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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/2343 -46

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen

Dato:                 09.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/14 Skjervøy Formannskap 19.05.2014

Vurdering av ansvarliggjøring

Henvisning til lovverk:
- Offentlighet § 15,2

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
- Skjervøy kommune vurderer det ikke som formålstjenlig å forfølge konkursen i Skjervøy 

Sjømat AS rettslig. 
- Formannskapet tar anbefalingen til orientering

Saksopplysninger

Som en følge av konkursen i Skjervøy sjømat AS tapte Skjervøy fiskeriutvikling 4,5 millioner 
kroner som selskapet gav som et ansvarlig lån til Skjervøy Sjømat AS. 

Kommunen har gjort ulike tiltak for å forsøke å sikre sine verdier, blant annet med tinglysing av 
pant samt hindret fjerning av inventar og utstyr som tilhørte eiendommen. 

Videre har kommunen gjennom sin advokat vurdert rettslige skritt rettet mot enkeltpersoner som 
har vært involvert i selskapene. I midten av januar sendte advokaten på vegne av kommunen et 
skriv til et av styremedlemmene i Skjervøy sjømat hvor mulige rettsstridige forhold ble påpekt 
og det ble bedt om tilsvar på dette. På bakgrunn av tilsvaret skulle så advokaten gi kommunen 
en anbefaling om videre saksgang.

Den 22. april mottok kommunen advokatens anbefaling, og ordføreren besluttet å legge saken 
frem for formannskapet. Saksfremlegget er offentlig, men vedlegget er unntatt offentlighet ihht 
Offl § 15,2 og vil bli utdelt på møtet. Vedlegget til også være tilgjengelig på rådhuset for 
formannskapets medlemmer. 
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Vurdering

I anbefalingen konkluderes det slik: 

På det grunnlag som følger nedenfor er vår vurdering at det foreligger 
sannsynlighetsovervekt for at
Skjervøy Fiskeriutvikling AS (SF) vil få medhold i krav om solidaransvar mot styrets 
medlemmer på inntil kr. 4.500.000,-, med tillegg av renter og kostnader. Vi ser også at 
det kan rettes krav mot daglig leder, da med noe økt prosessrisiko.
Prosessrisikoen i saken knytter seg blant annet til en usikkerhet om det foreligger 
omstendigheter i
saksforholdet som vi ikke er gjort kjent med, og spørsmålet om kravet er foreldet. 
Spesielt påpekes at det er noe vanskelig å forutse hvordan en del av korrespondansen 
som er fremlagt av SS, og de dialoger som antas å ha vært mellom SS og SF, vil bli 
oppfattet av en domstol. Det vil blant annet kunne bli reist spørsmål til om enkelte av de 
disposisjoner som etter vår vurdering representerer et mislighold av låneavtalen må 
ansees som akseptert av SF, eller om disse vil kunne bli vurdert som ansvarsbefriende 
ved en rettslig prøving.

Dersom SF ønsker å forfølge kravet så kan dette skje på følgende 2 måter:

a) Det kan tas ut sivilt søksmål mot styremedlemmene med krav om erstatning for brudd 
på kontrakt
og/eller aksjelovens handleplikt, eller med krav om tilbakebetaling dersom utbetalingen 
blir vurdert å være et tilskudd.

b) Man kan forfølge kravet straffeprosessuelt ved å politianmelde styremedlemmene for 
overtredelse av straffelovens § 284 samtidig som man anmoder politiet å fremme det 
sivile kravet i straffesaken.

Etter vår vurdering vil det være størst sannsynlighet for å få medhold i erstatningskravet 
ved et sivilt
søksmål. Årsaken til dette er at man ved et sivilt søksmål vil kunne kreve erstatning på 
bakgrunn av både kontraktsbrudd og brudd på handleplikten, mens man ved 
straffeprosessuell forfølgning kun kan prosedere på brudd på handleplikten.

Slik advokaten vurderer det er det altså «sannsynlighetsovervekt» for medhold i en rettslig 
behandling. Imidlertid peker han på vesentlig prosessrisiko knyttet til dokumenter i saken som 
pr nå ikke er kjent, samt hva som er avtalt og akseptert muntlig og dermed ikke dokumentert. 
Spesielt punktet om at det mulige misligholdet av låneavtalen må ansees å ha vært akseptert av 
SF, er tungtveiende. 

Det er åpenbart at en rettsprosess vil medføre en betydelig økonomisk risiko for kommunen. 
Advokaten tar 1900 kr pr time, samtidig som en risikerer å måtte bære motpartens 
saksomkostninger (anslått til inntil 250 000,-) Fra k-sekretariatet har vi fått antydet at slike saker 
fort kan beløpe seg til en million kroner i saksomkostninger. En annen faktor som må vurderes 
er hvorvidt motparten (3-4 personer) vil være i stand til å betale et slikt beløp.

Et minst like viktig aspekt er den samfunnsmessige belastningen en slik rettsprosess vil påføre 
Skjervøysamfunnet med negative omtale over lengre tid. Ordfører og rådmannen med stab vil 
komme til å bruke svært mye tid på å følge opp rettsprosessen, og det vil binde opp ressurser 
som ellers blir brukt til drift og utvikling av kommunen. Rådmannen vil peke på at det nå er 
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iverksatt granskning av Skjervøy fiskeriutvikling, og at dette vil bringe klarhet i prosessene som 
har vært gjort. Kommunen er ikke tjent med ytterligere ressurskrevende prosesser rettet mot 
fortiden. 

På oppsiden ligger naturligvis en potensiell gevinst ved at vi vinner saken og blir tilkjent 4,5 
mill NOK pluss renter og saksomkostninger i erstatning. Advokaten peker på vesentlig faktorer 
som utgjør prosessrisikoen i saken, disse bør ikke undervurderes. E-poster og uttalelser som er 
kommet frem i media tilsier at det kan bli lagt frem vesentlige dokumenter og uttalelser som 
ytterligere vil svekke vår sak, og vi bør ha i mente at også muntlige avtaler er bindende, selv om 
de er vanskeligere å dokumentere. 
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3037 -9

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 24.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/14 Skjervøy Formannskap 19.05.2014

Deling av eiendommen 57/22 i Arnøyhamn

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Søknad om deling av eiendommen
2 Søknad om deling av eiendom-høring
3 Søknad om deling av eiendommen 57/22 i Arnøyhamn
4 Flyfoto 57-22
5 uttalelse

Teknisk sjefs innstilling

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av tilleggsareal på 10 da fra
eiendommen 57/22 i Arnøyhamn på Arnøya som omsøkt.

Det forutsettes at ved utgåing av parsell skal allmenn bruk av vei over eiendommen til 
fotballbane sikres.

Saksopplysninger

Søker: Knut Vebjør, 1364 Fornebu
Erverver: Halfdan Karlsen, 9192 Arnøyhamn

Søknaden er mottatt 30,08,2013 og gjelder fradeling av en tomt på ca 10 da fra eiendommen
57/22. Eiendommen 57/22 ligger i Arnøyhamn på Arnøya. Arealet skal benyttes som 
tilleggsareal til eiendommen 57/62. Det skal ut over dette ikke gjøres nye tiltak på eiendommen.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i.h.h.t plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
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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 og plan- og bygningslovens § 19-1.
Den omsøkte parsell ligger på oversida av veien, men innenfor strandsonevernet slik at § 1-8
også kommer til anvendelse.

Adkomst/avkjørsel:
Eiendommen 57/62 har i dag godkjent avkjørsel fra fylkesvei.

Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser. Det er ikke innkommet merknader til
søknaden.

Vurderinger:
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynet bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.

En mener at omsøkte tiltak ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser og vil
derfor kunne tilrå fradeling som omsøkt. Det forutsettes derimot at allmennhetens bruk av veien 
over eiendommen til fotballbanen blir ivaretatt.
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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» 2013/3037-3 33560/2013 L33 16.09.2013

Søknad om deling av eiendom-høring

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en tomt fra
eiendommen gnr 57 bnr 22 i Skjervøy kommune.

Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens
§§ 1-8 og 19-1.

Søker: Knut Tormod Vebjør, 1364 Fornebu
Erverver: Halfdan Karlsen, 9192 Arnøyhamn

Tomten som søkes fradelt er på ca 10 da og ligger i innerst i Arnøyhamn.
I dag har erverver avkjørsel og garasje på eiendommen 57/22.
Formålet med fradelingen er å skille ut ei tomt slik at garasjen og avkjørselen får direkte 
tilknytning til eiendommen 57/62.
Det skal ut over dette ikke utføres nye tiltak på eiendommen.

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: Parsellen har avkjørsel fra fylkesvei.

Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.

Kulturminner: I følge økonomisk kartverk er det ikke avmerket kulturminner på
eiendommen 57/22.

Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.
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Side 2 av 2

Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel
nevneverdig.
Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.

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:
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

Sametinget, Miljø- og 
kulturvernavdelingen

Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK

Statens Vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
Landbruksforvaltningen postboks 145-G 9189 Skjervøy
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Bredbuktnesveien 50 B 9520 KAUTOKEINO
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3037 -4

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 02.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Skjervøy Formannskap

Søknad om deling av eiendommen 57/22 i Arnøyhamn

Henvisning til lovverk:

Jordlovens §§ 1 og 12

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens §§ 1 og 12 og godkjenner fradeling av en parsell på om lag 
10 daa bestående av anna uproduktive arealer fra eiendommen gnr. 57 bnr. 22 i Skjervøy 
kommune som tilleggsareal til boligtomta gnr/bnr 57/62.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte areal ikke berører dyrka eller dyrkbar jord, og at 
det ikke er landbruksdrift på eiendommen. 

Saksdokumenter:

 Søknad om deling, datert 30.08.13
 Kart
 Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy kommune, datert 16.09.13

Vedlegg:
Flyfoto

Saksopplysninger:

Søker: Knut Tormod Vebjør, 1364 Fornebu
Erverver: Halfdan Karlsen, 9192 Arnøyhamn

Eiendommen ligger i Grunnfjordbotn/Arnøyhamn.
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I flg. skog og landskap har eiendommen totalt 832 daa, av dette er 125 daa registrert som 
uproduktiv skog, mens resten er annet areal bestående av grunnlendt fastmark og myrområde. 
Av dette er om lag 100 daa dyrkbart. I flg. gårdsarkivet hadde eiendommen 10 daa 
overflatedyrka jord/gjødsla beite, og at sist det er registrert husdyrhold på eiendommen var i 
1966, da hadde eiendommen 4 vinterfora sauer. 

Tomta som søkes fradelt er på ca. 10 daa og ligger innerst i Arnøyham. I dag har erverver 
avkjørsel og garasje på eiendommen 57/22. Formålet med fradelingen er å skille ut omsøkte 
parsell slik at garasjen og avkjørselen får direkte tilknytning til erververens boligtomt 57/62.
Boligtomta 57/62 på 0,5 daa ble utgått fra eiendommen 57/22 i 1968. Det skal utover dette ikke 
utføres nye tiltak på eiendommen.

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

Vurdering:

I dag knytter det seg liten eller ingen landbruksmessig interesse til eiendommen. Omsøkte areal 
består av anna udyrkbart areal nede mot sjøen, mellom fotballbanen og fylkesveien.
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---Beharidlende enhet -- — Saksbefiandferfinnvalgsnr: - - - - Vår referanse: : -, - : Deres,referanse: :Vår dato:
12.kiiin-i-foi-d ' . ,' MakiiAildiei dlititsseil - 77617058 ' 201.37115168L002- '-2013:13037 ' 07.102013-

, •
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•Knut Torrno jør r. nr.22 i Skjeryu ommune fradeling,
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~une': 1-1>c4--et søk aei
rdet trefigs-i den ganifT ng:ikk

eryerver er- der'som4g bruker av

esen-

aveksister wavrseF.da

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002-Bodat- — —

Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen
firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETr Regnskap

. Båtsfjordveien 18
•Org.nr:: 971032081— 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

PS 31/14



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1146 -3

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 02.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
32/14 Skjervøy Formannskap 19.05.2014

Søknad om deling av eiendommen 58/3 beliggende i Simavågen på Kågen

Henvisning til lovverk:

Jf. jordlovens § 12

Vedlegg
1 Flyfoto 53-8

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad og godkjenner fradeling av to tilleggstomter på henholdsvis 560 
kvm og 200 kvm fra eiendommen gnr. 53 bnr. 8 som tilleggsareal til eiendomstomtene gnr. 53 
bnr. 29 og gnr. 53 bnr. 30 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingene ikke berører dyrka eller dyrkbar jord, og at 
eiendommen har liten eller ingen landbruksmessig interesse, og at fradelingene ikke får 
landbruksmessige konsekvenser for eiendommen.

Saksdokumenter:

 Søknad om deling, datert 25.02.14
 Kartutsnitt, målestokk 1:500
 Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy, datert 07.04.

Saksopplysninger:

Søker: Tetyana Adolfsen, Strandveien 88 i, 9180 Skjervøy
Erververe: Harry Adolfsen, Verfsveien 16, 9180 Skjervøy
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                  Svein Roger Mikkelsen, Severin Steffensensv. 13, 9180 Skjervøy

Søknaden gjelder fradeling av to tilleggstomter på henholdsvis 560 kvm og 200 kvm som 
tilleggsareal til eiendomstomtene 53/29 og 53/30. Begge disse ligger i Simavåg på Kågen. Det 
er ikke planlagt nye tiltak på tilleggsarealene utover fradelingene.

Tomtene er i LNF-sone 2, som både er områder hvor spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse 
kan tillates dersom bebyggelsen ikke kommer i konflikt med viktige arealbruksinteresser.

Eiendommen 53/8 har i flg. gårdskart fra Skog og landskap et totalareal på 190 daa. Av dette er 
171 daa uproduktiv skog og 19 daa jorddekt fastmark. Av opplysninger hentet fra gårdsarkivet 
framgår det at eiendommen opprinnelig hadde 8 daa dyrka jord, men at disse arealene i stor grad 
ble borte eller ikke kan nyttiggjøres etter at veien ble bygd til Sandvågen og Simavåg. 
Eiendommen har ikke bolig eller fjøsbygning.

Vurdering:

Eiendomstomtene 53/29 og 53/30 er tidligere fradelt fra eiendommen 53/8 og tilleggsarealene 
på henholdsvis 560 kvm og 200 kvm berører ikke dyrka eller dyrkbar jord. På eiendommen 53/8 
er det i dag ikke produktive arealressurser som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Skogen har 
kun betydning som brenselved.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4549 -11

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 30.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
33/14 Skjervøy Formannskap 19.05.2014

Deling av eiendommen gnr 3 bnr 5 og 6 på Haukøya

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Søknad om deling
2 situasjonskart
3 Søknad om dispensasjon - høring
4 ingen merknader

Teknisk sjefs innstilling

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til fradeling av en parsell på 3000 kvm 
fra eiendommen 3/ 5 og 6 på Haukøya som omsøkt under følgende forutsetninger:

 Den fradelte parsell må ikke inngjerdes eller det på annen må skapes stengsler for den 
allmenne frie ferdsel i området.

 Det skal ikke utføres nye tiltak på eiendommen  

Saksopplysninger

Søker: Arne Henriksen m/flere, 9180 Skjervøy
Erverver: Bernt Henriksen, 9180 Skjervøy

    Solveig Pedersen, 9024 Tomasjord
    Thor Johansen, 0960 Oslo

Søknaden gjelder fradeling av en hyttetomt på ca 3000 kvm. fra eiendommen 3/5 og 6. 
Eiendommen ligger ved Hamneneset på Haukøya. Den omsøkte parsell er bebygd med en hytte 
og naust. Det skal utover fradelingen ikke utføres nye tiltak på eiendommen.

PS 33/14



Eiendommen 3/5 og 6 eies i dag av flere personer. Grunnen til fradelingen er at erververne som 
eier hytta, ønsker å få hytta skilt ut slik at den blir stående på eget bruksnummer. Det skal utover 
fradelingen ikke utføres nye tiltak på eiendommen.

Den omsøkte tomt er i kommuneplanens arealdel i LNF- sone 2, 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.

Ut i fra dette ble saken oversendt berørte fagetater for uttalelser.
Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen med bakgrunn at det ikke
skal utføres nye tiltak på eiendommen.

Vurdering
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må 
hensynet bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
I denne saken skal det ikke utføres nye tiltak på eiendommen utover fradelingen. Hvis Skjervøy 
kommune velger å gi tillatelse til fradeling som omsøkt, bør eiendommen ikke inngjerdes eller 
på annen måte skape stengsler for allmennhetens ferdsel i området.
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[ .H REKVIS1SJON AV KARTFORRETNING

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

jfr. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23 juni 1978 med til-
horende forskrifter og §§ 63 og 66 i plan- og bygnings-
loven av 14 juni 1985

Tiloppmaljngsmyndigheten i•

Rekvisisjonen / søknaden gjetder

Eiendom
for deling

Det
rekvireres/
søkes om

Deling I henhold
4ks tfl pbl.  §  63

Elendommen FØR
deling/bortfesting

Gnr bnr, festenr

Areal som ønskes
fradelt/bortfestet  (1 alt)

* jfr 7 - beskriv arealet

Andre
opplysninger
(f eks andre
rettighets-
havere av
betydning

Hjemmels-
haver(e)

J.nr.

!Gnr Festenr Seksionsnr

,Bruksnavn adresse

Kartforretning over.

-

- hele grunneiendommen
jA uten delina Grensepavisnina etter malebrev

Deling av grunneiendorn
113 - festegrunn E med kartforretning over parseli

- spesifiser

-

- enkelte grenselinjer
C grensejusteringer annet

Regulerings- Bebyggeises- Godk ent
plan plan r torntedelingsplan forslag

•

fiftI--dgil-for-iandblvicsrnyndigheteh-Qq-StatiStisk --Sentralbyråy— -

Navn

1

Fulldyrka
areal

ercig tinderakrIft

TKdresse.felefon

Sted Dato iUnderskrift
Underskrift

34_  

Kommunenes arnivnekkel:58-
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OPPLYSNINGER TIL  REKVISISJON / SØKNAD fylles ut av soker

Gnr. Bnr Festenr Eiers festers navn og adresse

Parsel-
len(e)
skal
benyttes
til

3 1--
;

•

Det må legges ved kart / orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold.
Nabooppgaven nedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel
og kvittering for at varsel er gitt / sendt.

Parsell(er) det er søkt fradeling for

11,--1Selystendig bruksenhet ;areal til

forsiknna
FNtidshus . brr:Hver',    ..tel   es1F: .urant

---,Off. „ Landbruki Offth-
 ivirksomhet j tiske Naturvern j luflsomrade Off veg

Annct konimunikajonsau-rat; teknisk wiegg  

Riks-/

Atkomst 1  fylkesveg Komm. veg I_Privat veg

pb1 §§ 66.1
vegloven Ny avkjorsel tra oft. veg ; lity det bruk 3v eksisterende aikjo sei
§ 40-43

, Avkj _ Sr.,krud orn ,-rkGmst s  ,ret
:iateist    11

.. _ Frr..at felles.. ann. erk
Vann- - r  , Ortentha vannverk :.  7 Iknytinost Hatelse    c-d egge :-
forsyning -  - beskny
pb1 § 65 -, A-, I

Annet

&nkeltan  .' beskriy

Aviop ,OffE,nihu ,-:,,,,.ar,! F    . ,-.1,e It-s,    ..
pbt § 66 2 i Utshppst i- _ Soknad rn utsl pr,s-

  iatelse g tt t Ilatelse  .  edleactes

,ZSpesifikasjon:av parsellerdet søkt om fradenng for. . . . .
Par- Areal , Parsell skal Navn på evt
seli 1 Postadresse

ca m benyttes til kjeper festernr
2

C'00 `,L-(-;4c1 3eifyi-(  c -
solv T: 9c
I hor Lta.445,1 4/77//'-z// ~>/ fa' /J. ..0 g6

-T o  (1-

("1;m

 :.   •    ,t.teLie
eniante ch-_ urnent

Skriv ikke her

 -•;'
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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» 2012/4549-3 44114/2012 L33 30.11.2012

Søknad om dispensasjon - høring

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en hyttetomt fra
eiendommen 3/6 på Haukøya. Tomten er i LNF- sone 2 hvor både områder av
landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og
fritidsbebyggelse kan tillates. Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningslovens §§ 1-8 og
19-1.

Søker: Arne Henriksen m/flere, 9180 Skjervøy
Erverver: Bernt Henriksen m/flere, 9180 Skjervøy

Tomten som søkes fradelt er på ca 3000 kvm og er i dag bebygd med en hytte. Det skal ut over 
fradelingen ikke utføres nye tiltak på eiendommen.

Avkjørsel:

Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.

Reindrift:

Kulturminner: I flg. Økonomisk kartverk er det avmerket flere kulturminner på
eiendommen og tilstøtende eiendommer Ut fra kartet vil tiltaket ikke komme i konflikt med
disse.

Kulturlandskap: Det er kun fritidsbebyggelse på Haukøya.

Friluftsinteresser: Med bakgrunn i at det ikke skal utføres nye tiltak på eiendommen vil en
fradeling som omsøkt ikke konune i konflikt med friluftsinteresser.
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Vi ber om en snarlig uttalelse i saken.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:
Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat Postboks 6600 9296 TROMSØ
Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben Postboks 6105 9291 TROMSØ
Norges vassdrags- og energidirektorat Region 
Nord

Kongens gate  14-18 8514 NARVIK

Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
Landbruksforvaltningen postboks 145-G 9189 Skjervøy
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N E  Ei

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Skjervøy kommune - Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

Vår dato:
Vår ref.: NVE 201203824-3 rn/efor
Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: Eva Forsgren
Deres ref.: 2012/4549-3

NVE har ingen merknader til søknad om fradeling av hyttetomt på
Gl3nr 3/6 Haukoya Skj komimune

NVE har ingen merknader til saken da det ikke er planlagt noen nye tiltak på hyttetomten.

1-

\ k,
EY—a. Forsgren
senioringeniør

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: w".nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor I  Region Midt-Norge I Region Nord I  Region Sør Region  Vest I Region Øst

Middelthunsgate 29 1  Vestre Rosten 81 I Kongens gate 14-18 I  Anton Jenssensgate 7 I Naustdalsvn. 1B I  Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen I 7075 TILLER 8514 NARVIK i  Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO I  3103 TØNSBERG I 6801 FØRDE I 2307 HAMARPS 33/14



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/2572 -11

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 24.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
34/14 Skjervøy Formannskap 19.05.2014

Deling av eiendommen 59/1 i Langfjord

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Søknad om deling
2 kart
3 Søknad om deling av eiendom-høring
4 Deling av eiendommen
5 Deling av eiendom
6 Søknad om deling av eiendommen 59/1 beliggende i Langfjord på Arnøya
7 uttalelse
8 Kart

Teknisk sjefs innstilling

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av en teig på ca 440 da fra
eiendommen 59/1 i Langfjorden på Arnøya som omsøkt under følgende forutsetninger:

 Merknadene fra landbruksetaten og reinbeitedistriktet blir fulgt.
 Det må søkes om avkjørseltillatelse fra Statens vegvesen på vanlig måte.

Saksopplysninger

Søker: Åsmund Pedersen, 9192 Arnøyhamn
Erverver: Hilde Sofie Karlstad, Storslett
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Søknaden er mottatt 04,07,2013 og gjelder fradeling av en teig fra eiendommen 59/1. 
Eiendommen 59/1 består av 4 teiger og er på totalt 1938 da. Det er den teigen som ligger innerst 
i Langfjorden som søkes fradelt. Teigen er på ca 440 da.
Formålet med fradelingen er at grunneier ønsker å skille ut den ene teigen til sin datter, der hun 
ønsker en oppstillingsplass for sin campingvogn i sommerhalvåret. Det skal ut over dette ikke 
gjøres nye tiltak på eiendommen.

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

Planstatus:
Den omsøkte teig ligger i LNF- sone 1. Der står det følgende: I LNF område merket sone-1 er 
det så vidt sterke frilufts-, reindrifts- og naturforvaltningsinteresser at spredt bebyggelse ikke er 
tillatt. Det må foreligge særlige grunner for at kommunen vil gi dispensasjon. 

Dette medfører dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 19-1.
Den omsøkte teig ligger innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til anvendelse.

Adkomst/avkjørsel:
Den omsøkte teig har i dag ingen adkomst/avkjørsel.

Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser. Statens vegvesen har ingen innsigelse til 
delingen, men bemerker at det må søkes om avkjørsel. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark 
sier følgende: for at reindriftsinteressene skal være ivaretatt bør det være god kontakt mellom 
oppstiller av campingvogn og berørt reinbeitedistrikt, og at oppstiller er fleksibel ift. Reindrifta 
i området. 
Fra landbruksetaten er det satt vilkår for fradelingen om at eventuelle beitedyr på denne parsell, 
må i fortsettelsen ha samme rett til beite som før fradelingen. Fylkesmannen vurderer delingen 
til uendret bruk, det vil si at parsellen vil forbli LNF – område. 

Det er utover dette ingen merknader til fradelingen.

Vurderinger:
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynet bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.

I denne sak gjelder fradelingen til uendret bruk.

En mener at omsøkte tiltak ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser og vil
derfor kunne tilrå fradeling som omsøkt. Dette forutsetter at merknadene fra reinbeitedistriktet 
og landbruksetaten blir fulgt.
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Elendom
for deling

Det
rekvireres/
sokes om

, Gnr., bnr., festenr.

Andre
opplysninger
(f.eks. andre
rettighets-
havere av
betydning

Hjemmels-
haver(e)

LT

Under skrIff

REKVISISJON AV KARTFORRETN1NG

ri SØKNAD OM DEL1NG AV GRUNNEIENDOM

jfr. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23 juni 1978 med til-
horende forskrifter og §§ 63 og 66 i plan- og bygnings-
loven av 14 juni 1985

Til oppmålingsmyndigheten

k97-2z7)u--7/7C
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OPPLYSNINGER REKVISISJON  /  SØKNAD tylles ut av soker

'

Det må legges ved kart / orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold.
Nabooppgaven nedenfor må fylles ut. Ved soknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel
og kvittering for at varsel er gitt / sendt.

_

Gnr. Bnr Festenr Eiers festers navn og adresse

1

Par- Areal Parsell skal Navn på evt.
sell 2na m benvttes til kjoper / fester

,:#r$,!elger)def er  Sold fradeling for:

;Gt-tr bor
Tilleggs-

Parsel- Xl, Selvstendig bruksenhet ; 1,_ -' Lareal til
,;- len(e) Industri; Varehandel i bank forsikring

skal Bolighus  [ I  Fritidshus ; beroverk ' ;, ; hotell / restaurant
. benyttes

 

tll -, Off. , -,Landbruki , j , Off. fri- i
i virksomhet i i fiske I i Naturvern 1 j luftsomrade i i Otf veg

.• , :
K JQav p4ùr t omfradeling for ;..

. . '

1 ,5 N
41,61

•

' ,

Postadresse J.nr.

11.

•.

Atkomst
pbI. §§ 66.1
vegloven
§  40-43

Vann-
forsyffing
pbt,  §  65

Avlop
pbl,  §  662

lAnnet kommunikasjonsareal  /  teknisk anlegg

RIks-/1 fylkesveg

eksisterende avkjorsei

Atkomst sikret
ifolge vedlagte ookument

vedlegges

A.vfop sikret ifolge
vedlagte dokument

Romm. veg r 1Privat veg

Ny avkjorsel fra

gitt

vannverk
beskriv

;

r
off. yeg  ! i Utvidot bruk av

„
lateise

-10ffentlio

Annet

Off,

Utslippstil;
iatelse gitt

_Soknad om
tavkjorseistiiialeise yediegges

Frivat fettestiannverk
;  I ilknytingstifiatelse

'

Soknad om utslipps-
'  tillatelse vedlegges I
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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» 2013/2572-4 29726/2013 L33 15.08.2013

Søknad om deling av eiendom-høring

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en teig fra eiendommen gnr 59
bnr 1 i Skjervøy kommune.

Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §§ 1-8 og
19-1.

Søker: Åsmund Pedersen, 9192 Arnøyhamn
Erverver: Hilde Sofie Karlstad, Storslett

Eiendommen 59/1 består av 4 teiger og er på totalt 1938 da. Det er den teigen som ligger innerst i 
Langfjorden som søkes fradelt.
Teigen som søkes fradelt er på ca 440 da og ligger i Langfjorden på Arnøya.
Formålet med fradelingen er at grunneier ønsker å skille ut den ene teigen til sin datter, der hun 
ønsker en oppstillingsplass for sin campingvogn i sommerhalvåret. Det skal ut over dette ikke
utføres nye tiltak på eiendommen.

Den omsøkte teig ligger i LNF- sone 1. Der står det følgende: I LNF område merket sone-1 er det 
så vidt sterke frilufts-, reindrifts- og naturforvaltningsinteresser at spredt bebyggelse ikke er 
tillatt. Det må foreligge særlige grunner for at kommunen vil gi dispensasjon

Avkjørsel/adkomst: Det søkes om avkjørsel fra fylkesvei.

Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.

Kulturminner: I følge økonomisk kartverk er det ikke avmerket kulturminner på eiendommen
59/1.

Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.
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Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.

Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.

Ber om en snarlig tilbakemelding i saken.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Region Nord

Kongens gate  14-18 8514 NARVIK

Sametinget, Miljø- og 
kulturvernavdelingen

Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK

Troms Fylkeskommune, regional 
utviklingsenhet

Postboks 6600 9296 Tromsø

Statens Vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Bredbuktnesveien 50 B 9520 KAUTOKEINO
Landbruksforvaltningen postboks 145-G 9189 Skjervøy
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd. Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Skj ervøy kommune
Postboks 145 - G
9189 SKJERVØY

Behandlende enhet:

Region nord

Åsmund Pedersen  -  gnr.59 bnr.1  -  deling av eiendom på Arnøya i
Skjervøy kommune

Statens vegvesen viser til mottat høring vedr deling av eiendommen gnr 59 bnr 1 på Arnøya i
Skjervøy kommune, Statens vegvesen har ingen innsigelser til ovenfor nevnte deling men
bemerker at det skal søkes om avkjørsel til den utgåtte parsellen.

Plan og forvaltning
Med hilsen

Martin Andreas 01

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse:

Martin Andreas Olaussen - 77617068 2013/095056-002

Deres referanse: Vår dato:

02.09.2013

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
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Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Side 1 av 3
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

Hilde Sofie Karlsen
Strandvegen 8 B
9151  STORSLETT

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2572-8 38043/2013 L33 17.10.2013

Søknad om deling av eiendommen 59/1 beliggende i Langfjord på Arnøya

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:
Åsmund Pedersen Langfjord 9192 ARNØYHAMN
Hilde Sofie Karlsen Strandvegen 8 B 9151 STORSLETT
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Side 2 av 2

Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/2572 -7

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 27.09.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

Søknad om deling av eiendommen 59/1 beliggende i Langfjord på Arnøya

Henvisning til lovverk:

Jordlovens §§ 1 og 12.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens §§ 1 og 12 og godkjenner fradeling av en parsell på om lag 
440 daa bestående av åpen jorddekt fastmark/uproduktiv skog, beliggende innerst i Langfjorden 
på Arnøya fra eiendommen gnr. 59 bnr. 1 i Skjervøy kommune som søkt.

Det settes vilkår i henhold til jordlovens § 8, om driveplikt:

Eventuelle beitedyr på denne parsellen, må i fortsettelsen ha samme rett til beite som før 
fradelingen.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte parsell ikke har dyrka eller dyrkbart areal, og at 
skogressursene er klassifisert som uproduktive. Fradelingen har liten økonomisk betydning for 
resten av eiendommen 59/1.
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Side 3 av 3

Saksdokumenter:

 Søknad om deling datert 04.07.13
 Kart
 Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy kommune, datert 15.08.13

Vedlegg:
Flyfoto

Saksopplysninger:

Søker: Åsmund Pedersen, 9192 Arnøyhamn
Erverver: Hilde Sofie Karlstad, 9080 Storslett

Eiendommen 59/1 som består av fire teiger ligger i Langfjord på Arnøya. Det er den teigen som 
ligger innerst i Langfjorden, om lag 6 km fra hovedparsellen som søkes fradelt. Denne teigen er 
på ca. 440 daa og består i hovedsak av åpen jorddekt fastmark, unntatt partiet ned mot sjøen med 
uproduktiv skog.

Totalt har de fire teigene tilsammen 1.938 daa, herav 38 daa dyrka jord på 
bolig/hjemmeparsellen. De øvrige arealene på eiendommen 59/1 består av 618 daa uproduktiv 
skog, mens resten er annet uproduktive arealer.

Den omsøkte teigen ligger i LNF-sone 1, som er områder med så vidt sterke frilufts-, reindrifts-
og naturforvaltningsinteresser at spredt bebyggelse ikke er tillatt. Det må foreligge særlige 
grunner for at kommunen vil gi dispensasjon.

Formålet med fradelingen er at grunneier ønsker å skille ut den ene teigen til sin datter, der hun 
ønsker en oppstillingsplass for sin campingvogn i sommerhalvåret. Det skal utover dette ikke 
utføres nye tiltak på eiendommen.

Det er ikke selvstendig jordbruksdrift på eiendommen etter at drifta opphørte i 1996. Det dyrka 
arealet høstes av et bruk beliggende på Haugnes, om lag 4-5 km fra Langfjorden. 

Vurdering:

Omsøkte parsell har ikke dyrka eller dyrkbar jord, og har således liten økonomisk betydning for 
de gjenværende parsellene. Skogarealet er klassifisert som uproduktiv skog. Arealet er brattlendt 
og ellers lite egnet for landbruksmessig utnyttelse.
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Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Din 6t1/Deres ref : Min "uj./Vår ref: Dåhton/Dato:
2013/2129/20066/2013/ME/414.3 29.10.2013'

Høring  -  Søknad om deling av teig fra eiendom gnr 59 bnr 1 til oppstillingsplass for ål
campingvogn i sommerhalvåret

Viser til deres brev av 15.08.2013, ref.: 2013/2572-4.

Reindriftsforvaltningen registrerer at saken har vært på høring i rbd. 39 Årdni/Gåvvir —
Arnøy/Kågen. Det har ikke kommet uttalelse fra reinbeitedistriktet.

Den omsøkte teig ligger i LNF- sone 1 hvor spredt bebyggelse ikke er tillatt.

Det er registrert en trekklei og inn- og avlastningsplass for transport av rein i nærheten av teigen.
Flytteleier er beskyttet jf. reindriftslovens § 22. For at reindriftsinteressene skal være ivaretatt bør
det være god kontakt mellom oppstiller av campingvogn og berørt reinbeitedistrikt, og at
oppstilleren er fleksibel ift. reindrifta i området.

Denne uttalelse er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 65/12.

Med hilsen

Ala T.1Hætta
Reindriftsagronom

Adreassa - Adresse
NB!  Ny  adresse  /  Odda 'eujuhus

Bredbuktnesveien 50B
9520 Kautokeino

Oarje-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark

Kopi: D-39 Årdni/Gåvvir-Arnøy/Kågen, Gartnetnjunni 15, 9520 Kautokeino

Telefovdna - Telefon Telefåksa - Telefaks

78484600
www.reindrift.no

78484610

-6A
Matti Eira

Førstekonsulent
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1071 -2

Arkiv: V00

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 24.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
35/14 Skjervøy Formannskap 19.05.2014

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storelv gnr. 66 bnr. 8

Henvisning til lovverk:

Jf. konsesjonslovens §§ 1,2 og 9.

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet viser til søknad om konsesjon og innvilger Odd-Johan Jacobsen konsesjon for 
erverv av eiendommen gnr. 66 bnr. 8 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har mindre landbruksmessig interesse. Det 
har ikke vært landbruksdrift på eiendommen siden 1971. Eiendommen sammen med de andre 
boligeiendommene utover mot Hellnes er fraflyttet. Veien utover mot Hellnes er rasutsatt og har 
de senere år ikke blitt snøbrøytet.

Saksdokumenter:
 Søknad om konsesjon, datert 28.02.14
 Kopi av skjøte, datert 08.08.10
 Kart over eiendommen fra Skog og landskap

Vedlegg:
1 Flyfoto

Saksopplysninger:

Søker: Odd-Johan Jacobsen, Engsvingelvn. 15, 9516 Alta
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Overdrager: Unni Daljord, Elvestien 24, 9020 Tromsdalen

Eiendommen ligger på Laukøya ved Lauksundet, om lag 7 km nord for ferjeleiet på Nikkeby.

I kommuneplanens arealdel inngår eiendommen i LNF-område Sone 2, som både er områder av 
landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan 
tillates.

I flg. skog og landskap har eiendommen totalt 331 daa. Av dette er 6 daa registrert som 
overflatedyrka jord, mens resten av eiendommen består av annet areal i hovedsak åpen jorddekt 
fastmark.

Eiendommen er fraflyttet. Det har ikke vært landbruksdrift på eiendommen er at den ble nedlagt 
i 1971, da hadde eiendommen 1 ku og 4 sauer.

På eiendommen står et bolighus på 60 m2 oppført i 2-etasjer og i middels stand, og et naust på 
50 m2 oppført i 1951 som opplyses og være i dårlig stand.

Kjøpesummen er oppgitt til kr. 190.000,-, noe en ikke har merknader til.

Søkeren er 55 år og bosatt i Alta. Han opplyser at konsesjonseiendommen skal benyttes som 
fritidseiendom og at den skal slås sammen med eiendommen 66/30. Eiendommen 66/30 som er 
på 9,5 daa ble utgått fra konsesjonseiendommen i 1931.

Vurdering:

Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 
produksjonsarealer, og slik eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet. Søkers 
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest 
ganglig for samfunnet om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter 
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å 
avslå.

I dette tilfelle er det en eiendom med mindre landbruksmessig interesse. Den er fraflyttet og det 
har ikke vært landbruksdrift der siden 1971. Det er heller ingen andre landbrukseiendommer på 
Laukøya som er i drift. F.t. blir deler av Laukøya brukt til sauebeite for en gårdbruker bosatt på 
naboøya. Veien utover mot Hellnes er rasutsatt og har over de senere år ikke blitt brøytet.

PS 35/14



PS 35/14



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3442 -6

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 22.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
36/14 Skjervøy Formannskap 19.05.2014

Deling av eiendommen 47/7 på Vorterøya

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Søknad om deling
2 kart
3 Søknad om deling av eiendom - høring
4 Kart

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av en tomt på 500 kvm fra
eiendommen 47/7 på Vorterøya.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 

Saksopplysninger

Søker: Jan O. Johansen, 9189 Skjervøy

Erverver: Odd A. Olsen, 3610 Kongsberg

Søknaden er mottatt 20,09,2013 og gjelder fradeling av en tomt på ca 500 kvm fra eiendommen
47/7 til oppføring av et naust. Eiendommen 47/7 ligger ca 400 meter nord for kai i Jekthamna på 
Vorterøya. Erverver eier i dag eiendommen 47/31 som ligger på oversida av vei og omsøkt tomt.

Nabovarsling:
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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. Det er ikke innkommet 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. 

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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REKVIS1SJON AV KARTFORRETNING

7(1  SØKNAD OM DEL1NG AV GRUNNE1ENDOM

jfr. kap. 2 og 3 i delingsloven  av 23 juni 1978 med til-
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loven av 14 juni 1985
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OPPLYSNINGER T1L REKVISISJON / SØKNADfylles ut av søker

Det må legges ved kart / orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold.
Nabooppgaven nedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel
og kvittering for at varsel er gitt / sendt.

Gnr. Bnr. Festenr. Eiers / festers navn og adresse

Par- Areal Parsell skal
seil ca. m2nr. benyttes til

Annet kommunikas onsareal I teknisk ani

Navn på evt.
kjøper / fester

Prtvat fellesvannverk
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Atkomst esve Komm. v Privat v

pbt. §§ 66.1
vegloven N a ørsel fra off. v Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
§  40-43

Avkj.til- Søknad om Atkomst sikret
latelse gitt avkjørsetstillatelse vedlegges ifølge vedlagte dokument

Vann- Offentlig vannverk TilknytingstiHatelse vedle ges
forsyning - beskriv
pbl. § 65 ‘A.

Annet

Privat enkettanl.

Avløp Offentlig avløpsanl. Privat fellesanl.
pb1. § 66.2 Utslippstil- Søknad om utslipps- Avløp sikret ifølge

latelse gitt tillatelse vedlegges vedlagte dokument
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k
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••• II 
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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» 2013/3442-2 38353/2013 L33 21.10.2013

Søknad om deling av eiendom - høring

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av ca 500 kvm som skal benyttes 
til oppføring av naust. 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: Jan O. Johansen, 9189 Skjervøy
Erverver: Odd A. Olsen, 3610 Kongsberg

Tomta som søkes fradelt ligger på nedsida av kommunal vei, ca 400 meter nord for kai i 
Jekthamna på Vorterøya.

Foreløpig vurdering: 

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

Reindrift: Det er ingen reindrift på Vorterøya.

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

Kulturlandskap: Det er spredt bebyggelse på Vorterøya. Bebyggelsen består hovedsakelig av 
fritidsboliger med noen fastboende. 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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Side 2 av 2

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:
Landbruksforvaltningen postboks 145-G 9189 Skjervøy
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat Postboks 6600 9296 TROMSØ
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK
Norges vassdrags- og energidirektorat Region 
Nord

Kongens gate  14-18 8514 NARVIK

Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/161 -5

Arkiv: 280

Saksbehandler:  Terje Trætten

Dato:                 06.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
37/14 Skjervøy Formannskap 19.05.2014

Anbudsprosess kjøp av vaskeritjeneste

Henvisning til lovverk:
Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunn for saken.

I henhold til økonomiplan for 2012-2015 er rådmannen bedt om å foreta ei vurdering av 
muligheter og konsekvenser forbundet med konkurranseutsetting av vaskeriet. Vurderingen ble 
utført våren 2013.

I arbeidet med vurderingen var vi i kontakt med Breeze Troms (tidligere Fellesvaskeriet på 
Oteren). Et grovt estimat var på kr 19,- pr kg eks mva. Ut fra kommunens volum skulle dette 
utgjøre kr 456.000,- eks mva pr år.
Det vises til F-sak 59/13, av 24.6.2013.

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:
Med bakgrunn i saksopplysninger og vurdering i saken anbefaler rådmannen å inngå kontrakt 
med Breeze Troms etter alternativ 3. Kontraktstiden er, i henhold til vårt konkurransegrunnlag, 
på 3 år med opsjon på 1 år.

Saksopplysninger

Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget ble vi oppmerksom på at bransjen bruker pris pr 
enhet som vaskes. Vår vurdering var basert på antall kilo. Vaskeriet som vi var i kontakt med sa 
heller ikke noe om det.
Vi hadde da ikke anelse om at et pristilbud måtte baseres på antall laken, dynetrekk, duker, 
vaskekluter, arbeidstøy, privattøy, osv som må vaskes hvert år.
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For å kunne gjennomføre anbudskonkurransen fikk vi en statistikk fra en annen kommune. 
Denne ble tilpasset til vårt antall sykehjemsplasser. Dette grunnlaget medfører selvsagt en viss 
usikkerhet i forhold til vårt reelle volum.

Konkurransegrunnlaget ble utarbeidet, og anskaffelsen ble kunngjort på Doffin 10.2.2014. 
Tilbudsfristen ble satt til 21.3.2014.
Tre interessenter hadde lastet ned konkurransegrunnlaget.

Ved tilbudsfristens utløp kom det inn ett tilbud. Det var fra Breeze Troms.
Tilbudssummen var på kr 715.904,91 eks mva. 
Dette er langt unna det som vi ble forespeilet da vurderingen ble utført.
Vi får opplyst at grunnen til at tilbudet er langt over det som tidligere ble antydet er at vask av 
privat beboertøy ikke var medtatt. Flere kommuner håndterer dette selv. 

Kommunen har tidligere fått pristilbud fra Skjervøy ASVO. 
Kostnaden pr år ved overføring til Skjervøy ASVO vil da utgjøre kr 862.500,- eks mva pr år.
Dette ut fra vårt volum på vekt som er oppgitt i konkurransegrunnlaget.

Regnskapet for drift av kommunens vaskeri for 2013 var på kr 836.121,32

Lovverk.
Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften gjelder for institusjoner som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesten og for 
institusjoner som omfattes av forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon.
Det vil si at forskriften gjelder for behandling av tekstiler til kommunens helseinstitusjon da vi 
driver sykestue og sykehjem.

Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt har sluttet seg til en bransjestandard som er 
utarbeidet av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn.
Denne standarden stiller krav til blant annet tekstilbehandling, bygg, utstyr, hygiene, rengjøring 
og desinfeksjon.

Lokalene til kommunens vaskeri tilfredsstiller ikke denne standarden.

Vurdering

Alt 1.
Fortsatt drift i kommunal regi i ett år til.
For å få en nøyaktig oversikt på antall artikler som det er behov for å vaske pr år drives vaskeriet 
i ett år til. Deretter foretas ny anbudsrunde.
Kostnad kr 836.000,-
Ved budsjettrullering må det tilføres midler for ett års drift. Dette på grunn av at budsjettet er 
redusert i henhold til forventet besparelse.

Alt 2.
Permanent drift i kommunal regi, 
Flytting av vaskeriet til nye lokaler og komplettering/utskifting av maskinparken. 
Investeringskostnaden er ukjent.  Driftskostnad ca kr 836.000,- Husleie er ikke medtatt.
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Alt 3.
Anta tilbudet fra Breeze Troms.
Tilbudssum kr 715.904,91 eks mva. Tilbudet er basert på at vaskeriet holder alt av tøy.

Besparelse i forhold til regnskapet for 2013 er kr 120.216,41. 
Den reelle besparelsen vil bli større da energibruken til kommunens vaskeri ikke er medtatt i 
vårt regnskap.
Kommunen trenger heller ikke kjøpe inn tøy. Anslagsvis vil dette utgjøre ca kr 70.000,- pr år.

Det vil være usikkerhet omkring volum pr år, da antall artikler er basert på statistikk fra annen 
kommune. Dette kan være riktig for Skjervøy kommune, eller det kan slå ut begge veier.

Tilbudet er basert på levering/henting to ganger pr uke. Dersom det av plasshensyn for lagring 
av skittent tøy er nødvendig å levere/hente tre ganger pr uke så har leverandøren bekreftet at de 
vil gjøre dette for samme pris.

Kommunen vil få bort risikoen for spredning av smitte ved at ikke egne lokaler tilfredsstiller 
gjeldende krav.

Alt 4.
Overføre håndtering av institusjonstøyet til Skjervøy ASVO.
Ut fra vårt volum på vekt som er oppgitt i konkurransegrunnlaget vil den årlige kostnaden ligge 
på kr 862.500,- eks mva. Levering/henting tre ganger pr uke. Kommunen må selv holde 
institusjonstøy.
Gevinst ved redusert energibruk vil oppnås.
Kommunen vil få bort risikoen for spredning av smitte ved at ikke egne lokaler tilfredsstiller 
gjeldende krav.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1066 -2

Arkiv: K21

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim

Dato:                 09.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
38/14 Skjervøy Formannskap 19.05.2014

Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Henvisning til lovverk:
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Vedlegg
1 Forslag til Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Skjervøy 
kommune Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2014- 2016. 

Saksopplysninger

Tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket «NMSK» omfatter statlige tilskudd til 
skogbrukstiltak. Ordningen reguleres av en nasjonal forskrift. Formålet er å stimulere til økt 
verdiskaping samtidig som miljøverdier blir ivaretatt. Det skal fastsettes retningslinjer for 
bruken av midlene. 

Investeringer i skogbrukstiltak har ofte svært lange tidsperspektiv. Når et tre plantes så må det 
gjerne stå i hundre år før det er hogstmodent. Videre så har ofte investeringer i skog en stor 
betydning utover den privatøkonomiske verdiskapingen for skogeier. Det ytes derfor betydelige 
tilskudd til investeringer i skog gjennom NMSK-ordningen. Kommunene forvalter tilskudd til 
skogkultur, miljøtiltak og utviklingsprosjekt, mens Fylkesmannen forvalter tilskudd til 
skogsvegbygging og drift med taubane, hest ol. 

Tidligere ble midlene tildelt kommunen i en felles pott med midler til miljøtiltak i jordbruket 
(SMIL-midlene). På bakgrunn av dette så har vi hatt felles retningslinjer for SMIL og NMSK 
frem til 2013. I dag bevilges midlene til kommunen i to separate tildelinger.  Siden ordningene 
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ikke lenger er koblet til hverandre og formål og bruksområder er svært forskjellige så lager vi 
egne retningslinjer for NMSK. 

Retningslinjene er sendt på høring til de lokale skogeierlagene i distriktet og Fylkesmannens 
skogseksjon og er utarbeidet i samarbeid med dem. Lyngen skogeierlag framhever viktigheten 
av å drive med ressursoppbygging. Detter er viktig for skognæringa i framtida. Nordreisa 
skogeierlag mener også at ressursoppbygging er viktig. De trekker særlig frem at vi må gjøre 
tiltak som fører til mer uttak av skjermskog i etablerte plantefelt. Vi har et betydelig etterslep på 
uttak av skjermskog. Det bør også legges til rette for å øke forsyningen av furufrø, da dette er en 
begrensende faktor for tilgangen på furuplanter i dag.     

Lyngen sau og geit har sendt innspill til kommunen om at det ikke bør tildeles tilskudd til 
planting av gran, fordi plantefeltene legger beslag på beiteareal. Det blir også påstått at 
granskogen ikke har noe verdi. 

Siden vi har et interkommunalt samarbeid på skogbruk i kommunene Lyngen, Storfjord, 
Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa så er det tenkt at vi skal ha felles retningslinjer for hele 
distriktet.   

Vurdering

De nye retningslinjene viderefører eksisterende ordninger. Bortsett fra at koblinga mot SMIL-
strategien er borte så er det er lite endringer i forhold til tidligere fordelingsstrategi med tanke på 
bruken av NMSK-midlene. Det er lagt opp til at dokumentet skal være mer informativt i forhold 
til hvilke tilskudd som finnes og hvordan saksbehandlingen foregår. Derfor har vi også tatt med 
en del informasjon om ordningene som Fylkesmannen administrerer. Noen endringer i satsene 
er også gjort. Den største endringa her er ei dobling av satsen for uttak av skjermskog. Dette blir 
gjort fordi vi ser at det er et stort etterslep på dette arbeidet, og tilskuddet har tidligere vært for 
lavt i forhold til reelle kostnader.

I dag har vi ubetydelige mengder barskog som er hogstmoden, og det aller meste som hogges i 
Troms er lauvskog til brensel. Dette skyldes kraftig hogst av furuskogen fram til midten av 
forrige århundre og at hovedtyngden av skogplantinga starta etter 1950. Volumene som hogges i 
dag er derfor nokså små og driftsapparatet er begrensa. Vi har for eksempel ingen større sagbruk 
i regionen, så sagtømmer er vanskelig å omsette. Når større mengder av barskogen blir 
hogstmoden så vil det gi grunnlag for en betydelig økning i skogbruksaktiviteten, og en mer 
helhetlig næringsmessig utnytting. Moderne skogbruk er prega av høy effektivitet og store 
volum. Dersom vi skal ha et næringsmessig skogbruk i framtida så er det viktig at vi fortsetter 
med å bygge opp ressursene både gjennom planting av barskog og stell av ungskogen for å sikre 
god vekst og kvalitet på skogen. Skogen har også en stor betydning med tanke på binding og 
lagring av CO2. siden barskogen produserer opp til fem ganger mer enn lauvskogen på samme 
areal så vil den også binde tilsvarende mer CO2 i tillegg til at det gir en mer økonomisk 
drivverdig skog. Videre vil det også danne grunnlag for større verdiskaping basert på 
videreforedling av treprodukter i regionen. Påstanden om at granskogen ikke har verdi er derfor 
helt feil.             

Synspunkt fra småfenæringa bør tas til etterretning, og vi bør utføre tiltak som kan redusere 
ulempene for husdyrholdet. Særlig stammekvisting vil i stor grad redusere ulempene med at dyr 
er vanskelig å finne i plantefelt eller jage i gjennom områder med plantefelt. Vi bør også unngå 
planting på uheldige lokaliteter og unngå små plantefelt som ikke er drivverdig. Forslag til 
retningslinjer åpner for tilskudd til stammekvisting og styring av planteaktiviteten.
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Siden skogbruket er i en oppbyggingsfase så opererer vi med høyere tilskuddssatser enn det som 
er vanlig i de mer etablerte skogstrøka på Østlandet og i Trøndelag. Forventa verdiøkning av 
tiltaket er det viktigste grunnlaget for prioritering og bruken av midlene. Det er likevel slik at 
aktiviteten styres av skogfunksjonærene slik at det alltid er tilskudd til de vanlige tiltakene 
innenfor skogkulturarbeidet. 

PS 38/14



Retningslinjer for 
Nærings– og miljøtiltak

i skogbruket (NMSK)
Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa

2014-2016

Forvaltes etter forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 
Fastsatt av Landbruksdepartementet 04.02.04. 
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1 Formål
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å bidra til økt verdiskaping i 
skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Viktige mål for skogbruket i regionen:
 Ressursoppbygging. Bidra til å dekke det langsiktige behovet for trevirke av god 

kvalitet.
 Økt avvirking og økt lønnsomhet i skogbruket.
 Binde CO2. Bidra til å oppnå et CO2 nøytralt Troms.
 Ta vare på skogen som leveområde for planter og dyr og arena for friluftsliv.

2 Virkeområde
Det kan det gis tilskudd til alle skogeiere som har mer enn 10 da produktiv skog, og til 
prosjekt som fremmer skognæringa. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder 
tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer. 

3 Vilkår
Følgende vilkår må være oppfylt for å få tildelt tilskudd.

 Tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
 Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig riktig utført. Kravene i Levendeskog-

standarden og skogbruksloven med forskrifter legges til grunn for miljøtilpasning. 
 Det gis ikke tilskudd til kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd.
 Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling 

av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår 
som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold.

4 Tilskudd til skogkultur
For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog gis det tilskudd til markberedning, såing, planting, 
avstandsregulering, rydding av lauv, maskinell og manuell førstegangstynning, skjermhogst og 
stammekvisting jfr kap 14.

Særlige vilkår for tilskudd til skogkultur:

Markberedning
 Gjelder naturlig foryngelse av furu.

Planting/Såing:
 Gjelder ordinær skogsmark, ikketresatt utmark og innmark som er lovlig omdisponert til 

skog. 
 Feltes størrelse skal være på minst 2 daa. Planteantallet skal normalt være 250 planter per 

dekar. 
 Treslaget skal være tilpassa vekstforholdene (Bonitet og klima).
 Plantefeltet må ikke føre til stor uheldig landskapsvirkning eller stenge for solinnstråling

og utsikt i bebygde områder eller langs vegnettet. 
 Ved bruk av utenlandske treslag skal tillatelse fra Fylkesmannen foreligge.

Avstandsregulering/lauvrydding:
 Gjelder areal med ungskog (hkl 2) som skal driftes som ordinær produksjonsskog.
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 Vekstforholdene (Bonitet og klima) skal være tilpassa treslaget. Tilskudd gis både til 
produktiv lauv og barskog.

 Prisfastsetting skal så langt det er mulig, utføres etter gjeldende overenskomst utgitt av  
Skogbrukets Landsforening SL.

Hogst av nyttbart lauvvirke:
 Gjelder hogst av skjermskog i etablerte plantefeltfelt eller hogst/rydding av lauvskog ved 

treslagskifte.
 Vekstforhold skal (Bonitet og klima) skal være tilpassa treslaget.

Tynning:
 Det gis tilskudd til førstegangstynning i produktiv skog i hogstklasse 3 og 4 forutsatt at 

driften ikke gir positiv rotnetto. 
 Gjenstående skog skal være av god kvalitet (rettstammet) og ha riktig tetthet. 
 Treslaget skal være tilpasset bonitet og øvrige vekstforhold.  Tilskudd gis både til

produktiv lauv og barskog.

Stammekvisting
 Gjelder areal som driftes som ordinær produksjonsskog.
 Tiltaket skal fremme utvikling av kvalitetstømmer og spesialsortiment, eller tiltaket er 

viktig i forhold til friluftsliv eller beitedyr. 

Kommunen gjør vedtak om utbetaling av tilskudd til skogkultur. 

5 Tilskudd til veibygging
Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette 
bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene. 

Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift 
om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Det er videre et vilkår at veien blir bygd i samsvar med 
gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og 
matdepartementet.

Fylkesmannen gjør vedtak om tildeling av tilskudd til vegbygging etter egne retningslinjer.

6 Tilskudd til miljøtiltak i skog
Det kan gis tilskudd til følgende tiltak:

 Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og 
utvikle miljøverdier. 

 Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle 
miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om 
skogsdriften.

 Merkostnader med drift for å unngå vegbygging som vil redusere ”villmarkspregede 
områder”. 

Nøkkelbiotoper/Spesielle miljøverdier skal være registrert i offentlige register eller 
skogbruksplan. Pris fastsettes som ved konsesjon av fast eiendom. 

Kommunen gjør vedtak om tildeling av tilskudd til miljøtiltak. 
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7 Tilskudd til drift med taubane, hest o a 

Det gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest, vekslende driftssystem, 
skogsdrifter med transport over 2 km.

Fylkesmannen gjør vedtak om utbetaling av tilskudd til drift med taubane, hest oa. etter egne 
retningslinjer.

8 Tilskudd til andre tiltak i skogbruket
Det kan gis tilskudd til andre tiltak og prosjekt som bidrar til utvikling av skogbruket. 

Aktuelle tiltak etter disse retningslinjer kan være prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og 
ressursutnyttelsen i og fra skogen, f.eks. aksjonsrettede skogkulturprosjekter, tilrettelegging for å 
øke forsyningen av furufrø, fellestiltak for økt avvirkning og tiltak som har en pedagogisk verdi 
ved å synliggjøre miljøverdier og/eller skogbrukstiltak i tilknytning til mye brukte stier og 
skiløyper, skoler, barnehager og friluftsområder. 

Tiltak som er en del av en bevist utmarkssatsing gjennom skoler, grunneierlag/utmarkslag 
eller i tilknytning til turistvirksomhet prioriteres foran enkelttiltak.

Prosjekter bør ha annen ekstern delfinansiering, eks. kulturminner, viltmyndighet, 
vegmyndighet el.

Kommunen gjør vedtak om tildeling av tilskudd til andre tiltak i skogbruket. 

9 Søknad og godkjenning
Søknad om tilskudd sendes til kommunen. 
For tilskudd etter kap. 5, 6 og 8 skal det søkes før tiltak iverksettes.
For tilskudd etter kap 4 og 7 søkes det umiddelbart etter at tiltaket er utført. Det blir gitt 
tilskudd dersom sakene oppfyller vilkårene i kap 4 og det er tilgjengelige midler. Alle tiltak
bør forhåndsvurderes av kommunen. 

Søknader behandles fortløpende frem til 1. desember. 
Fylkesmannen kan sette frist for søknader om tilskudd til vegbygging.  

10 Utbetaling
Søknad om utbetaling av tilskudd gjøres på skjema fra Statens landbruksforvaltning og leveres 
kommunen.

Alle tiltak må være utført og godkjent av kommunen før utbetaling gis. Utbetaling skjer
fortløpende. 

11 Administrasjon, klage og dispensasjon
Alle søknader og utbetalingsanmodninger sendes til kommunen.
Søker kan påklage godkjenning/avslag fattet av kommunen eller fylkesmannen jfr forskriften.

12 Opplysningsplikt og kontroll
Kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tiltaket er utført i tråd 
med vedtak og forutsetninger.
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13 Omgjøring, tilbakebetaling og motregning
Tilrådd søknad om innvilget tilskudd kan omgjøres umiddelbart dersom forutsetningene for 
tilskuddet ikke er oppfylt.

14 Tilskuddsatser

Kapittel Tiltak sats Prioritet

4 skogkultur Markberedning
Inntil 70 %

2

Planting (kr 1,85 utplanting M95 + plantekjøp + 
Inntil 70% 1

klargjøring og tilrettelegging +  terrengfrakt over 0,5km) 

Avstandsregulering /rydding Inntil 70% 1

Stammekvisting Inntil 70% 2

Hogst av nyttbart lauv
Inntil 400 
kr/daa

1

Tynning manuelt arbeid
Inntil 400 
kr/daa

2

Tynning maskin/prosessor 
Inntil 250 
kr/daa

2

Tynning maskin/prosessor med manuell oppkvisting i rot (hovedsakelig i granfelt)
Inntil 350 
kr/daa

2

5 skogsveger* Nybygging Inntil 75% 1

Ombygging Inntil 75% 1

6 miljøtiltak Merkostnader ved skjøtselstiltak for å ivareta miljøverdier Inntil 70% 3

Avstå fra hogst for å ivareta miljøverdier (gjelder ved 10 års avtaler)
Inntil 300 
kr/daa

3

Dekking av merkostnader ved spesielle miljøhensyn
Inntil 75 
kr/kbm

3

7 taubane, hest o a.* Utdrift av skogsvirke med taubane, hest o a.
Inntil 50 
kr/kbm

2

Lang terrengtransport (> 2 km)                                            
Inntil 20 
kr/kbm

2

Vekslende driftssystem                                               
Inntil 50 
kr/kbm

2

8 Andre tiltak Utviklingstiltak/prosjekter rettet mot skog Inntil 80% 2

*Fylkesmannen i Troms fastsetter satser og gjør vedtak om tildeling av midler. 

Tilskudd beregnes av totalkostnad uten mva. For skogeiere som ikke er mva –registrerte gis det også 
tilskudd til mva for tiltak etter kap 4, 6 og 8.

15 Prioriteringer
Kommunen har myndighet til å prioritere/vurdere tiltak ut fra størrelsen på årlig tildeling av 
virkemidler i henhold til prioriteringsliste. Ved prioritering mellom ulike områder og tiltak,
legges skogfaglige vurderinger om forventa verdiøkning av tiltaket til grunn. Prosjekter med 
størst næringspotensiale prioriteres. Det skal også tas hensyn til om tiltaket har positiv 
betydning for andre interesser som friluftsliv, beite og kulturlandskap.
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT 
OG ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 MM

RAPPORTERING NR 3 – FORMANNSKAPSMØTE 190514
Rapporten oppdatert pr 7.mai

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
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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. Utsettes pga kapasitetsproblem.

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. Sommervedlikehold og snørydding må 
sees i sammenheng. Enten må alt konkurranseutsettes eller ingenting. Om alt 
privatiseres, fjernes 3 stillinger fra anleggsseksjonen. (Da har man ingen buffer på 
vann og avløp.)

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. Prøveordning for kommunale barnehager inkl Årviksand. Halvparten 
av spart strøm kan virksomhetene selv beholde.

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
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  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. Pr i dag har vi ikke barn på venteliste da det fylles opp fortløpende i den 
ledige kapasiteten vi har i den private barnehagen. Denne omleggingen gjør at 
budsjettrammen vil sprenges for 2014. Formannskapet bør ta stilling til om nye  
utredninger skal gjøres, og da med ytterligere kostnadsøkning.

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. Svar fra Nikkeby bygdelag 
mottatt. Bygdelaget ser ikke mulighet for å innfri krav om inndekning av 50 000. Det 
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betyr at vedtak ihht økonomiplan 2014-17 gjennomføres. Ikke mottatt brev fra 
Lauksletta – må purres.

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. Saken fremmes i 
forbindelse med at SFO utarbeider ny ”Plan for mål og innhold i SFO”. Dette er 
planlagt til første k-styremøte til høsten. Midler til 50 % stilling søkes innarbeid i BØP 
15-18.

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

16) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 1 i 2013) Ansvar: Ordfører og Rådmann
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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. Tema tas opp på regionalt nivå i møte med UNN 26. mai. 
Arbeidsgruppa må likevel legge opp en strategi for arbeid mot øverste politiske nivå.

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. Ordfører orienterer om status.

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. Søknad om RUP-midler sendes før sommeren. Prosjektleder for 
etablering av Newtonrom tilsettes fra 1.8. (50% stilling).

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.
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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. Det er 
nedsatt interkommunal arbeidsgruppe som planlegger overgang til Ephorte 5 (vi har 
versjon 4 nå). Planlegges innført innen utgangen av året.

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. Må utsettes pga mangel på faglig ansvarlig (VA-ingeniør) og 
manglende reservesystem – vannledning.

28) Energisparekontrakter (I-9). Ansvar: Teknisk
Kartlegging/forprosjekt akkurat ferdigstilt etter avklaringen om KKS. Igangsetting av 
fase 2 denne sommeren.

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.

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. Arbeidet gjennomføres i mai.

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. Venter på ny pris.
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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. Skjønnsmidler fra Fylkesmannen (kr 300 000) innvilga 
for å kunne utrede muligheter for fellesløsninger i Nord-Troms.

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. Stillinga er besatt og kontoret legges til KKS, i tilknytning til 
Voksenopplæringa.

40) Næringskonsulent 50 %
Egen sak i april-møtet. Vedtak om utsettelse og utvidelse av stilling til 100%. 

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. Gjennomført. Politisk behandling i juni.

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. Status mai-14: Pga av innvilgede 
permisjoner unngår vi oppsigelser 

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.
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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. Status mai -14: Oppsigelser unngått ved 
tilbud om omplassering i 80 %

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. Etter tilrådning fra PPT er 
pedagogressursen økt (12 u/t)og assistentressursen redusert (12 u/t) i forhold til BØP.: 
Kuttet utsettes ett år 

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. Løses ved 50 % omplassering og 
permisjon.

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. Gjennomføres 
som planlagt.

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. Status mai -14: Oppsigelse unngått ved 
tilbud om tilsetting i ny stilling 80 %.

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. Løses ved 50 % oppsigelse og permisjon.
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52) Brukerundersøkelse barnehager
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Legges frem for F-skapet mandag 2. 
juni

53) Brukerundersøkelse skole, foreldre
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Legges frem for F-skapet mandag 2. 
juni

54) Brukerundersøkelse SFO
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Legges frem for F-skapet mandag 2. 
juni

55) Brukerundersøkelse kulturskole
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Legges frem for F-skapet mandag 2. 
juni

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. Avventer videre planlegging ift lokaler til ei endeling avklaring av 
PPT-lokalene, da disse er tenkt brukt til dagsenter. Økonomisk også usikkert pga 
større bemanningsbehov innen hjemmetjenesten.

61) Vikarpool pleie og omsorg
Innebærer økning av 100 % sykepleierstilling og 100% hjelpepleierstilling.
Tenkes lyst ut med oppstart før ferien. Vakante stillinger må først fylles før tilsetting 
til vikarpool.

62) Brukerundersøkelse barnevern
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Selve undersøkelsen (intervju) utsatt til 
seinere på våren. Politisk behandling til høsten.

63) Brukerundersøkelse helsestasjon
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Er gjennomført, men pga sykefravær 
må saksbehandling utsettes. Forventes klar til politisk behandling til høsten.

64) Brukerundersøkelse sosialtjenester
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Selve undersøkelsen (intervju) utsatt til 
seinere på våren. Politisk behandling til høsten.
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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. Egen sak i møtet 19. mai.

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

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. Brukerne 
av rådhus 2 flyttes over til rådhus 1 når kontorlokalene er ledige (før sommerferien).

69) Brukerundersøkelse byggesak
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Kommer opp til politisk behandling i 
juni.

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

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.

76) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef
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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. Trygg Trafikk inviteres til ledermøte i juni.

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. IKS-brann tas opp i kommunestyret i 
juni.

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. Samfunnsdelen må lages fra 
«scratch». Ikke påbegynt.

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. Rullering av planen gjøres 
kommunevis. Utsettes pga bemanningssituasjonen.

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
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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. Utsatt til junimøtet

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

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. Utsettes pga bemanningssituasjon.

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. Utsettes pga bemanningssituasjon.

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.

96) Lønnspolitiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen
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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. Planen skal behandles i 
administrasjonsutvalget, og bør samkjøres med vedtak av plan under pkt 97. Begge 
planer bør behandles i løpet av september.

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. Se pkt 96.

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 
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økonomisk ansvar. Vi kjøper bistand fra advokat både hos vårt forsikringsselskap og 
hos andre. Pr nå ukjent størrelse på utgiften. Oppdatering i møtet 19. mai.

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
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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.

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.

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 - utsatt
 Idrettsskole - utsatt
 Plan for atomberedskap- utsatt
 Kompetanseplan barnehage - utsatt
 Mål og innhold SFO - utsatt
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 Brannsamarbeid – juni
 Lønnspolitiske retningslinjer – sept i adm.utvalget
 Tilstandsrapport grunnskole, juni
 Sluttregnskap renseanlegg
 Strategisk næringsplan OK
 SmittevernplanOK

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
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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

Liss og Vidar Isaksen
Mellomveien 45
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3569-3 14054/2014 194168/66 02.04.2014

Nikkeby: Søknad om utslippstillatelse og innlegging av vann gnr 68 bnr 66

Saksopplysninger/Vurderinger:
Liss og Vidar Isaksen søkte om oppføring av fritidsbolig og fikk denne innvilget den 02.10.08. 
Det var i forbindelse med søknad om oppføring av fritidsbolig søkt om utslippstillatelse av 
sanitært avløpsvann, denne søknaden ble imidlertid ikke behandlet.

Liss og Vidar Isaksen søkte om endring av tillatelse den 05.09.11 som omhandlet bytte av 
ansvarlig foretak i forbindelse med utslippstillatelse og innlegging av vann.

Kommunen sendte ut skriv om at det ikke kunne sees at det var gitt utslipptillatelse og innlegging 
av vann i denne fritidsboligen.

Sakene ble liggende grunnet omlegginger i foretaket Byggteam Bodø AS, foretaket har nå grepet 
fatt i saken og søker om ansvarsrett ihht endringsmelding av 05.09.11.

Da kommunen i sin tid unnlot og svare på utslippssøknaden må denne anses som gitt og da ihht 
forurensningsforskriften § 12-5, sitat fra denne: fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i 
§ 12-7 til § 12-13 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har 
avgjort slik søknad innen fristen utløp, regnes tillatelsen som gitt. Sitat slutt: 

Nord Troms Rør søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 1 innvendig 
røranlegg og legging av sepptikk – anlegg. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte 
funksjoner. 

Byggteam Bodø søker om ansvarsrett i funksjonen SØK tiltaksklasse 1 innvendig røranlegg og 
legging av sepptikk – anlegg. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner. 
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Side 2 av 2

Vedtak:
Med hjemmel i forurensingsforskriften § 12-5 gis Liss og Vidar Isaksen utslippstillatelse for 
sanitært gråvann fra hytte på gnr 68 bnr 66 Nikkeby.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Liss og Vidar Isaksen tillatelse til innlegging 
av vann i fritidsbolig gnr 68 bnr 66 Nikkeby.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF tiltaksklasse 1 innvendig røranlegg og legging av sepptikk – anlegg.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Byggteam Bodø AS ansvarsrett i funksjonen 
SØK tiltaksklasse 1 innvendig røranlegg og legging av sepptikk – anlegg.

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
Ingeniør
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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

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5687-7 15197/2014 194169/1/643 10.04.2014

Havnegata 38: oppføring ensilasjetank, tilbygg og rørgjennomføringer.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Skjervøy Sjømat søkte om oppføring av ensilasjetank og rom for ensilasjeutstyr i søknad av 
18.11.2010. Søknaden var ikke komplett og det har vært diverse korrespondanse mellom partene 
frem til i dag. 

Skjervøy Sjømat er nå konkurs og Skjervøy kommune har overtatt anlegget. 

Kommunen har vært i kontakt med de involverte håndverkere, for å se om det er muligheter å 
kunne gi tillatelse til de allerede utførte arbeidene.

1. Tilbygget:
Tilbygget er på 54m2 og skal behandles etter pbl § 20-2 (søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett). Dette kan forestås av tiltakshaver, kommunens representant har befart 
arbeidet og funnet at dette er i samsvar med plan- og bygningsloven. Tillatelse kan 
således gis.

2. Ensilasjetank:
Tanken i seg selv er ikke søknadspliktig da denne er en produsert og fått godkjenning av 
annet lovverk. Fundamenteringen av der tanken skal plasseres er imidlertid
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 (Søknad inkludert ansvarsrett) 
Foretaket Kurt Einarsen AS ble engasjert av Skjervøy Sjømat for å lage 
fundamenteringen til ensilasjetanken. Foretaket har bekreftet at arbeidet er utført ihht 
plan- og bygningsloven m/forskrifter. 
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3. Rørgjennomføringer: 
Det er lagt en del rørføringer og tilkoblinger mellom tank, prosessutstyr og 
produksjonslokaler. Dette arbeidet kan anses som søknadspliktige arbeider jfr. plan- og 
bygningsloven § 20-1 og skal dekkes opp med ansvarsrett. Det er kommet frem i 
samtaler med involverte at rørgjennomføringer er laget som en helhet med 
prosessutstyret. Kommunen er derfor av den formening at rørgjennomføringene derfor 
ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven § 20-1 men etter § 20-2. Tiltaket 
kan derfor utføres av tiltakshaver.

Ut fra ovenstående konkluderer saksbehandler med at alle tiltakene er utført ihht plan- og 
bygningsloven m/forskrifter og at tillatelse til de allerede utførte tiltakene kan gis. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-1 gis det byggetillatelse for det allerede oppførte
ensilasjetank, tilbygg og rørgjennomføringer på gnr 69 bnr 837 fnr 1 Havnegata 38.

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
Ingeniør
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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

Torleif Dervola
postboks 7
9189  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1357-2 16263/2014 194169/290 23.04.2014

Nedre Ringveg 21: søknad om bruksendring fra verksted til hoveddel bolig 
gnr 69 bnr 290.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Torleif Dervola søker om bruksendring av verksted i kjeller til bruk som hoveddel bolighus 
inklusiv garasje. Det skal ikke utføres utvendige arbeider slik at nabovarsel i denne sak ikke sees 
å være nødvendig.

Torleif Dervola søker om ansvarsrett som selvbygger i kategoriene SØK, PRO og UTF 
tiltaksklasse 1 tre og murarbeider. Arbeidene i forbindelse med bruksendringen er av en slik 
karakter at det i dette tilfelle kan gis personlig ansvarsrett i omsøkte kategorier.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Torleif Dervola bruksendring fra verksted til 
hoveddel bolighus gnr 69 bnr 290.

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 6-8 gis Torleif Dervola personlig ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 mur og trearbeider.

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
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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

Svein Arild Henriksen

9195  ÅRVIKSAND

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1215-4 17677/2014 194164/113 02.05.2014

Butikkveien 41: søknad om oppføring av tilbygg på bolig til bruk som 
inngangsparti og soverom på gnr 64 bnr 113.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Svein Arild Henriksen søker om oppføring av tilbygg til enebolig på gnr 64 bnr 113 for bruk som 
inngangsparti og soverom. Tilbygget er på 16m2. 

Tomten ligger i et område med flere boliger, det er sendt ut nabovarsel og ingen anmerkninger er 
fremkommet. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Svein Arild Henriksen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg til bolig på gnr 64 bnr 113.

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
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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

Kato Kristiansen
Bygdeveien 95
9195  ÅRVIKSAND

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/842-2 15251/2014 194164/32 10.04.2014

Årviksand: Søknad om bruksendring av låve til fritidsbolig gnr 64 bnr 32.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Kato Kristiansen søker om bruksendring av fjøs til fritidsbolig på gnr 64 bnr 32. Eiendommen 
som fjøset står på har et tomteareal på 6,85dekar. Fjøsen har i den senere tid vært brukt som 
lager.

Kato Kristiansen søker om ansvarsrett som selvbygger. Selvbyggerbegrepet er som ordet tilsier at 
det skal være til eget bruk. Skal bygningen brukes som utleieenhet (næringsformål) kan det ikke 
gis ansvarsrett som selvbygger til tiltakshaver. Dette er nærmere utdypet i veiledningen til 
byggesak § 6-8.

Det opplyses at det er innlagt vann i bygningen, kommunen kan ikke se at det betales vannavgift 
for dette. Skal en ha vann inn i en bygning skal det vann ut og det kreves da utslipstillatelse. Ihht 
til tegninger er det tegnet inn vannklosett i fritidsboligen som gjør at bygningen må være 
tilknyttet avløpsanlegg. Da tomten er tilknyttet kommunalt vann og avløpsanlegg vil det 
tilkomme et tilknytningsgebyr for vann og avløp på kr 70 pr m2. Fritidsboligen din har et 
bruksareal på 34m2 + 34m2 med lager til sammen 68m2. Tilknytningsavgiften vil da bli
70 kr. pr. m2 x 68 m2 = kr. 4.760,-    

Kommunen kan ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med andre bygninger i område eller at 
plangrunnlaget vil bli endret.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kato Kristiansen bruksendring av fjøs til 
fritidsbolig på gnr 64 bnr 32 Årviksand.
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Med hjemmel i forskrift om byggesak § 6-8 (Selvbygger) gis Kato Kristiansen personlig 
ansvarsrett for bruksendringen av fjøs til fritidsbolig.  

Kommunen vil understreke vilkåret for å få personlig ansvarsrett: At tiltaket er tiltaksklasse 1,
det dreier seg om bolig eller fritidsbolig og at tiltaket ikke skal brukes til næringsvirksomhet.

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
Ingeniør

PS 39/14



PS 39/14



PS 39/14



PS 39/14



PS 39/14



PS 39/14



PS 39/14



PS 39/14



PS 39/14



PS 39/14



PS 39/14



H. Solheim a.s.
AUTORISERT REGNSKAPSKONTOR

ØKONOMISERVICE

Skjervøy Kommune
Boks 145

- 91:89 SKJERVØY

REVIDERING AV REGULERINGSPLANER

29.01.2013

Strandwien 40 A
9180 SKJERVØY

I forbindelse med ulike etableringer (nye etableringer og endringer av virksomhet) kommer
det ofte opp spørsmål om reguleringsplaner.
Vi-rergistrerer-at-dagens_reguleringsplaner ogiegukringsbestemmelser er utdaterte o lite i
takt med dagens virkelighet. Næringsareal blir boligområder og det etabferes
næringsvirksomhet i boligområder. Reguleringsplaner overlapper hverandre og det reises
spørsmål om hvilken plan en skal forholde seg til osv.
Det er opp gjennom årene dispensert fra reguleringsplanene og reguleringsbestemmelsene på
en slik måte at planene etter hvert har liten verdi og er problematiske å forholde seg til. Det

 -g4elder bLa_takvinkler, bygghøyderarealbruk, formål mv.  
Det bes derfor om at kommunen setter i gang et arbeid med revidering av reguleringsplanene,
fortrinnsvis de planene som gjelder for havn og næringsområdene og nevner i den forbindelse
bl.a.

- Ytre Havn
- Skjervøy Sentrum •
- Mitre Havn.

Indre-Havn
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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

Hedgar Nilsen
Ringveien
9195  ÅRVIKSAND

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1477-2 17068/2014 194164/60 28.04.2014

Ringvegen i Årviksand: Søknad om oppføring av tilbygg gnr 64 bnr 60

Saksopplysninger/Vurderinger:
Hedgar Nilsen søker om oppføring av tilbygg til bolig på gnr 64 bnr 60 Årviksand, tilbygget er 
på 16 m2 og skal brukes til inngangsparti og bod. For området gjelder reguleringsplan Ringveien 
Årviksand. Tiltaket kommer ikke i konflikt med reguleringsplanen m/bestemmelser. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Hedgar Nilsen byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg til bolig på gnr 64 bnr 60 Årviksand. 

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
Ingeniør
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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

Gry Konst
Malenaveien 5
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/664-3 18729/2014 1941/60/80 08.05.2014

Akkarvik: søknad om oppføring av naust på fradelt tomt gnr 60 bnr 3.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Gry Konst søker om oppføring av naust på fradelt tomt på gnr 60 bnr 3 Akkarvik. Naustet vil bli 
på 2 etasjer, 1 etasje og loft. Arealet fordeler seg slik 1 etasje 49 m2 og loftsetasjen på 28.5 m2, 
til sammen får naustet et bruksareal på 77,5m2. Bygget får 2 etasjer grunnet at loftsetasjen er 
over en 1/3 av underliggende areal. 

Søker opplyser om at loftsetasjen skal brukes som lager i tilknytning til naustet.
Kommunen vil opplyse om at all bruk av bygget til beboelse er ulovlig. 

Søknad er å anse som ”søknad om tillatelse til tiltak” dvs. søknad etter plan- og bygningsloven § 
20-1 som inkluderer ansvarsrett for bygningen. Søknaden blir også behandlet som 
dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven § 19-2, tiltaket trenger dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel LNF område sone 2. 

Kommunen kan ikke se hensynet bak de bestemmelser det dispenseres fra blir vesentlig 
tilsidesatt, og imøtekommer således søker i denne sak og innvilger dispensasjon.

Jon Kåre Konst søker om ansvarsrett som selvbygger jfr. byggesaksforskriften § 6-8 for 
kategoriene SØK, PRO, PRO og UTF alle fagområder tiltaksklasse 1.

Tomten ble fradelt i formannskapssak 24/ datert 07.04.14, i denne anledningen ble saken sendt på 
høring til impliserte parter, tomten ble trukket nærmere eksisterende naust, og da etter 
Sametingets merknader. 
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Gry Konst dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 samt kommuneplanens arealdel LNF- område sone 2, for oppføring av naust 
på fradelt tomt på eiendommen gnr 60 bnr 3 Akkarvik.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Gry Konst byggetillatelse for oppføring av 
naust på fradelt tomt på eiendommen gnr 60 bnr 3 Akkarvik 

Med hjemmel i forskrift om byggesak § 6-8 gis Jan Kåre Konst ansvarsrett som selvbygger i 
kategoriene SØK, PRO, PRO og UTF alle fagområder tiltaksklasse 1. 

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
Ingeniør
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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

Nord Troms Rør AS
Postboks 87
9189  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1169-4 16025/2014 194169/ 22.04.2014

Søknad om: bygg for betjening av diesel til båter, samt pumpehus og lager gnr 
69 bnr 1 Havnegata

Saksopplysninger/Vurderinger:

Nord Olje AS søker om oppføring av pumpehus/lager samt fyllestasjon på gnr 69 bnr 1 
Havnegata. 

Eiendommen gnr 69 bnr 1 eies av Skjervøy kommune, det skal opprettes en leieavtale mellom 
Skjervøy kommune og Nord Olje AS på dette område. Eiendommen skal leies for en tidsperiode 
for 15 år, tillatelse gis derfor midlertidig og frem til avtaleslutt, ihht til leieavtalen.

Fyllerøret som skal gå fra den etablerte dieseltanken og frem til kaien på gnr 69 bnr 1 må legges 
i/ved grensen mot gnr 69 bnr 760.

Skjervøy Byggeservice AS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF mur, tre og 
gravearbeider tiltaksklasse 1.

Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i kategoriene PRO og UTF vannledning tiltaksklasse 1. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Nord Olje AS midlertidig byggetillatelse for 
oppføring av pumpehus/lager samt fyllestasjon på gnr 69 bnr 1 Havnegata tillatelsen gjelder så 
lenge leieavtalen er gjeldene. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett i 
kategoriene SØK. PRO og UTF mur og trearbeider. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i kategoriene 
PRO og UTF vannledning tiltaksklasse 1.

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
Ingeniør
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