsten, mest trolig oktober-møtet.

73) Plan for helsemessig og sosial beredskap. Ansvar: H/O-sjef
Planarbeidet litt forsinket i 2013 og kommer til politisk behandling i juni-møtet.

74) Smittevernplan. Ansvar: H/O-sjef
Litt forsinket i 2013 grunnet sykemelding. Politisk behandling tenkes i mai-møtet.

76) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef
Litt forsinket i 2013 grunnet sykemelding og forsinket statlig mal. Trygg Trafikk har 
et opplegg de ønsker å gjennomføre sammen med oss og de kommer hit i april/mai
Politisk behandling tenkes i oktober-møtet.

77) Plan for brannordningen. Ansvar: Teknisk sjef
Arbeidet forsinket grunnet sykemeldinger. Rådmannsgruppa i Nord-Troms har også 
startet en vurdering av brannsamarbeid i 4 av kommunene. Egen sak om dette tenkes 
til mai-møtet. Planen må da komme i etterkant.

78) Arkivplanen. Ansvar: Rådmannen
Revideringen nesten avsluttet. Mangler oversikt over relevant programvare på 
virksomhetene og org.kart. Ventes ferdig i første kvartal.



79) Kommuneplanen - samfunnsdelen. Ansvar: Rådmannen
Arbeidet tenkes oppstartet i februar med å få en oppdatert oversikt over tidligere 
planarbeid, delplaner, prosesskrav og ressursbehov, herunder muligheten for bistand 
fra plankontoret. Etatssjefsgruppa er arbeidsgruppe i fase 1. Legges fram sak til f-
skapet når dette er avklart, muligens før ferien. Naturlig å tenke en viss samkjøring 
mot arealdelen slik at politisk behandling kommer i 2015.

80) Kommuneplanen - arealdelen. Ansvar: Teknisk
Arbeidet oppstartet av plankontoret. Planprogrammet godkjent i mars. Videre 
framdrift og organisering i tråd med vedtak. Pr nå lagt opp til endelig godkjenning 
høsten 2015.

81) Energi- og klimaplan. Ansvar: Teknisk
Tenkes gjennomført i samarbeid med de øvrige kommunene i N-Troms siden dette 
opprinnelig er en felles plan. Enighet på rådmannsmøte om at dette gjøres felles. Tas 
opp på nytt 24. mars og oppdatert info gis i møtet.

82) Overordnet opplærings- og utviklingsplan. Ansvar: Rådmannen
Forrige plan vedtatt 1999. Arbeidet tenkes organisert med en arbeidsgruppe som 
oppnevnes i samarbeid med fagforeningene før ferien. Planlagt oppstart rett etter 
ferien. Forventes politisk behandling i desember-møtet.

83) Handlingsplan folkehelse. Ansvar: Kultur og undervisning
Arbeidet oppstartet med at styringsgruppe folkehelse gjennomgår gjeldende plan og 
kommer med nytt forslag. Forventes politisk behandling i oktober-møtet. Samordnes 
med plan for Skjervøy trygt og tilgjengelig.

84) Edruskapspolitisk plan. Ansvar: Helse og omsorg
Rusforum v/leder Ingrid Lønhaug har fått oppdraget. Forventes politisk behandling i 
juni-møtet.

85) Kompetanseplan helse og omsorg. Ansvar: Helse og omsorg
Forrige plan vedtatt i 2010. Arbeidet tenkes organisert med arbeidsgruppe bestående 
av virksomhetslederne sammen med etatssjef. Planlagt oppstart etter ferien. Forventes 
politisk behandling i desember-møtet.

86) Plan for atomberedskap. Ansvar: Helse og omsorg
Forrige plan vedtatt 2008. Arbeidet tenkes organisert gjennom intern arbeidsgruppe 
med oppstart i februar. Forventes politisk behandling i mai eller juni.

87) Idretts og anleggsplan. Ansvar: Kultur og undervisning
Årlig rullering med politisk behandling i oktober-møtet

88) Kompetanseplan barnehage. Ansvar: Kultur og undervisning
Arbeidet påbegynt med intern arbeidsgruppe. Forventes politisk behandling i mai-
møtet.



89) Mål og innhold SFO. Ansvar: Kultur og undervisning
Arbeidet gjennomføres med intern arbeidsgruppe. Forventes politisk behandling i mai-
møtet.

90) Sentrumsplan. Ansvar: Teknisk
Forrige plan vedtatt 1992. Den gang var det politikere i arbeidsgruppa. Arbeidet tenkes 
organisert med egen arbeidsgruppe bestående av 2 politikere (Torgeir Johnsen og 
Aksel Jørgensen), 1 fra Varehuset, 1 fra Næringsforeninga og teknisk sjef. 
Representantene fra næringslivet bør oppnevnes i løpet av februar slik at oppstart blir 
før påske. Forventes politisk behandling i desember hvis arbeidsgruppa anser det 
realistisk.

91) Hovedplan vannforsyning. Ansvar: Teknisk
Forrige plan vedtatt i 1992. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som 
prosjektleder. Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i 
desember-møtet.

92) Hovedplan avløp. Ansvar: Teknisk
Forrige plan vedtatt i 1994. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som 
prosjektleder. Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i 
desember-møtet.

93) Branndokumentasjon av kommunale bygg. Ansvar: Teknisk
Jobbes med dette i eget prosjekt med tenkt avslutning i år. Ny framdriftsplan under 
utarbeidelse grunnet sykemelding. Mulig ferdigstilling til desember-møtet.

94) Kystsoneplan. Ansvar: Teknisk
Jobbes med dette i eget prosjekt som avsluttes i år. Forventes politisk behandling i 
oktober-møtet.

95) Anskaffelsesreglement. Ansvar: Rådmannen
Sist vedtatt 2008. Felles reglement for alle i N-Troms så på årsmøtet i 
innkjøpsordninga 24. mars sjekkes om de andre skal revidere i år. Oppdatert info gis i 
møtet.

96) Lønnspolitiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen
Sist vedtatt 2010. Arbeidet tenkes organisert i arbeidsgruppe med deltakelse fra 
fagforeningene. Sammensetning og framdrift drøftet med fagforeningene. Pr nå 
forventes politisk behandling i mai-møtet

97) Arbeidsreglement og etiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen
Sist vedtatt 1999. Arbeidet tenkes organisert i arbeidsgruppe med deltakelse fra 
fagforeningene. Sammensetning og framdrift drøftet med fagforeningene. Pr nå 
forventes politisk behandling i oktober-møtet.

K) NYE PROSJEKTER
Formannskapet enig om at sluttrapporter inkl regnskap legges fram som referatsak til 
formannskapet etter hvert som prosjekter avsluttes.



98) Prosjekt FEIDE. Ansvar: K/U-sjef
Jf egen referatsak. Felles Nord-Troms-prosjekt der vi har fått tilskudd fra It-senteret i 
UDIR. Prosjektleder oppnevnt like før jul. Fortsatt plan om gjennomføring innen 
1.8.14.

99) Molo til molo. Ansvar: Kultur og undervisning
Ved en glipp ble ikke dette tatt inn i budsjettet etter behandlingen av idretts- og 
anleggsplanen. Blir utsatt til 2015 og kommer som tiltak i idretts/anleggsplanen og 
BØP 2015-18

100) Ungdom på ræk år 4. Ansvar: Helse og omsorg
Søker om midler til et 4. år. Tenkes brukt til implementering av fattigdomsplanen som 
skal vedtas i mars-møtet. Frist for søknad er 1. feb og forventet svar i mars/april. 
Startes opp hvis vi får midler.

101) Samhandlingsprosjekt rus. Ansvar: Helse og omsorg
Søker om midler til et 2. prosjektår for videreføring. Midlene forvaltes av 
Fylkesmannen. Foreløpig ikke mottatt info om frister – i fjor var det juni. Startes opp 
hvis vi får midler. 

102) Deltakelse kunnskapsløft kulturminner. Ansvar: Kultur og undervisning
Fellesprosjekt med Nordreisa i regi av NT Museum, jf egen referatsak. Søknad til 
behandling hos fylket. Egenandel 15.000,- kun i form av eget arbeid. 

L) NYE UTFORDRINGER
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 
kunne bli forlenget utover året.

103) Sammenrasing kai havnegata 38. Ansvar: Teknisk
Opprydding av kaia ble gjort i desember og belastet 2013. Det må snart tas stilling til 
hva som skal skje med resten av den gamle kaia og det gamle bygget. Avtalt med 
kjøper av fiskebruket at kaia skal rives innen utgangen av 2016. 

Oppryddingen etter diesel-lekkasjen pågår enda. Ansvarsforholdene er fortsatt uavklart 
og det kan påregnes en god del tid før konklusjonen er klar. Av den grunn er det uklart 
om og evt hvor mye dette vil koste oss. Vårt utgangspunkt er at vi ikke har noe 
økonomisk ansvar. Vi kjøper bistand fra advokat både hos vårt forsikringsselskap og 
hos andre. Pr nå ukjent størrelse på utgiften.

104) Nødnett helse. Ansvar: Helse og omsorg
Gjelder overgang til digitalt nødnett for legevakt. Etablering med engangsutgifter i 
2014 og drift fra 2015. Alternative modeller er 1) gjøre alt selv, 2) samarbeid i N-
Troms eller 3) samarbeid med Tromsø og flere. Jobbes med å få på plass pris for de 
ulike alternativer, herunder en del tekniske krav som har betydning for prisen.
Alternativ 1 er bestilt, men enda ikke helt avklart fra staten hva prisen blir.

Ble ikke meldt til BØP 2014-17 pga misforståelser ift hva helseforetakene skal bidra 
med.



105) Kommunestruktur. Ansvar: Ordfører og rådmann
Temaet var drøftet på Fylkesmannens januarmøte og er også så vidt luftet i 
regionrådet. Alle kommuner er bedt om å ta stilling til hvorvidt man vil være aktiv i en 
tidlig fase eller sitte på gjerdet inntil videre. Formannskapet ønsker mer 
interkommunalt samarbeid framfor sammenslåing

106) Nedlegging servicekontor skatt. Ansvar: Økonomisjefen
Skatt Nord har sagt opp avtalen om lokalt servicekontor med virkning fra 1.7.14. I 
tillegg til mulig dårligere service til innbyggerne blir det også et inntektstap med 
40.000,-i helårseffekt. Tas med i regulering i juni.

107) Økning behov hjemmetjenesten. Ansvar: Helse og omsorg
Økning i antall brukere samt økt hjelpebehov hos de vi har på senhøsten og nyåret har 
gjort det umulig å dekke opp innenfor gjeldende bemanning. Også en utfordring med 
enda mindre kapasitet på institusjonen. Løses ved ekstra innleie på dag og kveldstid 
tilsvarende 1 sykepleierstilling. Antas  å måtte bli en varig løsning. Pr nå stipulert til 
580.000,- pr år.

M) INNSPARINGER/TILTAK ETTER 2014
En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2015 eller senere. Disse har 
tidligere ikke vært i fokus, men tas med som en del av forberedelsene til høstens 
budsjettarbeid og for at de skal påbegynnes i tide

108) Stillingskutt rådhuset høsten 2015. Ansvar: Rådmannen
Arbeidet skal ses i sammenheng med interkommunalt prosjekt som har fått tildelt 
skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Starter med en kartlegging av oppgaver, kanskje før 
ferien.

109) Ikke u-skoleelever Arnøyhamn høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Vurdering av kretsgrenser tenkes gjort i tråd med kravene i opplæringsloven med 
vedtak 1. halvår 2015

110) 1 klasse mindre u-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

111) Særskilt norsk opphører høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå uklart om dette kan gjennomføres pga nye elever med tilsvarende behov. 
Fremmes evt som tiltak i BØP 2015-18

112) Spesped voksenopplæring opphører 1.1.15. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

113) Red ramme spesped b-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

114) Drift av newton-rom høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Rapporteres fra nå som en del av KKS, punkt 22.



115) Red rammetimer Arnøyhamn høst 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

116) 1 klasse mindre b-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

117) 1 klasse mindre b-skolen høst 2017. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

118) 1 klasse mindre u-skolen høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

119) 1 stilling generelt kutt helse omsorg 2016. Ansvar: Helse og omosrg
Pr nå ser det ut for å gå greit.

120) Reduksjon sykestua 2016. Ansvar: Helse og omsorg
Rapporteres fra nå som en del av punkt 16.

121) Red ant virksomheter pleie og omsorg 2015. Ansvar: Helse og omsorg
Arbeidet påbegynt og endelig avklaring foreligger til BØP 2015-18

122) 1 stilling generelt kutt teknisk 2016. Ansvar: Teknisk
Pr nå ser det ut for å gå greit.

123) Reduksjon planlegging 2016. Ansvar: Teknisk
Pr nå ser det ut for å gå greit.

124) Arealeffektivisering bygg 2015. Ansvar: Teknisk
Arbeidet påbegynt med noen befaringer.

N) OVERSIKT SAKER K-STYRET
Ettersom det er mange utredninger og planer som er bestilt til behandling i år i tillegg til de 
mer faste sakene har vi laget en oversikt over saker til de kommende møtene i k-styret. 
Oversikten vil antagelig ikke være 100 % da det kan dukke opp saker underveis mellom 
rapporteringene. Men vi tror den kan gi et godt bilde av kommende møter og være en hjelp til 
evt justering av frister.

Møte 7. mai
 Tema: Plan og bygningsloven
 Idrettsskole 
 Plan for atomberedskap
 Kompetanseplan barnehage
 Mål og innhold SFO
 Brannsamarbeid
 Lønnspolitiske retningslinjer
 Tilstandsrapport grunnskole
 Sluttregnskap renseanlegg



 Strategisk næringsplan
 Smittevernplan

Møte 18. juni
 Regnskap og årsmelding 2013
 Økonomirapport drift
 Økonomirapport investering
 Samordning med menighetsrådet 
 Energi- og klimaplanen 
 Boligsosial handlingsplan 
 Brukerundersøkelser
 Plan helsemessig og sosial beredskap
 Trafikksikkerhetsplan

 Edruskapspolitisk plan

Møte 29. oktober
 Økonomirapport drift
 Økonomirapport investering
 Idretts/anleggsplanen
 Billigere barnehager 
 Gebyrregulativ vann/avløp 
 Kystsoneplan
 Anskaffelsesreglement
 Arbeidsreglement
 Handlingsplan folkehelse

Møte 17. desember
 Budsjett/økonomiplan
 Møteplan 2015
 Overordnet opplærings- og utviklingsplan
 Kompetanseplan helse og omsorg
 Sentrumsplan
 Hovedplan vann
 Hovedplan avløp
 Branndokumentasjon av kommunale bygg
 IKT-plan

Utredninger til f-skapet:
 Konkurranseutsetting brøyting, 1. halvår, f-skapet 2. juni
 Renholdsplan, 1. halvår, f-skapet 2. juni
 Tilstandsrapport kaier, frist 2014, f-skapet 13. okt



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Rørlegger Helgesen as
Havnegata 30
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1513-14 8294/2014 194153/41 27.02.2014

Søknad om ferdigattest hytte Lille Taskeby gnr 53 bnr 41

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011.

Saksnr: Behandlet i:
Skjervøy Formannskap

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 21.01.14 fra ansvarlig søker.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/1513.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Direkte innvalg: 77775521

Kopi til:

Ørjan Sørgård Smedgata 13 3050 MJØNDALEN
Sandøy Bygg Rotsundelv 9153 ROTSUND
Stig Rasmusen Vierveien 5 9151 STORSLETT
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Stig Rassmusen
Vierveien 5
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1513-15 8727/2014 194153/41 28.02.2014

Søknad om endring av gitt tillatelse gnr 53 bnr 41 Lille Taskeby.

Saksopplysninger/Vurderinger:

Stig Rasmussen søker om endring av tillatelse, innlegging av vann og kloakk samt etablere 
våtrom i fritidsbygning på Lille Taskeby gnr 69 bnr 41.

Rørlegger Geir Helgesen søker om lokal ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 
innvendig rørleggerarbeid. Helgesen har hatt lokal godkjenning i lignende saker tideligere.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Stig Rasmussen tillatelse til innlegging av 
vann og kloakk samt etablere våtrom i fritidsboligen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Sandøy bygg AS ansvarsrett i funksjonen PRO 
og UTF tiltaksklasse 1 våtrom.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen lokal ansvarsrett i 
funksjonen PRO og UTF tiltaksklasse 1 innvendig rørlegging.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør

Kopi til:
Sandøy Bygg Rotsundelv 9153 ROTSUND
Rørlegger Helgesen as Havnegata 30 9180 SKJERVØY



Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Vegar Slotnes
Kveldsolveien 9
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/782-2 9543/2014 194169/535 05.03.2014

Kveldsolveien 2: Søknad om fasadeendring gnr 69 bnr 535

Saksopplysninger/Vurderinger:

Vegard Slotnes søker om byggetillatelse for fasadeendring som består å endre størrelse på 2 
vindu innsetting av dør i et vindusfelt samt overbygg over inngangsparti.

Det er ikke innkommet nabomerknader til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Vegard Slotnes byggetillatelse for fadeendring 
som består å endre størrelse på 2 vindu, innsetting av dør i et vindusfelt samt overbygg over 
inngangsparti.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør



Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Organisasjonsnr: 
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

SMISO Troms
Pb 1231
9262  TROMSØ

Att. Lene Sivertsen

Administrativt vedtak

aeres refl  gtr ref l døienr5 7rk:vkope aåbo
2013/1804-17 11402/2014 18.03.2014

Svår 6ånke it åvs9å2 om b:9skupp b:9 sbøbbesenber mob :n0esb o2 seksue99e 
over2rei

Såksoii9ysn:n2erl 
Viser til deres søknad om støtte på kr 5 000,- for 2014 datert 9. september 2013. Søknaden ble 
behandlet og avslått ifm budsjett og økonomiplan for 2014-17, jfr vårt skriv til dere datert 7. 
januar 2014. 

Viser videre til deres anke på avslag, datert 14. januar, fulgt opp pr mail 28. februar i år. 

gurper:n2erl
Dere ber i brevet datert 14. januar om politisk behandling av søknaden. I og med at saken var tatt 
med i budsjett og økonomiplanarbeidet har den per definisjon vært politisk behandlet, og dere har 
dermed ikke formell klagerett. 

Imidlertid viser det seg i ettertid at politisk ledelse ikke har vært oppmerksom på deres søknad 
ifm dette arbeidet, og søknaden har derfor ikke vært reelt politisk behandlet. I mail den 28. 
februar gjør SMISO oppmerksom på at deres søknadsfrist til staten er 1. april, og vi rekker derfor 
ikke å behandle saken politisk i formannskapet innen fristen. 

Signaler fra politisk ledelse, samt det faktum at SMISO de siste årene har fått innvilget støtte av 
Skjervøy kommune etter politisk behandling, gjør at rådmannen administrativt innvilger støtte til 
SMISO for 2014. 

I den opprinnelige søknaden fra SMISO søkes det også om en treårig avtale om driftstilskudd. 
Rådmannen avslår dette og henviser til evt ny søknad ifm arbeidet med budsjett og 
økonomiplanen til høsten. 

gepbåkl
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Skjervøy kommune bevilger kr 5 000,- til driftsstøtte til SMISO Troms for 2014. Pengene 
utbetales snarest. 

T9å2eåp2ån2
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær



Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Organisasjonsnr: 
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Jernrosen
V/ Arvid F. Janzon
  

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1804-20 11551/2014 19.03.2014

Svar - søknad om økonomisk bistand - Fullføring av Jernrosen 
Minnemonument 22. juli 2011 -

Saksopplysninger: 
Viser til deres e-post med vedlegg pr 17. mars 2014, hvor dere søker om støtte på kr 10 000,- til 
minnemonumentet. 

Vurderinger:
Jernrosen representerer et stort engasjement med et minnemonument som vil bety mye for de 
mange menneskene som ble direkte berørt av Utøyatragedien. Rådmannen finner det likevel ikke 
riktig å prioritere støtte til tiltaket i en situasjon med meget anstrengt økonomi i kommunen.

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte. 
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær



Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Organisasjonsnr: 
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Nord-Norsk hestesenter AS
Olsborg
9321  MOEN

Att. Birgit D. Nielsen

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1804-18 11532/2014 19.03.2014

Svar - søknad om midler til tiltak for lyngshest

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om kr 20 000,- til tiltak knyttet til lyngshest, datert 19. februar 2014. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune har respekt for arbeidet dere gjør ift nordlandshesten / lyngshesten. 
Imidlertid har Skjervøy kommune meget anstrengt økonomi, og vi har derfor ikke rom for å yte 
denne typen støtte. 

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte. 
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær



Luftfartstilsynet
CML AMATION AUTHORITY - NORWAY

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

Saksbehandler:
Telefon direkte:
Vår dato:
Vår referanse:

Deres dato
Deres referanse:

Astrid Nordahl
+47 90053238
10.03.2014
13/02194-8

Søknad om konsesjon for Skjervøy helikopterplass, Langbakken - vedtak

Det vises til søknad datert 24. juli 2013 om fornyet konsesjon for å drive og inneha Skjervøy
helikopterplass, Langbakken.

1. Bakgrunn
Landingsplassen eies av Skjervøy kommune. Landingsplassen vil kun bli benyttet til
ambulanseoppdrag.

2. Høringen
I henhold til luftfartsloven § 7-6 skal konsesjon til landingsplass bare gis når det finnes forenlig
med allmenne hensyn. Før avgjørelsen treffes, skal det være innhentet uttalelse fra
vedkommende kommunale og andre myndigheter.

Søknaden ble 27. september 2013 sendt til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune,
Skjervøy kommune og Statens vegvesen, region nord, med frist til uttalelse 1. desember 2013.
Kun Statens vegvesen har gitt merknader til søknaden.

Statens vegvesen har i brev datert 4. oktober 2013 informert Luftfartstilsynet om at etaten ikke
har innsigelser knyttet til høringen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at sikttrekant i
avkjørsel må utbedres. Skog og andre gjenstander skal ikke hindre sikt i en høyde på 50 cm og
en utstrekning mot vei på 90 meter på hver side av avkjørselen.

Luftfartstilsynet har i sitt høringsbrev gjort særskilt oppmerksom på at man ut fra
landingsplassens beliggenhet og begrensede bruk vil vurdere å gi dispensasjon fra kravet om
utarbeidelse av en egen støyberegning i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer.
Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til dette.

3. Luftfartstilsynets vurdering og vedtak
Luftfartstilsynet har vurdert saken i forhold til luftfartslovens bestemmelser om konsesjon, samt
etter forskrift av 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1)
(konsesjonsforskriften). Når det gjelder merknaden fra Statens vegvesen angående
trafikkmessige forhold knyttet til innkjørselen til landingsplassen legger Luftfartstilsynet til grunn
at dette må avklares i en nærmere dialog mellom Statens vegvesen og Skjervøy kommune.
Med hjemmel i konsesjonsforskriften §11 pkt. 3, 2 punktum, gis det dispensasjon fra kravet om
utarbeidelse av støykartlegging. (Se begrunnelse under pkt. 2).

Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority

T: +47 75 58 50 00 Postadresse: Besøksadresse: Fakturaadresse: Fakturamottak DFØ
F: +47 75 58 50 05 Postboks 243 Sjøgata 45-47 Postboks 4104
E: postmottak@caa.no 8001 BODØ 8006 BODØ fakturamottak@caa.no 2307 HAMAR



Luftfartstilsynet
Vår dato

10.03.2014

Vedtak:  
Luftfartstilsynet finner med bakgrunn i ovennevnte at konsesjon er forenlig med allmenne
hensyn. Med hjemmel i luftfartsloven § 7-5 og konsesjonsforskriften innvilges
Skjervøy kommune konsesjon for å drive og inneha Skjervøy helikopterplass, Langbakken.
Konsesjonen gis for ti år, til og med 9. mars 2024. Vilkår for konsesjonen, konsesjonsdokument
samt kart over landingsplassen følger som vedlegg.

4. Klageadgang
Dette vedtak kan av sakens parter, eller annen med rettslig klageinteresse, påklages til
Samferdselsdepartementet, jf. forvaltningslovens (fvl) § 28. En eventuell klage skal sendes til
Luftfartstilsynet innen 3 uker etter at dette brevet er kommet fram, jf. fvl § 29. Sakens parter har,
med få unntak, rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. fvl §§ 18 og 19.

For mer utfyllende opplysninger vises til elektronisk klageskjema som finnes på Statens
elektroniske blankettarkiv, http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=14
eller kan fremskaffes ved henvendelse til Luftfartstilsynet.

Vi gjør oppmerksom på at gebyr for behandling av søknad om konsesjon vil bli fakturert med
kr.14.700-, jfr. forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv., FOR-2013-03-21-315 § 42 pkt. 2 b.

Med vennlig hilsen

Wenche Olsen
avdelingsdirektør
Flyplass- og flysikringsavdelingen

Astrid Nordahl
juridisk seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.

Kopi: Samferdselsdepartementet, postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø
Statens Vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
Skjervøy kommune, postboks 145-G 9189 Skjervøy.
AØ, her

Vedlegg: Konsesjonsvilkår
Konsesjonsdokument
Kart

Vår referanse

13/02194-8
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Skjervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

Vår ref.:
13/7367-8
Løpenr.:
7600/14

U
TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Samferdsels- og miljøetaten

Saksbehandler: Arkiv:
Britt Cristine Mathisen 033 SAKSARKIV
Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
77 78 82 16 18.03.2014

KOMMUNALE TS-PLANER, TRAFIKKSIKKER KOMMUNE OG UTLYSNING AV
KRATTRYDNINGSMIDLER

Trafikksikker kommune o T/S- laner
Etter avtale med leder i TFTU inviterte administrasjonen alle kommuner i Troms til et
miniseminar 27. mai i Tromsø, med tema «trafikksikkerkommune». 24 representanter fra 10
kommuner deltok. Harald Heieraas fra Trygg Trafikk orienterte om en nyutviklet og enkel
metode for å implementere trafikksikkerhet i kommuneadministrasjonen og det politiske nivå.
Heieraas hadde en grundig gjennomgang av mulighetene som ligger på nettstedet
www.trafikksikkerkomrnune.no som er en nyttig «verktøykasse» for trafikksikkerhetsarbeid i
kommunen.

Det er viktig at trafikksikkerhetsarbeidet involverer både administrativt og politisk nivå i
kommunene, og TFTU vil oppfordre alle kommuner i fylket til å bli «Trafikksikker
kommune».

For å stimulere kommunene til å bruke denne verktøykassen vil kommuner som inngår
en bindende avtale med fylkeskommunen om å opprette kommunal tverretatlig
prosjektgruppe for å utvikle kommunale trafikksikkerhetsplaner, motta NOK 10.000 til
oppstartsarbeidet.

Slike planer vil, i likhet med vedtatt kommunal TS-plan, gi mulighet for å motta støtte fra
TFTU. Vegvesenet har utarbeidet en håndbok for TS-planer Håndbok 209 Kommunale
trafikksikkerhetsplaner. Denne er tilgjengelig på vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handbøker.
Prioritering av TS-tiltak vil kunne ha betydning for regional transportplan. Det vil også telle
positivt i vurdering av kandidater til prisen «Årets trafikksikkerhetskommune». Prisen er på en
million kroner, og skal bidra til å fremme lokalt arbeid for økt trafikksikkerhet
(ht ://www.ve ves en. no/Om+ Statens+ve vesen/Media/N hetsarkiv/Nas'onalt/Skal+k%C3%A5r
e+%C3%A5rets+trafikksikkerhetskornmune+2014.562380.cms )

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
lnternettadresse
www.tromsfylke.no



TFTU titadtar med dette å gi kommunene tilbud om å legge frem utkast ta TS-plan for
utvalget fOr innspill, om de ønsker det.,,Kommuner kan også legge frem eksisterende
planer for innspill til revidering.

• 1
Ekstra krattrydding langs fylkesveger og kommunale veger i fylket skal gi bedre sikt langs
veiene og forebygge vfitpåkjørsler. Utsiktsrydding vil derimot ikke kunne få støtte fra TFTU.
Kommunene skal kontakte Statens vegvesen for å sficre at ryddingen skjer på en
forskriitsmessig måte. Ved rydding må en sørge for at alt hogstavfall fiernes*$dln skal
godkjennes av Statens vegvesen og dokumentetes med bilder før og etter,

(Vk brosjyre om siktrydding i boligområder:
.trorns ' c7YE 3d&tabid=161 For

rficsveg og fylkesveger gjelder siktkrav etter Statens vegvesens håndbok 017 - veg- og
gateutforming. )

TFTU inviterer med dette, kommunene fylket til å søke på midler til krattrydning.
Evt ubrukte midler inndras og omdisponeres på første TFTUmøte i 2015

Med vennlig hilsen

Øystein Olav Miland
avdelingsleder Britt Cristine Mathisen,

rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikkesignatur.



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Jørn Larsen
Alfheimveien 6
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2014/793-6 10745/2014 L33 13.03.2014

Vedtak om seksjonering, gnr 69 bnr 816

Viser til Deres søknad om seksjonering, mottatt 26,02,2014 og vedlagt:

 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner
 Tegninger
 Situasjonsplan
 Vedtekter

Saksutredning:

Søknaden om eierseksjoner er kontrollert og vilkåret for seksjonering etter eigarseksjonslova § 6 
er oppfylt.

Søknaden gjelder seksjonering av eiendommen gnr 69 bnr 816 – Alfheimveien 6 som består av 3 
boenheter, seksjon 1,2 og 3.

Det er fastsatt gebyr i medhold av § 7, femte ledd, 3 x rettsgebyr kr 860.- = 2580.- + tinglysing 
av seksjonering kr 525.-.

Når klagefristen er ut, eller når eventuelle klager av seksjoneringsvedtaket er avgjort, skal 
kommunen føre seksjoneringen inn i matrikkelen jf. § 11 første ledd. Deretter skal nødvendige 
dokumenter sendes til tinglysing.

Vedtak:

I medhold av § 9 i Lov om eigarseksjonar er søknaden om seksjonering godkjent på grunnlag av 
situasjonsplan og tegninger for sameiet gnr 69 bnr 816 – Alfheimveien 6, datert 24,02,2014.
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Klagefristen er 3 uker fra den dagen de mottar vedtaket. Det er nok at klagen er postlagt innen 
fristen går ut. I klagen skal det gå frem hva som det klages på og hvilke endringer de som part 
ønsker. Klagen skal grunngis og sendes til Skjervøy kommune, teknisk etat, postboks 145, 9189 
Skjervøy.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526
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