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Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Rådmannens innstilling: Budsjett og økonomiplan
2 Økonomiplan 2015-2018

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2015 og 
økonomiplan for 2015 - 2018:

1. Drift
1.1 Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.  

1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015.

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 2. Terminer for 
utskriving blir slik:

Februar Eiendomsskatt for 1. Halvår
April Vann, kloakk mv for 1. Halvår
August Eiendomsskatt for 2. Halvår
Oktober Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.

1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak 



1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 
millioner i 2015.

1.9 Mål for tjenestene vedtas i tråd med vedlegg 1.

2. Investering/finansiering

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 
2B

2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og 
gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med 
forutsetningene i budsjett og økonomiplan.

2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.

2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om 
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere 
denne myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene 
kan videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet 
av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer 
om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse 
av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter.

Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 
oppbygging av buffer for framtida

Saksopplysninger

Se vedlegg



Budsjett og økonomiplan Skjervøy kommune  2015 - 2018
BUD ØP ØP ØP ØP ØP

INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter Sentraladm/Politikk 2 614          3 961      4 464      4 464      4 464      4 464      
(Ekskl. fondsbruk) Kultur og undervisning 5 501          6 142      6 257      6 257      6 257      6 257      

Helse og omsorg 15 763        18 052    16 051    14 562    14 562    14 562    
Teknisk 15 388        15 593    15 868    15 943    16 018    16 093    
Selvkost 12 269        13 469    13 469    13 469    13 469    13 469    
Finans 214 068      210 738  204 329  202 297  200 710  199 514  

Sum Driftsinntekter 265 603      267 955 260 438 256 992 255 480 254 359

UTGIFTER 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter Sentraladm/Politikk 27 922        30 391    28 736    28 861    28 636    28 886    
(Ekskl. fondsavsetninger) Kultur og undervisning 61 033        60 312    57 097    56 107    55 787    55 787    

Helse og omsorg 97 951        101 063  97 391    93 713    93 784    93 784    
Teknisk 40 221        36 972    35 902    35 902    35 342    35 342    
Selvkost 6 390          6 281      6 281      6 281      6 281      6 281      
Finans 11 877        16 095    16 858    17 215    17 429    17 429    

Sum Driftsutgifter 245 394      251 114 242 265 238 079 237 259 237 509

Brutto driftsresultat 20 209 16 841 18 173 18 913 18 221 16 850
- renter og avdrag på lån før 01.01.2015 -16 893      -16 588   -16 302   -16 350   -16 836  -18 187   
+ renteinntekter og aksjeutbytte 1 804          1 804      1 804      1 804      1 804      1 804      
- renter og avdrag på nye lån/prosjekter -604        -1 803     -2 259     -2 471    -2 856     
Netto driftsresultat 5 120 1 454 1 872 2 108 718 -2 390 6 151 2 151
Endring i fond og reserver i drift -4 518        -754        -1 122     -1 308     102         3 240      
Driftsmidler til investeringer -600           -700         -750         -800         -820         -850        
Overskudd/underskudd 0 0 0 0 0 0

Rådmannens arbdok 3. oktober 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

 UTGIFTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.1 ADMINISTRASJON 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter Basis Lønn                             10000-10999 9 530           9 530        9 530       9 530       9 530       9 530       
Basis Basis Driftsutgifter                   11000-12999 4 236           4 236        4 236       4 236       4 236       4 236       
Budsjett 2014 Basis Tjenestekjøp                  13000-13999 1 992           1 992        1 992       1 992       1 992       1 992       

Basis Overføring                      14000-14999 5 315           5 315        5 315       5 315       5 315       5 315       
Basis ansvar 1199 Buffere 6 849           6 849        6 849       6 849       6 849       6 849       
Valgutgifter -               250           -           225          -          250          
K-56/12 IKT, engangstiltak 2013-14 -110 -110 -110 -110 -110
K-56/12 Opphør 20% varaordfører -100 -100 -100 -100
K-56/12 Rammekutt menighetsrådet -125 -125 -125 -125 -125
K-48/13 Videreføring flyktningetjenesten 1382 1372 1372 1372 1372
K-48/13 Næringskonsulent ut 2015 150 -200 -200 -200 -200
K-48/13 Red porto -7 -7 -7 -7 -7
K-48/13 2 extra f-skapsmøter 2014 -20 -20 -20 -20 -20
K-48/13 Maling Arnøy kirke 2014 -100 -100 -100 -100 -100
K-48/13 Sertifisering miljøfyrtårn 2014 -20 -20 -20 -20 -20
K-48/13 Stillingskutt rådhuset høst 2015 -24 -494 -494 -494 -494
Sum basis utgifter 27 922         29 298      28 118     28 343     28 118     28 368     

KJB LØNN OG PENSJON                                            (1) -122           -122           -122          -122          -122          
JUSTERING LOKALE FORHANDLINGER 2014   (1) 1 450         1 450         1 450         1 450        1 450        
LØNN OG PENSJON M.RÅDET                           (1) 45              45              45              45             45             
RED FORSIKRING GRUPPELIV/YRKESSKADE    (2) -60             -60             -60            -60            -60            
JUSTERING FLYKTNINGER                                 (3) -675           -775           -875          -875          -875          
NÆRINGSKONSULENT                                        (4) 50              550            550            550           550           
KVALITETS-/INTERNKONTROLLSYSTEM         (5) 80              40              40              40             40             
INTERKOMMUNALE TILTAK OG ASVO            (6) 235            
TILSKUDD SKJERVØY NÆRRADIO                   (7) 40              40              40              40             40             
MALING ARNØY KIRKE                                      (8) 100            

RÅDM TILTAK IKKE NÆRINGSKONSULENT                              (4) -50             -550           -550          -550          -550          

Utgifts-ramme 27 922         30 391      28 736     28 861     28 636     28 886     

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

INNTEKTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.1 ADMINISTRASJON 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter Basis Vanlig salg                    16000-16999 226              226           226          226          226          226          
Basis Basis Refusjoner                     17000-17999 208              208           208          208          208          208          
Budsjett 2014 Basis tilskudd                            18000-18999 2 180           2 180        2 180       2 180       2 180       2 180       

K-48/13 Videreføring flyktningetjenesten 1 387        1 890       1 890       1 890       1 890       
Sum Basis inntekter 2 614           4 001        4 504       4 504       4 504       4 504       

KJB NEDLAGT SERVICEKONTOR SKATT NORD         -40           -40           -40           -40          -40           

Sum inntekter 2 614           3 961        4 464       4 464       4 464       4 464       
UTGIFTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP

Ansvar 1.2 KULTUR OG UNDERVISNING 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter Basis Lønn                             10000-10999 47 276         47 276      47 276     47 276     47 276     47 276     
Basis Basis Driftsutgifter                   11000-12999 3 730           3 730        3 730       3 730       3 730       3 730       
Budsjett 2014 Basis Tjenestekjøp                  13000-13999 9 270           9 270        9 270       9 270       9 270       9 270       

Basis Overføring                      14000-14999 724              724           724          724          724          724          
Basis Avdrag                           15100-15109 33                33             33            33            33            33            
K-36/10 1 klasse mindre b-skolen høst 2014, helårs -283         -283         -283         -283        -283         
K-56/12 Etterutdanning 2013-14, helårs -100         -100         -100         -100        -100         
K-48/13 Særskilt norsk uskole til 1.8.16 -10           -106         -250         -250        -250         
K-56/12 Spesped bhg andre komm til 1.7.14, helårs -265         -265         -265         -265        -265         
K-56/12 Økning nivå tilsk priv bhg 600           600          600          600          600          
K-56/12 Ikke uskoleelever Ahamn fra 1.8.15 -311         -748         -748         -748        -748         
K-56/12 1 klasse mindre uskolen 1.8.15 -300         -715         -715         -715        -715         
K-56/12 Red 100% bhg 1.8.14, helårs -275         -275         -275         -275        -275         
K-56/12 Red nivå spesped Ahamn 1.8.14, helårs -165         -165         -165         -165        -165         
K-48/13 Valgfagreform, helårs 29             29            29            29            29            
K-48/13 Red spesped Vågen -177         -177         -177         -177        -177         
K-48/13 Red ekstraressurs SFO 1.8.15 -70           -168         -168         -168        -168         
K-48/13 Red spesped voksenopplæring 2014 -46           -46           -46           -46          -46           
K-48/13 Spesped b-skolen, til 31.7.15 -159         -381         -381         -381        -381         
K-48/13 Spesped b-skolen, til 31.7.15 -98           -169         -169         -169        -169         
K-48/13 Spesped u-skolen, til 31.7.15 -167         -272         -272         -272        -272         
K-48/13 Forprosjekt KKS, engangs 2014 -100         -100         -100         -100        -100         
K-48/13 Drift Newton-rom 63             150          150          150          150          
K-48/13 Red rammtimer Ahamn oppvekst, helårs -155         -155         -155         -155        -155         

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

K-48/13 Ref andre komm skole og bhg, helårs 74             74            74            74            74            
K-48/13 Red strøm u-klubb -30           -60           -60          -60           
K-48/13 Opphør leie u-klubb -78           -156         -156        -156         
K-48/13 Tilskudd skøytegruppa 2014 -50           -50           -50           -50          -50           
K-48/13 Red rammetimer Ahamn oppvekst 1.8.15 -210         -508         -508         -508        -508         
K-48/13 1 klasse mindre b-skolen høst 2015 -230         -550         -550         -550        -550         
K-48/13 1 klasse mindre b-skolen høst 2017 -230         -550        -550         
K-48/13 1 klasse mindre u-skolen høst 2016 -260         -630         -630        -630         
K-48/13 Red småbarn Eidekroken, helårs -258         -258         -258         -258        -258         
K-48/13 Opphør åpningsvakt bhg, helårs -152         -152         -152         -152        -152         
K-48/13 Red porto -2             -2             -2             -2            -2             
Sum basis utgifter 61 033         58 216      55 873     55 021     54 701     54 701     

KJB LØNN OG PENSJON                                            (1)        713           713          713          713          713          
JUSTERING MOMSKOMP -465         -465         -465         -465        -465         
ØKT TILSKUDD PRIV BHG                                  (2) 570            570            570            570           570           
ØKT STØTTE NORD-TROMS MUSEUM             (4) 54              54              54              54             54             
BEHOV SPES PED SFO                                        (5) 176            93              
JUSTERING SPESPED B-SKOLEN                      (6) 314            244            
RED SPES PED U-SKOLEN 2015/16                    (7) -222           -336           -336          -336          -336          
HUSLEIE KKS FRA 1.1.15                                   (8) 337            250            250            250           250           
SPES PED EIDEKROKEN 10 %                            (9) 41              41              
REF GR.SKOLE ANDRE KOMMUNER               (10) 516            
EGENANDEL IDRETTS OG ANLEGGSPLANEN (12) 100            50              
KULTURSTØTTE LAG OG FORENINGER         (13) 200            200            200            200           200           
MERKANTIL SKOLENE 50 %                            (14) 222            222            222            222           222           
IDRETTS-SFO 50% FRA 1.8.15                        (15) 90              200            200            200           200           
ØKT BEMANNING VO, JF INNTEKT                (17) 485            600            600            600           600           
JUSTERING RAMMETIMETALL U.SKOLEN   (18) 96              96              96              96             96             

RÅDM TILTAK IKKE MERKANTIL 50% PÅ SKOLENE              (14) -222           -222           -222          -222          -222          
IKKE IDRETTS-SFO 50%                                   (15)                       -90             -200           -200          -200          -200          
REDUSERT SPESPED U-SKOLEN                      (7) -104           -146           -146          -146          -146          
REDUSERT KULTURSTØTTE LAG OG FOR.   (13) -150           -150           -150          -150          -150          
SAMMENSLÅING 7.KLASSE 1.8.15 -210           -290           
RED.ØKT BEMANNING VO 50% FRA 1.1.15   (17) -355           -300           -300          -300          -300          

Utgifts-ramme 61 033         60 312      57 097     56 107     55 787     55 787     

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

INNTEKTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.2 KULTUR OG UNDERVISNING 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter Basis Vanlig salg                   16000-16999 2 720           2 720        2 720       2 720       2 720       2 720       
Basis Basis Refusjoner                   17000-17999 2 581           2 581        2 581       2 581       2 581       2 581       
Budsjett 2014 Basis tilskudd                            18000-18999 200              200           200          200          200          200          

K-56/12 Red ref etterutdanning,helårseffekt -125         -125         -125         -125        -125         
K-48/13 Opphør innt.svikt voksenopplæring 421           421          421          421          421          
K-48/13 Red 3 barn eidekroken, helårseffekt -40           -40           -40           -40          -40           
Sum Basis inntekter 5 501           5 757        5 757       5 757       5 757       5 757       

KJB JUSTERING GAVE KUNSTGRESS                   (3) -200         -200         -200         -200        -200         
ØKT TILSKUDD VO                                        (16) 485           600          600          600          600          
ØKT EGENANDEL SFO 100           100          100          100          100          

Sum inntekter 5 501           6 142        6 257       6 257       6 257       6 257       

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

UTGIFTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.3 HELSE OG OMSORG 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter Basis Lønn                             10000-10999 80 972         80 972      80 972     80 972     80 972     80 972     
Basis Basis Driftsutgifter                   11000-12999 4 808           4 808        4 808       4 808       4 808       4 808       
Budsjett 2014 Basis Tjenestekjøp                  13000-13999 8 410           8 410        8 410       8 410       8 410       8 410       

Basis Overføring                      14000-14999 3 706           3 706        3 706       3 706       3 706       3 706       
Basis Utlån                             15200-15299 55                55             55            55            55            55            
K-56/12 Omorganisering pleie og omsorg 1.8.14, helårs -505         -505         -505         -505        -505         
K-48/13 Red sykestua -1 040      -1 040      -1 040     -1 040      
K-48/13 Nedtrapping barnevernstiltak 2014 -240         -600         -1 242      -1 242     -1 242      
K-48/13 Red div utgiftsøkninger/utgiftsred 80             80            80            80            80            
K-48/13 Engangskjøp utstyr 2014 -85           -85           -85           -85          -85           
K-48/13 Dagsentertilbud 2014, helårs 150           150          150          150          150          
K-48/13 Red porto -26           -26           -26           -26          -26           
K-48/13 Red antall virksomheter -250         -500         -500         -500        -500         
K-48/13 Vakanse rådgiver ut 2017, helårs -71           -71           -71           
K-56/12 Reduksjon 100 % stilling 1.1.16 -460         -460         -460        -460         

 Sum basis utgifter 97 951         97 004      94 894     94 252     94 323     94 323     
KJB LØNN OG PENSJON                                           (1) 275           275          275          275          275

EGENANDEL INSTITUSJON BARNEVERN          (2) 562           165          
ENGANGSUTGIFT BARNEVERN                         (3) 170           
ØKT STØTTEKONTAKT OG OMS.LØNN          (4) 765           
KJØPE LEASINGBILER                                       (5)
OPPHØR MEDFINANSIERING                             (7) -2 639      -2 639      -2 639      -2 639     -2639
JUSTERING MOMSKOMP -541         -541         -541         -541        -541
RED UTGIFTER/ØKT INNTEKTER                       (8) -366         -197         -197         -197        -197
NY RESS.KREVENDE BRUKER HJEMMETJ       (11) 2 871        2 871       
ØKT RESS.KREVENDE BRUKER AVLASTNING (12) 1 036        1 036       1 036       1 036       1036
OPPHØR VAKANSE HELSESØSTER                (13) 399           
VIDEREFØRING 100% SYKEPL. HJEMMETJ.   (14) 590           590          590          590          590
ØKT 160% FAGARB HJEMMETJ                      (15) 805           805          805          805          805
NØDNETT                                                           (16) 300           300          300          300          300
BAKVAKT LEGER                                              (18)
ØKNING AVD.SYKEPL. HJEMMETJ. 20%        (17) 100           100          100          100          100          
ØKNING ERGOTERAPEUT                                 (22) 125           125          125          125          125          

RÅDM TILTAK IKKE ØKNING ERGOTERAPEUT                        (22) -125         -125         -125         -125        -125         

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

RED I ØKNING FAGARB. HJEMMETJ. 50 %     (12) -268         -268         -268         -268        -268         

Utgifts-ramme 97 951         101 063    97 391     93 713     93 784     93 784     

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

INNTEKTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.3 HELSE OG OMSORG 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter Basis Vanlig salg                    16000-16999 6 412           6 412        6 412       6 412       6 412       6 412       
Basis Basis Refusjoner                     17000-17999 9 156           9 156        9 156       9 156       9 156       9 156       
Budsjett 2014 Basis Tilskudd                        18000-18999 120              120           120          120          120          120          

Basis Avdrag                           19200-19299 75                75             75            75            75            75            
K-43/11 Nivåjustering ref vgs avlastning -200         -200         -200        -200         
K-56/12 Red nivå tilsk resskrevende brukere -400         -400         -400        -400         
K-48/13 Opphør sykestuekomp 2016 -1 401      -1 401      -1 401     -1 401      
K-48/13 Red div inntektsøkninger -102         -102         -102         -102        -102         
Sum Basis inntekter 15 763         15 661      13 660     13 660     13 660     13 660     

KJB ØKT MATSALG KJØKKEN                                   (9) 210           210          210          210          210          
NY RESS.KREVENDE BRUKER HJEMMETJ         (11) 1 489        1 489       
OMGJØRE 1 PLASS TIL AVLASTNING             (20) -150         -150         -150         -150        -150         
ØKT RESS.KREVENDE BRUKER AVLASTNING   (12) 829           829          829          829          829

ØKT INNTEKT TRYGGHETSALARM/HJ.HJELP 13             13            13            13            13            

 Sum inntekter 15 763         18 052      16 051     14 562     14 562     14 562     

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

UTGIFTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.6 TEKNISK 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter Basis Lønn                             10000-10999 18 960         18 960      18 960     18 960     18 960     18 960     
Basis Basis Driftsutgifter                   11000-12999 16 795         16 795      16 795     16 795     16 795     16 795     
Budsjett 2014 Basis Tjenestekjøp                  13000-13999 2 742           2 742        2 742       2 742       2 742       2 742       

Basis Tilskudd                        14000-14999 1 724           1 724        1 724       1 724       1 724       1 724       
K-36/10, 56/12 Branndokumentasjon bygg ut 2014 -550         -550         -550         -550        -550         
K-56/12 Nytt nødnett 210           210          210          210          210          
K-56/12 Opplæring brannkonstabler 2013-14 -180         -180         -180         -180        -180         
K-56/12 Skilting nye veiadresser -50           -50           -50           -50          -50           
K-56/12 Red 100 % stilling renhold 1.7.14, helårs -200         -200         -200         -200        -200         
K-48/13 Effekt konkutsett vaskeri, helårs -200         -200         -200         -200        -200         
K-48/13 Kiilgården, enganstiltak 2014 -200         -200         -200         -200        -200         
K-48/13 Energisparing EPC -640         -640         -640         -640        -640         
K-48/13 Red drift Rådhus 2 -50           -50           -50           -50          -50           
K-48/13 Red landbruk, helårs -155         45            45            45            45            
K-48/13 Red planlegging -100         -100         -100        -100         
K-48/13 Arealeffektivisering -200         -200         -200         -200        -200         
K-48/13 Vei legekontor 2014 -100         -100         -100         -100        -100         
K-48/13 Heis helsesenter 2014 -500         -500         -500         -500        -500         
K-56/12 Red 100 % stilling 1.1.16 -400         -400         -400        -400         
Sum basis utgifter 40 221         37 406      37 106     37 106     37 106     37 106     

KJB LØNN OG PENSJON                                            (1) -272         -272         -272         -272        -272         
JUSTERING MOMSKOMP -1 724      -1 724      -1 724      -1 724     -1 724      
ØKNING BRØYTEKONTRAKT                             (2) 660           660          660          
ØKNING FORSIKRINGER                                     (3) 70             70            70            70            70            
RADONTILTAK                                                    (4) 500           
SKOGMESTER                                                    (5) 17             17            17            17            17            
VEDLIKEHOLD VEILYS                                       (6) 150           150          150          150          150          
ØKT EGENANDEL 110-SENTRAL                       (7) 47             47            47            47            47            
ØKT VEDL BOLIGER, JF INNTEKT                     (9-10) 230           230          230          230          230          
ØKT DRIFT BRANNVESEN                                  (12) 68             68            68            68            68            
OPPLÆRING BRANNKONSTABLER                  (13) 70             
DØRÅNER HELSESENTERET                             (14) 50             
OMBYGGING AV ROM PGA. NØDNETT           (17) 150           
NYMÅLING FKB DATASETT                            (18) 60             32            

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

RED.STILLING LEDER ANLEGG 40%               (19) -200         -200         -200         -200        -200         
RÅDM TILTAK STILLINGSKUTT ETTER IKS BRANN 65 % -414         -414         -414         -414        -414         

ØKT KOSTNAD IKS BRANN 414           414          414          414          414          
REDUSERT FORBRUK SAND TIL STRØING      (2) -100         -100         -100         
IKKE VEDLIKEHOLD VEILYS                             (6) -150         -150         -150         -150        -150         
IKKE NYMÅLING FKB DATASETT                   (18) -60           -32           

Utgifts-ramme 40 221         36 972      35 902     35 902     35 342     35 342     

INNTEKTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.6 TEKNISK 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter Basis Vanlig salg                    16000-16999 14 538         14 538      14 538     14 538     14 538     14 538     
Basis Basis Refusjoner                     17000-17999 850              850           850          850          850          850          

K-48/13 Brukerbetaling Nikkeby og Lauksletta 100          100          100          100          
K-48/13 Utleie rådhus 2 50             50            50            50            50            
K-48/13 Økt husleiesats 75 150 225 300 375
Sum Basis inntekter 15 388         15 513      15 688     15 763     15 838     15 913     

KJB ØKT INNTEKT JF. ØKT VEDLIKEHOLD BOLIGER (9)-(10) 230           230          230          230          230          
RED NIVÅ BYGGESAKSGEBYR                          (15) -100         -100         -100         -100        -100         
RED NIVÅ UTLEIE BYGG                                    (16) -250         -250         -250         -250        -250         
OPSJON SANDØRA                                          (20) 50             100          100          100          100          

RÅDM TILTAK IKKE UTLEIE RÅDHUS 2                                    (21) -50           -50           -50           -50          -50           
ØKT INNT. FRIGITTE LEIL PGA. RÅDHUS 2    (21) 100           100          100          100          100          
ØKT INNT.HAVNETERMINALEN JF. INVEST LASTEBIL 100           150          150          150          150          

Sum inntekter 15 388         15 593      15 868     15 943     16 018     16 093     

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

UTGIFTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.6 SELVKOST 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter Basis Lønn                             10000-10999 2 986           2 986        2 986       2 986       2 986       2 986       
Basis Basis Driftsutgifter                   11000-12999 3 404           3 404        3 404       3 404       3 404       3 404       
Budsjett 2014

K-48/13 Ekstra vedl havn 2014 -100         -100         -100         -100        -100         
Sum basis utgifter 6 390           6 290        6 290       6 290       6 290       6 290       

KJB LØNN OG PENSJON -9             -9             -9             -9            -9             

Utgifts-ramme 6 390           6 281        6 281       6 281       6 281       6 281       

INNTEKTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.6 SELVKOST 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter Basis Vanlig salg                    16000-16999 12 269         12 269      12 269     12 269     12 269     12 269     
Basis K-56/12 Bruk av selvkostfond vann 2013-14 500           500          500          500          500          
Budsjett 2014 K-56/12 Bruk av selvkostfond kloakk 2013-14 400 400 400 400 400

K-48/13 Kaileie Arnøy laks 400           400          400          400          400          
K-48/13 Midl økt havnegebyr 2014 -100 -100 -100 -100 -100
Sum Basis inntekter 12 269         13 469      13 469     13 469     13 469     13 469     

RÅDM TILTAK

Sum inntekter 12 269         13 469      13 469     13 469     13 469     13 469     

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

UTGIFTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.9 FINANS 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter Tidligere års premieavvik t.o.m 2014 1 348           2 241        2 241       2 241       2 241       2 241       
Basis Avskrivninger                     15900 10 529         10 529      10 529     10 529     10 529     10 529     
Budsjett 2014 -               -           -           -           -          -           

Sum Basis utgifter 11 877         12 770      12 770     12 770     12 770     12 770     
KJB JUSTERING MOMSKOMP 3 325        3 325       3 325       3 325       3 325       

AMORTISERING PREMIEAVVIK 2015 763          763          763          763          
AMORTISERING PREMIEAVVIK 2016 357          357          357          
AMORTISERING PREMIEAVVIK 2017 214          214          
Sum utgifter 11 877         16 095      16 858     17 215     17 429     17 429     

INNTEKTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.9 FINANS 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter Refusjon inv Reform-97 135              125           115          -          
Basis Rammetilskudd 134 638       131 470    127 591   127 181   126 710   127 193   
Budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue 48 350         50 638      50 642     50 075     49 529     48 350     

Lånekompensasjon fra Husbanken 1 830           2 045        2 030       1 960       1 890       1 890       
Eiendomsskatt 7 550           7 550        7 550       7 550       7 550       7 550       
Refusjon veivesenet strandvn 175              175           175          175          175          175          
Refusjon buss M2&4 75                42             -          -           
Årets premieavvik 7 459           5 337        2 500       1 500       1 000       500          
Momskomp drift 3 327           3 327        3 327       3 327       3 327       3 327       
Motpost avskrivninger 10 529         10 529      10 529     10 529     10 529     10 529     
Sum Basis inntekter 214 068       211 238    204 459   202 297   200 710   199 514   

KJB JUSTERING RENTEKOMP -500         -130         

Sum inntekter 214 068       210 738    204 329   202 297   200 710   199 514   

rm arbdok 3. okt 2014



Siste økonomiplan danner basis.Året 2014 er hovedbasenDetaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Eksisterende lån pr 1.1.2015 BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.9 RENTER OG AVDRAG 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter Renteutgifter 9 698           9 133        8 674       8 625       8 876       10 192     
Basis Avdrag på lån 7 195           7 455        7 628       7 725       7 960       7 995       
Budsjett 2014

Sum basis utgifter 16 893         16 588      16 302     16 350     16 836     18 187     

 

Utgifts-ramme 16 893         16 588      16 302     16 350     16 836     18 187     

INNTEKTER BUD ØP ØP ØP ØP ØP
Ansvar 1.9 RENTER OG AVDRAG 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter Basis Renteinntekter 1 804           1 804        1 804       1 804       1 804       1 804       
Basis
Budsjett 2014

Sum Basis inntekter 1 804           1 804        1 804       1 804       1 804       1 804       

Sum inntekter 1 804           1 804        1 804       1 804       1 804       1 804       

rm arbdok 3. okt 2014



Ned- Rente- Saldo Avdrag Renter Saldo Avdrag Renter Saldo Avdrag Renter Saldo Avdrag Renter Saldo Avdrag Renter
LÅN betalt sats 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019
Samlelån husbanken 51942 2022 flyt-h 7 074         810         212       6 264      831      197      5 433     850      190      4 583            880     172     3 703    910     167     
Startlån 06 51946 2035 flyt-h 2 586         98           78         2 488      100      78        2 388     105      84        2 283            110     86       2 173    115     98       
Startlån 07 51947 2030 flyt-h 1 764         118         53         1 646      118      52        1 528     118      53        1 410            118     53       1 292    118     58       
Startlån 08 51948 2033 flyt-h 1 898         100         57         1 798      100      57        1 698     100      59        1 598            100     60       1 498    100     67       
Startlån 09 51949 2032 flyt-h 3 000         71           90         2 929      144      92        2 785     144      97        2 641            144     99       2 497    144     112     
Startlån 10 51950 2038 flyt-h 3 000         90         3 000      77        95        2 923     150      102      2 773            150     104     2 623    150     118     
Startlån 2011 51951 2036 flyt-h 6 720         280         202       6 440      280      203      6 160     280      216      5 880            280     221     5 600    280     252     
Startlån 2012 flyt-h 5 000         150       5 000      158      5 000     175      5 000            200     188     4 800    200     216     
Startlån 2013 flyt-h 5 000         150       5 000      158      5 000     175      5 000            188     5 000    225     
boligselskapet 51990 flyt-h 8 800         700         364       8 100      700      355      7 400     700      359      6 700            700     351     6 000    700     370     
Hovedlån KBN 6191 2028 flyt 7 725         680         232       7 045      680      222      6 365     680      223      5 685            680     213     5 005    680     225     
Samlelån KBN-04 61911 2034 3,75 % 20 003       1 000      750       19 003    1 000   599      18 003   1 000   630      17 003          1 000  638     16 003  1 000  720     
Refin KBN 05 61913 2050 3,79 % 19 805       558         751       19 247    558      606      18 689   558      654      18 131          558     680     17 573  558     791     
Refin KBN 05 61912 2036 3,45 % 39 736       1 845      1 371    37 891    1 845   1 194   36 046   1 845   1 262   34 201          1 845  1 283  32 356  1 845  1 456  
Samlelån KBN-10 61917 2040 flyt 6 983         342         209       6 641      342      209      6 299     342      220      5 957            342     223     5 615    342     253     
Samlelån KBN-12 flyt 8 310         360         249       7 950      360      250      7 590     360      266      7 230            360     271     6 870    360     309     
Refin kommkred 06 82006 2041 4,36 % 50 000       2 180    50 000    2 180   50 000   1 750   50 000          1 875  50 000  2 250  
Refin KLP 2008 820109 2038 flyt 30 912       1 288      927       29 624    1 288   933      28 336   1 288   992      27 048          1 288  1 014  25 760  1 288  1 159  
KLPkommkred 2009 82009 2039 flyt 7 625         305         229       7 320      305      231      7 015     305      246      6 710            305     252     6 405    305     288     
Nytt lån 2013 flyt 12 450       350         374       12 100    350      381      11 750   350      411      11 400          350     428     11 050  350     497     
Nytt lån 2014 flyt 13 850       350         416       13 500    350      425      13 150   350      460      12 800          350     480     12 450  350     560     

SUM Brutto 262 241       9 255        9 133     252 986   9 428    8 674    243 558   9 525     8 625    234 033          9 760   8 876   224 273 9 795   10 192 

Fradrag formidlingslån -1 800      -1 800   -1 800   -1 800  -1 800  

NETTO DRIFTSBELASTNING 262 241       7 455        9 133     252 986   7 628    8 674    243 558   7 725     8 625    234 033          7 960   8 876   224 273 7 995   10 192 

SALDO PR. 1. JANUAR 

Flytende rente husb 3,00 % 3,15 % 3,50 % 3,75 % 4,50 %
Flytende rente øvrige lån       3,00 % 3,15 % 3,50 % 3,75 % 4,50 %

Andel fastrente 49 % 50 % 21 % 21 %

BEREGNING AV RENTER OG AVDRAG PÅ EKSISTERENDE LÅN PR 1.1.2015

rm arbdok 3. okt 2014



FOND TIL DRIFTSFORMÅL
 

Saldo Avs. Bruk Saldo Avsetting Bruk Saldo Avsetting Bruk Saldo Avsetting Bruk Saldo Avsetting Bruk Saldo Avsetting Bruk

FOND jan.14 2014 2014 01.01.2015 2015 2015 01.01.2016 2016 2016 01.01.2017 2017 2017 01.01.2018 2018 2018 01.01.2019 2019 2019

Overdekning vann 797       500  297           297           -     297           297           297           

Overdekning kloakk -        400  -400          -400          -400          -400          -400          

Overdekning feiing -        -            -            -            -            -            

Utviklingsfondet 1 052    1 052        1 052        1 052        1 052        1 052        

Bundet adm 276       276           276           276           276           276           

Bundet skole 416       416           416           416           416           416           

Bundet - helse 2 722    2 722        2 722        2 722        2 722        2 722        

HMS-fond 500       500           500           500           500           500           

Premieavviksfond 5 821    4 858  10 679      1 464     1 110  11 033      2 778     1 656  12 155      3 235     1 311  14 079      102 13 977      3 240  

Disposisjonsfond 77         560   637           400        -     1 037        -     1 037        616     421           421           -     

SUM 11 660  5 418  900  16 178      1 864     1 110  16 932      2 778     1 656  18 054      3 235     1 927  19 362      -         102 19 260      -         3 240  

NETTO ENDRING (= BRUK - AVSETTING) -754       -1 122    -1 308    102        3 240     

FOND TIL INVESTERINGSFORMÅL  (INKL BRUK AV DRIFTSFOND TIL INVESTERING)

Saldo Avs. Bruk Saldo Avsetting Bruk Saldo Avsetting Bruk Saldo Avsetting Bruk Saldo Avsetting Bruk Saldo Avsetting Bruk

FOND jan.14 2014 2014 01.01.2015 2015 2015 01.01.2016 2016 2016 01.01.2017 2017 2017 01.01.2018 2018 2018 01.01.2019 2019 2019

-      -   -            -            -            -            

Invfond 42         42             42             42             42             42             

Marina indre havn 96         96             96             96             96             96             

E.ord avdrag 1 625    1 625        1 625        1 625        1 625        1 625        

-            -            -            -            -            

SUM 1 763    -      -   1 763        -         -     1 763        -         -     1 763        -         -     1 763        -         -  1 763        -         -     

rm arbdok 3. okt 2014



INVESTERINGSPROSJEKTER

INVESTERINGSPROSJEKTER

Hovedoversikt investeringsbudsjett 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter formidlingslån 1 800    1 800        1 800        1 800   1 800   
Inntekter formidlingslån 1 800    1 800        1 800        1 800   1 800   
Investering 27 675  12 000      2 000        3 000   3 000   
Lån 23 215  8 000        2 000        3 000   3 000   
Tilskudd 500       2 500        -            -      -      
Mvakomp 3 960    1 500        -            -      -      
Egenkapital/Fond -        -            -            -      -      
Bruk av drift -        -            -            -      -      
Renter 269       806           1 082        1 201   1 466   
Avdrag 335       997           1 177        1 271   1 391   

Sum utgifter driftsbudsjett 604 1 803 2 259 2 471 2 856

rm arbdok 3. okt 2014



INVESTERINGSPROSJEKTER

Flytende budsjettrente 3,00 % 3,15 % 3,50 % 3,75 % 4,50 %

Prosjekt 1 A:  STARTLÅN 2015 2016 2017 2018 2019
Opptak av nye lån -           2 000            2 000            3 000      3 000      
Lån -           2 000            2 000            3 000      3 000      

Renter FLYT -           23                 105               194         306         
Avdrag  antall år 25 -           26                 107               200         320         
Sum utgifter driftsbudsjett 0 50 212 394 626

Prosjekt 1 B:  STARTLÅN 2015 2016 2017 2018 2019
Avdragsutgifter 1 800        1 800            1 800            1 800      1 800      

Avdragsinntekter 1 800        1 800            1 800            1 800      1 800      
Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0

Prosjekt 2: UTVIDELSE KIRKEGÅRD 2015 2016 2017 2018 2019
Investering 4 500        -                
Lån 4 500        -                
Tilskudd  
Mvakomp
Egenkapital
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 45             140               151               156         180         
Avdrag  antall år 30 50             150               150               150         150         
Sum utgifter driftsbudsjett 95 290 301 306 330

rm arbdok 3. okt 2014



INVESTERINGSPROSJEKTER
Prosjekt 3: ENERGISPAREKONTRAKTER 2015 2016 2017 2018 2019
Investering: 500           -         
Lån 400           -         
Tilskudd -         
Mvakomp 100           
Egenkapital/fond -         
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 6               12                 13                 14           16           
Avdrag  antall år 40 5               10                 10                 10           10           
Sum utgifter driftsbudsjett 11 22 23 24 26

Prosjekt 4: OPPRUSTING SVØMME/IDR.HALL 2015 2016 2017 2018 2019
Investering: 9 500        
Lån 7 600        
Tilskudd 
Mvakomp 1 900        
INV FOND
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter flyt 76             237               257               268         314         
Avdrag  antall år 40 63             190               190               190         190         
Sum utgifter driftsbudsjett 139 427 447 458 504

Prosjekt 5: VANN KÅGEN 2015 2016 2017 2018 2019
Investering: 
Lån 
Tilskudd 
Mvakomp
Egenkapital/fond
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter flyt -           -                -                -         -         
Avdrag  antall år 30 -           -                -                -         -         
Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0

rm arbdok 3. okt 2014



INVESTERINGSPROSJEKTER
Prosjekt 6: HJULLASTER 2015 2016 2017 2018 2019
Investering: 
Lån
Tilskudd
Mvakomp
Egenkapital/fond
Driftsmidler -           -         -         
Renter flyt -           -                -                -         -         
Avdrag  antall år 10 -           -                -                -         -         
Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0

Prosjekt 7: REHAB U-SKOLEN 2015 2016 2017 2018 2019
Investering: 7 500        7 500            
Lån 6 000        6 000            
Tilskudd
Mvakomp 1 500        1 500            
Egenkapital/fond
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 90             248               406               420         486         
Avdrag  antall år 30 100           300               400               400         400         
Sum utgifter driftsbudsjett 190 548 806 820 886

Prosjekt 8: VENTILASJON BRANNSTASJON 2015 2016 2017 2018 2019
Investering  
Lån 
Tilskudd 
Mvakomp
Egenkapital/fond
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT -           -                -                -         -         
Avdrag  antall år 20 -           -                -                -         -         
Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0

rm arbdok 3. okt 2014



INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 9: LASTEBIL TERMINALEN 2015 2016 2017 2018 2019
Investering   1 800        
Lån 1 800        
Tilskudd 
Mvakomp
Egenkapital/fond 
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 18             55                 55                 52           54           
Avdrag  antall år 10 60             180               180               180         180         
Sum utgifter driftsbudsjett 78 235 235 232 234

Prosjekt 10: GPS OPPMÅLING 2015 2016 2017 2018 2019
Investering 
Lån 
Tilskudd
Mvakomp
Egenkapital/fond 
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter flyt -           -                -                -         -         
Avdrag  antall år 5 -           -                -                -         -         
Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0

Prosjekt 11: RÅDHUSTAKET 2015 2016 2017 2018 2019
Investering 800           -         
Lån 640           -         
Tilskudd -         
Mvakomp 160           
Egenkapital/fond -         
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 10             20                 21                 22           26           
Avdrag  antall år 30 7               21                 21                 21           21           
Sum utgifter driftsbudsjett 17 41 43 43 47

rm arbdok 3. okt 2014



INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 12: BILER BYGGFORVALTNING 2015 2016 2017 2018 2019
Investering 400           
Lån 400           
Tilskudd
Mvakomp
Egenkapital/fond
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 6               12                 12                 11           12           
Avdrag  antall år 10 20             40                 40                 40           40           
Sum utgifter driftsbudsjett 26 52 52 51 52

Prosjekt 13: VAKTBIL BRANN 2015 2016 2017 2018 2019
Investering  250           
Lån 250           
Tilskudd
Mvakomp
Egenkapital/fond
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 2               8                   8                   7             8             
Avdrag  antall år 10 8               25                 25                 25           25           
Sum utgifter driftsbudsjett 11 33 33 32 33

Prosjekt 14: OMBYGGING/RIVING KAI 2015 2016 2017 2018 2019
Investering 500           2 500            
Lån
Tilskudd 500           2 500            
Mvakomp
Egenkapital/fond INVFOND
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT -           -                -                -         -         
Avdrag  antall år 10 -           -                -                -         -         
Sum utgifter driftsbudsjett 0 0 0 0 0

rm arbdok 3. okt 2014



INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 15: KIILGÅRDEN 2015 2016 2017 2018 2019
Investering 1 275        
Lån 1 025        
Tilskudd
Mvakomp 250           
Egenkapital/fond INV FOND
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 10             32                 34                 35           41           
Avdrag  antall år 30 11             34                 34                 34           34           
Sum utgifter driftsbudsjett 22 66 69 70 75

Prosjekt 16: KJØP AV BIL HJEMMETJ. 2015 2016 2017 2018 2019
Investering 150           -                -                
Lån 120           -                -                
Tilskudd -                
Mvakomp 30             
Egenkapital/fond 
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 1               4                   4                   4             5             
Avdrag  antall år 30 1               4                   4                   4             4             
Sum utgifter driftsbudsjett 3 8 8 8 9

Prosjekt 17: OMBYGGING RÅDHUS 2 2015 2016 2017 2018 2019
Investering 400           -                
Lån 400           
Tilskudd
Mvakomp
Egenkapital/fond -           
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 4               12                 13                 14           16           
Avdrag  antall år 30 7               13                 13                 13           13           
Sum utgifter driftsbudsjett 11 26 27 27 29

rm arbdok 3. okt 2014



INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 18: BRANNVARSLING EIDEKROKEN 2015 2016 2017 2018 2019
Investering 100           -                
Lån 80             
Tilskudd
Mvakomp 20             
Egenkapital/fond -           
Driftsmidler -           -                -                -         -         
Renter FLYT 1               2                   3                   3             3             
Avdrag  antall år 30 1               3                   3                   3             3             
Sum utgifter driftsbudsjett 2 5 5 5 6

rm arbdok 3. okt 2014
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1. Forord

Så nær sagt som vanlig er det på nytt helt fritt for penger til nye tiltak i rådmannens forslag, 
men det vil være tilstrekkelig tid til vurdering av eventuelle omdisponeringer. Det oppfordres 
derfor på det sterkeste til at alle partigrupper som har mulighet fremmer eventuelle nye 
forslag i formannskapet og ikke venter til kommunestyret. På den måten vil det være mulighet 
for alle å sette seg inn i forslagene i perioden de ligger ute til offentlig ettersyn.

2. Innledning/sammendrag

Som antatt og varslet på forhånd oppsummerer rådmannen med at det har vært særdeles 
krevende å sy sammen et opplegg som er i balanse.

Etter mange år med kutt og innsparinger har vi brukt opp stort sett alle reserver og tatt ned 
nivået på en del tjenester, og vi har dermed lite ”friske” midler å møte nye utfordringer med. 
Nye utfordringer har det dessverre ikke manglet i år heller, og når statsbudsjettet ikke ga noen 
reell økning var lite hjelp å få. I år som i fjor ble det varslet av rådmannen i juni at det ville 
være store utfordringer fremover. Dette som følge av videreføring av behov som ble dekket i 
økonomirapporten.

Med dette utgangspunktet har rådmannen oppfordret etatene til å være mest mulig nøysomme 
i sine budsjettinnspill med begrunnelse i at det ikke ville være særlig rom for nye tiltak ut over 
de som var helt nødvendige for videreføring av dagens drift. Etatene ble også tidlig varslet om 
at de burde se på mulige sparetiltak.

Statsbudsjettet ble omtrent som varslet i kommuneproposisjonen i mai – vi fikk knapt nok 
nominell økning til å dekke lønnsoppgjøret og ingenting til andre tiltak, altså en liten 
realnedgang på 0,1%. Litt endring i alderssammensetningen av et stabilt folketall ga litt minus 
i forhold til vedtatt økonomiplan. Innmeldte behov var som ventet større enn innmeldte 
sparetiltak.

Totalt endte vi opp med å mangle omtrent 30 millioner for hele 4-årsperioden under ett når 
alle innmeldte behov og spareforslag var gjennomgått. Til fradrag gikk nye anslag som tilsier 
at perioden med lav rente vil vare lenger enn først antatt. I tillegg medfører den kraftige
økningen i pensjon at vi i 2015 får et positivt premieavvik på 5,3 millioner som er brukt i 
perioden. Nytt av året er at vi budsjetterer fremtidig premieavvik, noe som netto ga oss 2 
millioner.

Dette var nok en gang et vanskelig budsjett og etter en hektisk møteaktivitet i oktober har vi 
kommet fram til forslag som i hovedsak innebærer reduksjon av stillinger. Netto gir forslaget 
stillingskutt på 6,5 årsverk i 4års-perioden. Det meste av økningen knyttes opp mot redusert 
barnetall og derav nedgang i antall klasser på skolene og kun en mindre andel innebærer 
nedskjæring i tjenestetilbud. Ingen virksomheter foreslås nedlagt. Som tidligere vil naturlig 
avgang og omplassering bli vurdert først, men det er dessverre slik at det mest sannsynlig vil 
bli noen oppsigelser for å komme i havn med bemanningsreduksjonene.
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Vi er fortsatt cirka 30 millioner unna å ha det departementet og Fylkesmannen karakteriserer 
som en ”sunn” økonomi gjennom den mye omtalte 3%-regelen i netto driftsresultat. I tillegg 
er det en skjørhet i forslaget ved at plussene finnes særlig i perioden 2015 til 2017, mens siste
året i planen og fremover langt fra er i orden. Balanse er oppnådd ved å spare de tre første 
årene og bruke det siste. Skulle vi få problemer med å holde budsjettet i 2015 vil det fort 
kunne gå ut over sparingen og kuttbehovene fra 2015 bli større. 

Som tidligere år antar rådmannen at det vil bli negativ oppmerksomhet og noe støy omkring 
de foreslåtte tiltak, men alle må være klar over at alternativene er vurdert til å være enda 
dårligere. Både politikere og administrasjon må ta inn over seg at selv om rammene er mindre 
enn vi kunne ønsket må vi forholde oss til dem som de er. Så lenge vi er i en situasjon med at 
driftsnivået er for høyt i forhold til inntektsnivået må vi ha fokus på knallhard budsjettdisiplin 
for å unngå overskridelser vi ikke kan dekke inn. Og vi må også fortsatt ha et sterkt fokus på 
at innsparinger og inntektsøkninger brukes til oppbygging av reserver og ikke nytt forbruk.

3. Kommunens rammebetingelser

a) Befolkningsutvikling 

3.a.1. Utvikling i befolkningen siste 8 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 8 årene med fordeling på de 
aldersgruppene som brukes i det kommunale inntektssystemet. Det er også tatt med 
tall for gruppene barn og ungdom (0 – 15 år), vgs og arbeidsstyrken (16 – 66 år) og 
eldre (over 67 år). Figuren viser også endringer fra år til år i de ulike gruppene samt 
endringen fra 2006 som er første år i tabellen.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0-5 år 193 189 167 158 167 165 160 162

6-15 år 470 446 434 427 391 380 366 355

16-66 år 1911 1903 1890 1875 1889 1870 1892 1855

67-79 år 263 263 277 300 310 338 360 380

80-89 år 115 113 108 100 109 104 102 99

over 90 år 14 20 21 21 19 23 25 30

Sum folketall 2 966 2 934 2 897 2 881 2 885 2 880 2 905 2 881

Samlet befolkning:

Årlig %-vis endring -1,1 % -1,3 % -0,6 % 0,1 % -0,2 % 0,9 % -0,8 %

Endring fra 2007 -1,1 % -2,3 % -2,9 % -2,7 % -2,9 % -2,1 % -2,9 %

Barn og unge (0-15 år) 663 635 601 585 558 545 526 517

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1 911 1 903 1 890 1 875 1 889 1 870 1 892 1 855

Eldre (67 år og over) 392 396 406 421 438 465 487 509

%-vis endring fra året før:

Barn og unge (0-15 år) -4,22 % -5,35 % -2,66 % -4,62 % -2,33 % -3,49 % -1,71 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -0,42 % -0,68 % -0,79 % 0,75 % -1,01 % 1,18 % -1,96 %

Eldre (67 år og over) 1,02 % 2,53 % 3,69 % 4,04 % 6,16 % 4,73 % 4,52 %

%-vis endring fra 2007:

Barn og unge (0-15 år) -4,22 % -9,35 % -11,76 % -15,84 % -17,80 % -20,66 % -22,02 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -0,42 % -1,10 % -1,88 % -1,15 % -2,15 % -0,99 % -2,93 %

Eldre (67 år og over) 1,02 % 3,57 % 7,40 % 11,73 % 18,62 % 24,23 % 29,85 %

Som vi ser av oppsummeringen nederst i tabellen er det fremdeles kun gruppen over 
67 år som har en økning i perioden. For den yngste gruppen er det dramatisk ved at 
mer enn hver femte er blitt borte på kun 8 år.. Med utgangspunkt i folketallet i 2007
burde vi nå vært rundt 3220 for å holde oss på snittet. Vi mangler altså bortimot 350 
for å være der og det er den største enkeltfaktoren som kan forklare de økonomiske 
utfordringene vi har hatt og fortsatt har siden folketallet i inntektssystemet ses opp mot 
gjennomsnittsøkning for landet.

3.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og 
total folkemengde. Utgangsår er 2013.
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2014 2015 2016 2017 2018

0-1 år 54 59 62 62 64

2-5 år 108 107 120 111 118

6-15 år 355 339 330 329 320

16-22 år 324 313 306 303 286

23-66 år 1531 1532 1523 1527 1541

67-79 år 380 399 409 424 426

80-89 år 99 107 117 112 116

90 år og eldre 30 28 28 25 26

Sum folketall 2881 2884 2895 2893 2897

Samlet befolkning:

Årlig %-vis endring 0,10 % 0,38 % -0,07 % 0,14 %

Endring fra utgangsåret 0,10 % 0,49 % 0,42 % 0,56 %

Barn og unge (0-15 år) 517 505 512 502 502

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1855 1845 1829 1830 1827

Eldre (67 år og over) 509 534 554 561 568

%-vis endring fra året før:

Barn og unge (0-15 år) -2,32 % 1,39 % -1,95 % 0,00 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -0,54 % -0,87 % 0,05 % -0,16 %

Eldre (67 år og over) 4,91 % 3,75 % 1,26 % 1,25 %

%-vis endring fra utgangsåret:

Barn og unge (0-15 år) -2,32 % -0,97 % -2,90 % -2,90 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -0,54 % -1,40 % -1,35 % -1,51 %

Eldre (67 år og over) 4,91 % 8,84 % 10,22 % 11,59 %

Nedgangen for den yngste gruppa ser dessverre ut for å fortsette, og nå har også den 
midterste gruppa fått nedgang. Hele økningen ligger i gruppa over 67 år.

b) Frie inntekter
Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, 
momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er 
hovedfinansieringskilden for driftsrammene. 

3.b.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2015 legger opp til en realvekst i kommunenes frie 
inntekter – skatt og rammetilskudd - på 4,4 %, om lag samme årlige vekst som i årene 
2008-2014. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3 prosent,
blir det neste år en realøkning i frie inntekter på 1,4 prosent for kommunesektoren 
under ett – noe høyere enn i fjor. Det legges på vanlig måte til grunn at 
merskatteveksten i inneværende år ikke videreføres. Høyeste lovlige skattøre i henhold 
til statsbudsjettet legges til grunn. 

For Skjervøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett at vi får en 
realNEDGANG med 0,1%. Altså ligger vi dårlig an før vi legger inn nødvendige 
midler for å videreføre dagens drift. Det blir derfor heller ikke denne gangen rom for å 
kompensere for prisstigning på varer og tjenester. Nedgangen kommer ikke 
overraskende og utgjør i kroner mindre enn det vi har tatt høyde for i gjeldende 
økonomiplan. Dette har særlig sammenheng med alderssammensetningen der vi av 
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tabell 3.a.1 ser at vi har en økning for de aller yngste og aller eldste fra 2012 til 2013 
mot en anslått nedgang.

Rådmannens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringens forslag til statsbudsjett. 

Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene og prognose for 
økonomiplanperioden basert på folketallsprognosen vist i kap 3.a.2.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

47 397     48 880     49 645     50 638     50 642     50 075     49 529     

125 881   129 835   131 776   131 470   127 591   127 181   126 710   

173 278   178 715   181 421  182 108  178 233  177 256  176 239  

3,14 % 1,51 % 0,38 % -2,13 % -0,55 % -0,57 %

Regnskap Budsjett

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2013 og i økonomiplanperioden
framkommer i tabellen nedenfor. 
1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018

Innbyggertilskudd 66 235     65 009     64 541     63 939     63 358     

Utgiftsutjevning 15 550     15 343     14 851     15 567     16 194     

INGAR 3 467       2 584       -          -          -          

Saker med særskilt fordeling 210          352          352          352          352          

Nord-Norge tilskudd 10 481     10 706     10 717     10 717     10 717     

Småkommunetilskudd 11 512     11 857     11 857     11 857     11 857     

Ordinært skjønn 3 028       2 647       2 300       2 000       1 700       

Skjønn tap nytt inntektssystem 2 680       2 900       2 900       2 900       2 900       

Sum rammetilskudd ekskl. innt.utjevning 113 163   111 398   107 518   107 332   107 078   

Netto inntektsutjevning 18 613     20 072     20 074     19 849     19 633     

Sum rammetilskudd 131 776   131 470   127 592   127 181   126 711   

Skatt på inntekt 49 645     50 638     50 642     50 075     49 529     

Sum frie inntekter 181 421   182 108   178 234   177 256   176 240   

3.b.2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt har siden 2007 vært innkrevd i hele kommunen og i tråd med 
forutsetninger i forrige økonomiplan videreføres en skattesats på 7 promille for alle 
eiendomstyper i hele perioden. Med dagens utgiftsnivå er det heller ingen grunn til å 
tro at eiendomsskatten forsvinner i planperioden.

3.b.3. Momskompensasjon

Fra 2014 ble det slutt på overføring av momskomp fra investering til drift. Dermed vil 
all investeringsmoms tilfalle investering. Momskompen går da som en del av den 
generelle finansieringen av investeringsbudsjettet.
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Vi legger også om budsjetteringen av momskomp i drifta ved at inntekten og utgiften
samles på ett ansvar mot at det var spredd utover tidligere. Dette har ingen økonomisk 
virkning, men antas å forenkle virksomhetenes budsjetter og rapportering.

3.b.4. Rentekompensasjon for investeringer

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av 
kommunens utgifter til investering. Dette gis som en årlig kompensasjon for 
antatte renteutgifter. Ordningen administreres av Husbanken og det er gitt egne 
regler for den enkelte ordning. Felles er at det er en rentesats tilnærmet lik 
husbankrenten som benyttes. I økonomiplanen er denne lagt på mellom 3% og 4 % 
basert på samme prognose vi bruker på lån vi har i Husbanken. Nedenfor gis en 
oversikt over hvilke ordninger vi er med på. Totalt er det beregnet at vi får mellom 
1,8 og 2 mill i planperioden.

Skole
Totalt fikk vi i perioden 2001 – 2005 en låneramme på 10,1 mill til oppussing av 
skolebygg. Midlene ble i hovedsak brukt til utbygging av barneskolen og 
oppgradering av Arnøyhamn skole. Ordningen varer til 2029. 

Det er innført en ny ordning som gjelder fram til 2016 og oppussingen av 
ungdomsskolen/idrettshallen vil komme inn under denne ordningen. I forslaget er 
det lagt opp til at vi bruker av dette i 2014 og 2015 til oppussing av svømme- og 
idrettshallen og økt kompensasjon ut fra et lån på 9,4 mill er lagt inn. Prosjektet er 
ikke kommet i gang og kompensasjonen er forskjøvet et år frem i tid i forhold til i 
fjor.

Eldreomsorg
Ved byggingen av helsesenteret fikk vi i 2000 tilskudd til 33 sykehjemsrom og 12 
omsorgsboliger. I direkte tilskudd fikk vi utbetalt 14,5 mill og så ble det gitt 
knappe 22 mill som grunnlag for rentekompensasjon. Ordningen varer til 2029.

Psykiatri
I forbindelse med etablering av psykiatriboliger i 2001 ble det etter samme mal 
som for helsesenteret gitt 1,2 mill i direkte tilskudd og 4 mill i rentegrunnlag for 7 
omsorgsboliger. Ordningen varer til 2030.

Kirker
I 2007 ble oppussingen av Skjervøy kirke avsluttet. Det gis rentekompensasjon for
vel 3,2 mill. Ordningen varer til 2027.

c) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst
I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator)
fra 2014 – 2015 til 3,0 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke 
rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.
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Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

Lønnsvekst (vektes 2/3) 3,3%
Prisvekst (vektes 1/3) 2,5%

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene
I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på aktuarberegninger av KLP samt 
premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Beregningene gir følgende 
beregningsstaser for  2015 (2014-sats i parentes): 

 KLP 19,75 % av brutto lønnsutgift for fellesordningen (21,5)
 KLP 18,5 % av brutto lønnsutgift for sykepleiere (21,5)
 KLP 17 % av brutto lønnsutgift for folkevalgtordningen (17)
 SPK 11,55 % av brutto lønnsutgift (12,25)

Premieavviket i 2014 ble på 7,5 millioner. Vi forventer et premieavvik på 5,3 millioner i 
2015 og begge disse skal etter nye regler amortiseres over bare 7 år. Dette gir oss store 
kostnader fremover. Midlene som er avsatt på premieavviksfondet vil gjøre at vi slipper 
billigere unna mot slutten av økonomiplanperioden da vi kan bruke av fondet til å dekke 
opp økte pensjonskostnader.

4. Drift

a) Tjenesteproduksjon og Kostra

Skjervøy har de siste årene tatt i bruk deler av KOSTRA i planleggingen. Dette har vært 
gjort i samråd med formannskapet og har omfattet de to store områdene grunnskole og 
pleie og omsorg. Nedenfor gis en kort gjennomgang av de viktigste funnene på disse to 
områdene, med tall for de 3 siste år.

Skjervøy er plassert i Kostra-gruppe 3 og denne omfatter små kommuner som har middels 
bundne utgifter og høye frie inntekter – altså kommuner som anses for å kunne ha en 
rimelig grei økonomi. Gruppen omfatter 32 kommuner fra Hedmark og nordover. I Troms 
er Salangen, Bardu og Nordreisa med i tillegg til oss.

I Kostra lages sammenligninger med gruppen vi er med i og dessuten også gjennomsnitt 
for Troms og landet totalt sett, utenom Oslo. Sammenligningstallene er tatt med i 
tabellene. For å se på utviklingen over tid er det laget samme oppsett som tidligere år.

KOSTRA – noen utvalgte tall
I tabellen nedenfor er det plukka ut noen indikatorer fra Kostra. Tallene er fordelt i forhold til 
etater. Egne tall for 2010 og 2013 er tatt med, dette for å kunne gi et bilde av endring over en 
lengre periode enn ett år. Tall fra fjoråret for Skjervøy kommune er så sammenligna med 
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Kostra-gruppe 3, som er vår «sammenligningsgruppe. I tillegg er det tatt med tall for fylket og 
landet.
Kostra er en database med svært mange indikatorer. Her er det gjort et skjønnsmessig utvalg. 
Alle indikatorer med tall for 2010 er slike som er brukt i tidligere økonomiplaner. Indikatorer
uten 2010-tall er nye i vår sammenheng. Tidligere er det bare tatt med tall fra de to sektorene, 
kultur- og undervisning og helse og omsorg. Denne gangen er noen tall for administrasjon og 
styring, samt eiendom og forvaltning tatt med.

Utvalgte nøkkeltall for kultur-og 
undervisningsetaten 2013

2010 2013 Gruppe 3 Troms Landet

Netto driftsutg. grunnskolen % av total 29,9 22,9 23,7 23,8 23,5

Netto driftsutg. grunnskole pr innb. 15864 14474 15485 12897 12155

Netto driftsutg.pr elev, 6-15 år 89696 93251 101743 83325 78784

Andel spes.underv av tot.ant. læretimer 24,8 20,5 20 20,9 17,6

Andel elever med spes.und. 20,3 12,3 10,8 9 8,3

Netto driftsutg. barnehager % av total 10 10,5 13,7 14,4

Netto driftsutg. barnehager pr innb 6334 6877 7453 7440

Netto driftsutg. barnehager pr barn 1-5år 137195 128405 127873 120137

Netto driftsutg.kultur i % av total 3,2 4,2 3,8 3,8

Utvalgte nøkkeltall for helse- og 
omsorgsetaten 2013

Netto driftsutg.pleie og omsorg, %av total 37,3 33,9 33 31,6 29,6

Driftsutg pleie og omsorg pr innb 19802 21471 21603 17161 15296

Netto driftsutg.pr innb.over 80 år 446312 479527 377763 423600 353988

Brutto driftsutg pr institusjonsplass 1226967 892194 1023077 981781 976835

Ant. mottakere av hjemmetj. pr 1000 innb.:

under 67 år 30 25 20 19

67-79 år 137 96 87 71

80 + 488 410 379 336

Netto driftsutg sosialtjenesten i % av total 1,8 2,2 2,8 4

Netto driftsutg barnevern pr innbygger 2244 1994 1888 1607

Andel barn med tiltak pr innb 0-22 år 6,3 4,9 4,5 3,7

Administrasjon og styring

Netto driftsutg. adm og styring i % av total 11,9 11,8 8,6 7,3

Netto driftsutgadm og styring pr innb 7520 7752 4637 3792

Eiendom og forvaltning

Netto driftsutg.  komm.forvaltning i % av total 9,9 9,6 9,5 8,9

Samla areal på formålsbygg, m2 prinnnb 7,4 7,7 5,5 4,1

Utg til vedlikehold pr m2 48 118 103 83
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Hvilken informasjon kan man trekke ut av tallene?
 Netto driftsutgiftene for grunnskolen er redusert, og vi ligger nå under nivået for de 

andre gruppene. Tall pr elev er høyere i 2013 enn 2010, men da må en se tallene i 

forhold til prisstigning i perioden og nedgang i antall elever.

 Andelen læretimer som går til spesialundervisning er redusert, og vi ligger nå omtrent 

på samme nivå som gruppe 3 og Troms. Andelen elever som får innvilga 

spesialundervisning er gått betydelig ned. Det betyr at færre elever får innvilga flere 

timer enn i 2010.

 Skjervøy bruker mindre del av totalbudsjettet på barnehager sett i forhold til de andre 

gruppene, men antallet barn hos oss er såpass lavt at det gir en høgere «stykkpris».

 Vi bruker mindre del av totalt driftsbudsjett på kultur enn sammenlignbare kommuner, 

fylket og landet.

 Andelen driftsutgifter til pleie og omsorg er nå omtrent på linje med de andre 

kommunene i gruppe 3, men noe høgere enn fylket og landet.

 Skjervøy kommune ser ut til å bruke mer på de eldste innbyggerne våre (80+) og 

mindre på institusjonsplass. Det er også nedgang på brutto driftsutgifter hos oss i tre-

års-perioden. Ser en på antall mottakere av hjemmetjeneste, ser vi også at vi for alle 

over 67 år ligger betydelig over de andre gruppene. Tallene speiler en styrka 

hjemmetjeneste.

 Vi har lavere andel driftsutgifter innen sosialtjenesten – i  forhold til til nasjonalt nivå 

er forskjellen betydelig.

 Vi ser at driftsutgifter til barnevern er merkbart høgere I Skjervøy, noe som henger 

sammen med antall barn med tiltak.

 Driftsutgifter til administrasjon og styring er på samme nivå som for andre gruppe 3-

kommuner, men lavere enn Troms og landet. Det er et forventa bilde, da administrativ 

oppgavemengde ikke står i proporsjonalt forhold til innbyggertall. 

Innenfor eiendom og forvaltning viser tallene at vi ligger noe over Troms-nivået i 
forhold til m2 pr innbygger. Vedlikeholdsutgiftene ser svært lave ut, så her er 
spørsmålet om det er feilrapportering. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep, men at 
differansen til gruppe 3-kommunene skulle være så stor, er vel heller tvilsom.

b) Mulige områder for kutt

Det er allerede tatt store kutt på skolesiden i forrige økonomiplan. Flere stillinger skal 
bort i løpet av kommende økonomiplanperiode. Dette må sees i sammenheng med 
færre elever. 

For pleie og omsorg har den detaljerte analysen på nytt vist at det innenfor 
hjemmetjenester er tilbudet til gruppen under 67 år som er særlig høyt. Tjenesten er 
viktig og mye billigere enn å måtte ta brukere inn på institusjon, så kutt blir vanskelig 
innenfor sektoren. 

Eiendomsdrift kommer stadig dårligere ut siden det er vanskelig å kutte utgifter i 
samme grad som eksempelvis elevtallet går ned. Oppdaterte KOSTRA-tall viser at vi 
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sammenlignet med snittet i Troms har en overkapasitet på 5000 m2 og enda mer 
sammenlignet med snittet i landet. Utfordringen er jo at så lenge det er elever er 
skolene i bruk og omtrent de samme utgiftene påløper, det blir bare færre å dele på og 
da vil snittet bli høyt. Formannskapet har bedt rådmannen vurdere strukturendringer 
framover og bruk av bygg vil være et sentralt område å jobbe videre med i tillegg til de 
forslag som allerede ligger inne.

  

c) Mål og styring

Kommunestyret la allerede i budsjettvedtaket i desember 2012 opp til at det skal være 
mål på alle tjenester fra 2014, samt en fortsettelse med gjennomføring av 
brukerundersøkelser. 

Stort sett alle virksomhetsledere har fulgt opp med å lage forslag til mål for sine 
virksomheter og disse er senere gjennomgått av etatssjefene og tilpasset de faktiske 
budsjettrammer som følger av rådmannens forslag. Oversikt over de konkrete målene 
som foreslås framgår av vedlegg.

Som en del av omlegging av styringen ble det fra 2013 åpnet opp for at 
virksomhetslederne i større grad kunne se sine budsjetter under ett så lenge de 
forholder seg til gitt ramme. Forslaget har stort sett blitt godt mottatt. Problemet er at 
vi i praksis i begrenset grad har klart å gjennomføre det fullt ut siden det på nytt oppsto 
uforutsette hendelser som gjorde det nødvendig med omfordeling innen og mellom 
etatene samt rammeøkninger fra kommunestyret. Det viser bare som vi trodde at full 
effekt av et slikt opplegg kan oppnås når vi totalt sett har en økonomisk situasjon med 
tilstrekkelige reserver. Det at vi mangler reserver er likevel ikke til hinder for at vi 
viderefører dette opplegget. I tillegg legges det også opp til at virksomhetslederne i 
større grad enn tidligere får muligheten til å bestemme fordelingen av tildelt 
budsjettramme. I praksis gjøres dette i etterkant av at nye rammer i tråd med 
rådmannens forslag foreligger i november.

d) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter.

I talldelen framkommer en del tiltak under overskriften KJB. Dette er tiltak som dreier 
seg om justeringer for å videreføre driften fra basisåret – 2014. Den største 
enkeltposten her er økning i lønn og pensjon som er fordelt ut på hver etat ut fra 
bemanningssituasjonen pr 1.1.15. I motsetning til i fjor utgjør pensjon lite, da satsen 
har gått noe ned.

Videre inngår innspill fra etatene som rådmannen mener vi ikke kommer unna å ta 
hensyn til for å videreføre driften fra 2014, inkludert lov- og regelendringer som er 
kommet. Dette sammen med de øvrige justeringene er nærmere beskrevet i de 
vedlagte notatene fra etatssjefene. Innspillene fra etatene er i år mindre omfattende enn 
tidligere ut fra at det lenge har vært kjent at det ble en vanskelig budsjett-høst.  
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Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å vedta budsjett og 
økonomiplan som er i balanse alle årene og dette er retningsgivende for rådmannens 
forslag. 

Rådmannen har i arbeidet med forslaget sett bort fra alle tidligere føringer og gått så 
grundig gjennom driften sammen med etatssjefene som mulig. Det er foreslått kutt 
både i eksisterende drift og nye tiltak som absolutt burde vært med for å lage et mest 
mulig realistisk budsjett. Rådmannens foreslåtte tiltak beskrives nedenfor. 

4.d.1. De enkelte tiltakene.

De enkelte tiltakene er presentert kort nedenfor med beskrivelse, konsekvens og 
økonomisk virkning. Nummereringen representerer ikke noen prioritering. 

For alle tiltak som medfører konsekvenser for ansatte er det gitt informasjon til de  
tillitsvalgte i et eget møte torsdag 30. oktober samt til aktuelle virksomhetsledere i 
forkant av formannskapets behandling. Rådmannen synes det er viktig å påpeke at for 
alle tiltak som har konsekvenser for ansatte skal de tillitsvalgte orienteres før endelig 
vedtak fattes. Dette er hjemlet både i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen, samt i 
lokalt inngått avtale om kriterier for nedbemanning. Dette gjelder også eventuelle
endringsforslag til rådmannens innstilling. Rådmannen vil derfor som før oppfordre til 
at forslag om stillingskutt, omorganisering, privatisering eller konkurranseutsetting 
senest bør fremmes i formannskapets innstillingsmøte 25. november. Som vi har fått 
tilbakemelding fra Fylkesmannen om er ikke dette et absolutt krav, men vi har en lang 
tradisjon på å opptre ryddig i forhold til de ansatte så vi bør tilstrebe å fortsette med 
det.

1) Ikke næringskonsulent
Beskrivelse: Næringskonsulent er lagt inn i budsjettet etter ønske fra politikerne.

Rådmannen finner ikke rom for dette.

Konsekvens: Ingen, blir bare ikke tilsatt noen næringskonsulent.

Økonomi: Reduksjon med 50.000,- i 2015 og 550.000,-  fra 2016. 

2) Ikke merkantil stilling på skolene
Beskrivelse: Adm ved skolene har i dag ingen kontorhjelp. Dvs rektor/inspektør må 

utføre alle merkantile oppgaver. Dette er dårlig utnyttelse av tiden til 
ledelse i skolen, og det foreslås å legge inn 25 % stilling kontorassistent 
på hver av skolene – til sammen 50 %.

Konsekvens: Ingen, blir bare ikke tilsatt noen.

Økonomi: Reduksjon med 222.000,- alle år fra 2014. 

3) Ikke idretts-SFO5
Beskrivelse: Vi foreslår at det opprettes en 50% stilling som fagarbeider , og som 

skal gjennomføre idrettsaktiviteter etter modell fra Idrettskolen som vi 
hadde tidligere.
Stillinga  samarbeider med SFO, og er være underlagt SFO-leder



SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

14

  
Konsekvens: Ingen, ingen blir tilsatt.

Økonomi: Reduksjon med 90.000,- i 2015 og 200.000,- alle år fra 2016.

4) Redusert spesped u-skolen
Beskrivelse: Ettersom årets 7. klasser blir slått sammen til én 8. klasse neste år på u-

skolen, foreslås det at 11,4 u/t – 50 % stilling kuttes.

Konsekvens: Ingen veldig store for elevene, men klassen får ingen ekstra 
gruppedeling.

Økonomi: Reduksjon med 104.000,- i 2015 og 146.000,- alle år fra 2016.

5) Redusert kulturstøtte lag og foreninger
Beskrivelse: Vi får en rekke henvendelser i løpet av året fra lag og foreninger om 

kommunal medvirkning som stimulerer til kulturaktiviteter i Skjervøy. 
Et kommunalt bidrag kan utløse støtte fra andre institusjoner, og bidrar 
til dugnadsånd, trivsel og er viktig i arbeid blant barn og ungdom. Det 
er viktig at kommunen ser det frivillige arbeidet som gjøres av mange 
og at det gis en kommunal støtte til dette. Støtten gis etter oppsatte 
kriterier som skal vedtas politisk. Tiltaket er også nevnt i 
Folkehelseplanen. Reduseres med 150.000,-

Konsekvens: Ingen veldig store, men lag og foreningen får mindre muligheter for å få 
støtte.

Økonomi: Innsparing med 150.000,- alle år.

6) 1 klasse mindre ungdomsskolen 2016
Beskrivelse: Som følge av redusert barnetall blir det reduksjon i antall klasser på 

barneskolen framover. Prognosene ut fra barnehagebehovet tilsier et 
snitt på ca 25 de fleste årene. Som en konsekvens av lavere klassetall på 
barneskolen vil også ungdomsskolen få færre klasser etter hvert. Antall 
lærere blir lavere når vi får bare en åttendeklasse høsten 2016 og det vil 
da bli en reduksjon her tilsvarende 130 % stilling.

Konsekvens: Ingen veldig store for elevene. Gjennomsnittlig klassestørrelse går opp 
men vil være innenfor den gamle normen på 30 i ungdomsskolen.  
Usikkert pr nå om bemanningsreduksjonen kan gjennomføres uten 
oppsigelser.

Økonomi: Innsparing med 260.000,- i 2016 og 630.000,- fra 2017.

7) Sammenslåing 7. klasse fra 1.8.15
Beskrivelse: Årets 6. klasse er ikke flere enn at de kan slås sammen til en klasse. 

Man vil gjøre dette allerede i 7. klasse da de uansett vil bli slått sammen 
fra 8. klasse.

Konsekvens: Større klasse, men ikke over tillatte antall slik det er nå.
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Økonomi: Reduksjon med 210.000,- i 2015 og 290.000,- i 2016.

8) Red. økt bemanning VO 50% fra 1.1.15
Beskrivelse: Som følge av økt inntak av flyktninger forventer vi økt behov for 

undervisning i Voksenopplæringa
Det er lagt inn økning på 50 % pedagog stilling fra 1/1 – 15 med 
ytterligere økning fra 1.8.1. Denne stillingen prøves løst innenfor de 
rammene man allerede har.

Konsekvens: Større arbeidspress på de ansatte, men skal ikke være mer enn at man 
klarer det.

Økonomi: Redusert økning med 355.000,- i 2015 og 300.000,- alle år fra 2016.

9) Ikke økning ergoterapeut 
Beskrivelse: Foreslått økning av ergoterapeutstillingen fra 2015, men dette tas ut.      

Konsekvens: Nivået vil være der det allerede er, så ingen større konsekvenser.

Økonomi: Reduksjon med 125.000,- alle år.  

10) Reduksjon i økning fagarbeider hjemmetjenesten
Beskrivelse: Hjemmetjenesten har mange oppgaver i løpet av dagen. Det er for 

mange oppgaver i forhold til opprettede stillingsbrøker. For å ivareta 
alle oppgavene må leder av hjemmetjenesten ta inn ekstra personell. 
Dette gjøres daglig. Det ekstra personellet utgjør til sammen 1,60
stilling. Reduserer med 50 % slik at nytilsettingen blir 1,1 stilling.

Konsekvens: Større arbeidspress på de ansatte.

Økonomi: Redusert økning med 268.000,- alle år.

11) Redusert forbruk sand til strøing
Beskrivelse: Etter at strøing ble med i anbudet på brøyting av kommunale veier vil 

man kunne spare noe på sand.

Konsekvens: Ingen.

Økonomi: Reduksjon med 100.000,- i 2015, 2016 og 2017 da brøytekontrakten går 
ut i 2017.

12) Ikke vedlikehold veilys
Beskrivelse: Stort etterslep på vedlikehold av veilys, men dette tiltaket kuttes.    

Konsekvens: Flere og flere mørke lys og flere klager til teknisk etat fra befolkningen.

Økonomi: Redusert økning med 150.000,- alle år.
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13) Ikke nymåling FKB datasett
Beskrivelse: For at teknisk skal kunne bruke kartverktøyet sitt optimalt må kartene 

til en hver tid være oppdatert. Dette er lagt inn, men tas ut av 
rådmannen.

Konsekvens: Får ikke utnyttet kartverktøyene optimalt.

Økonomi: Reduksjon med 60.000,- i 2015 og 32.000 i 2016. 

14) Redusert uleie rådhus 2 og økt husleie frigitte leiligheter
Beskrivelse: Rådhus 2 har vært brukt til kontorer. Helse og omsorg ønsker å ta i bruk 

rådhus 2 til hybler til vikarer og turnuser og kan dermed frigi tre 
leiligheter de i dag bruker til disse.

Konsekvens: Ingen større, men en økning i inntekt

Økonomi: Netto blir det en økt inntekt med 50.000,- alle år fra 2015. 

15) Økt inntekt havneterminalen jf. investering lastebil
Beskrivelse: Lastebilene på terminalen er gamle og slitte. De står ofte på verksted og 

dette går ut over effektiviteten på terminalen. Ved utskrifting av den ene
bilen vil man kunne jobbe mer effektivt.

Konsekvens: Øker inntjeningen og de ansatte slipper å være engstelig for når de får 
stopp.

Økonomi: Økt inntekt med 100.000,- alle år.

16) Justering mot fond
Beskrivelse: Som vanlig gjøres plusser og minuser som gjenstår etter de øvrige 

tiltakene opp mot avsetning til og bruk av disposisjonsfond i perioden. 
Formannskapet utfordret i forrige økonomiplanperiode rådmannen til å 
lage et opplegg med en million i pluss hvert år med formål å avsette til 
fond for generell styrking av reservene. Budsjettforslaget har et opplegg 
med 1,5 millioner i pluss hvert år.

Det er også viktig at formannskap og kommunestyre lar de 4 mill som 
er i opplegget ligge i fred da det har vært en enighet om at vi skulle 
bruke disse pengene til en generell styrking av økonomien i form av 
økte reserver. 

Konsekvens: Ingen for drifta. 

Oppsummert medfører forslaget (gamle vedtak og årets nye forslag) at et betydelig 
antall stillinger og dermed også ansatte blir berørt. Hvis vi ser bort fra helårsvirkning 
av tiltak påbegynt i 2014 og bare tar med det som påvirker bemanningsplanen fra 
1.1.15 blir resultatet slik innenfor hver etat for planperioden totalt sett:
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2015 2016 2017 2018 Sum BØP
ADM

Økning sti l l inger 0

Reduks jon sti l l inger -170 0 -170 

Netto endring 0 -170 0 -170 

K/U

Økning sti l l inger 345 345

Reduks jon sti l l inger -856 -174 -115 -1145 

Netto endring -511 -174 -115 0 -800 

H/O

Økning sti l l inger 1053 1053

Reduks jon sti l l inger -400 -400 

Netto endring 1053 -400 0 0 653

TEK

Økning sti l l inger 0

Reduks jon sti l l inger -235 -100 -335 

Netto endring -100 0 0 -335 

SUM

Økning sti l l inger 1398 0 0 0 1398

Reduks jon sti l l inger -1091 -844 -115 0 -2050 

Netto nedgang 307 -844 -115 0 -652 

Totalt sett forsvinner da drøyt 6,5 årsverk i planperioden og alle bortsett fra helse og 
omsorg har nedgang. Økningen på helse og omsorg sees i sammenheng med to nye 
ressurskrevende brukere.

5. Investeringer
Etter noen år med lave investeringer mens vi har vært på Robek har det fra 2014 tatt seg noe 
opp på investeringssiden igjen. Vi holder oss fortsatt stort sett til prosjekter som har en høy 
grad av selvfinansiering slik at netto driftsbelastning ikke blir så veldig stor.

Det er ikke budsjettert med opptak av startlån i 2015 da midlene fra 2013 fortsatt ikke er brukt 
opp. 

Prosjektene som er tatt med i rådmannens forslag:

2015
 Utvidelse kirkegård
 Energisparekontrakter
 Opprustning svømme- og idrettshallen
 Egenkapital KLP
 Rehab. U-skolen
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 Lastebil havneterminalen
 Rådhustaket
 Biler byggforvaltningen
 Vaktbil brann
 Ombygging/riving av kai
 Kiilgården
 Kjøp av bil hjemmetjenesten
 Ombygging rådhus 2
 Brannvarsling Eidekroken

2016
 Rehab. U-skolen
 Ombygging/riving av kai

6. Økonomiske oversikter og nøkkeltall
Økonomiske oversikter og nøkkeltall vil komme til møtet 24.11.14



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3954 -4

Arkiv: 655

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 13.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
114/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Innkjøp og funksjon av/til hjullaster

Rådmannens innstilling

Det gås til innkjøp av ny hjullaster for bruk på teknisk drift ihht økonomiplan. 

Saksopplysninger

Innkjøp av hjullaster ble godkjent første gang i 2012, deretter ble den satt på vent for at det 

skulle utredes ulike forhold omkring dette kjøpet. I 2013 var saken om offentlig/privat brøyting 

til behandling i formannskapet, vedtaket i denne saken ble at saken utsettes.

Saken om innkjøp av hjullaster har hvert opp i forbindelsen med økonomiplanen i 2014 og det
ble gitt muntlig tillatelse til innkjøp av hjullasteren og denne prosessen ble igangsatt. 
Kommunestyret gjorde imidlertid følgende vedtak ang innkjøp av hjullaster i sak 49/14 datert 
29.10.14  

Forslag fra Vidar Langeland (Frp):
- Kjøp av hjullaster strykes fra investeringsrapporten
Forslag fra fellesgrupperinga ved Ørjan Albrigtsen (KP):
- Kommunestyret ber ordfører og rådmann legge en sak frem for formannskapet angående
anskaffelser av hjullaster. Det bør legges frem en vurdering av dagens behov og evt
alternativ.

Vedtak:
Forslaget fra Vidar Langeland (Frp) enstemmig vedtatt.
Forslaget fra fellesgrupperinga enstemmig vedtatt.

Utfra kommunestyrevedtaket lages det nå vurdering av hjullasterbehovet ved anleggseksjonen.



Vurdering

Anleggseksjonen har i dag 1 stk. hjullaster fra 1997 og 1 stk. traktorgraver fra 2007 disse 

maskinen er i en slik forfatning at de koster Skjervøy kommune store summer i 

vedlikehold/reparasjoner hvert år, samlet i 2014 kommer beløpet opp i ca. kr. 150.000,-

I skrivende stund har vi kun traktorgraveren i tjeneste da hjullasteren har problemer med 

ventilene i blokken som gjør at hydraulikken til frontlesser ikke fungerer. Anleggseksjonen 

setter sin lit til VOLVOS reparatører om å få dette utbedret innen uke 44. Dette betyr at dersom

det blir store snømengder før maskinen er reparert må kommunen leie inn maskiner til 

snøbrøyting (dersom noen er ledige). Tar vi utgangspunkt i prisene som er oppgitt i anbudet til 

Park og Anleggsservice AS for ekstraarbeid, vil timesatsen for utført arbeid ligge på kr. 700,- pr. 

time eks mva.

Anleggseksjonen skal i år brøyte et areal som tilsvarer ca. 40 281 m2 mot arealet i 2013 som 

tilsvarte ca. 45000m2. Dette betyr at brøytearealet er minsket med 1 % som da medfører at 

behovet i praktas er like stort som foregående år. I tillegg til opplyst areal prøves det å få inn i 

brøyterodene, brøyting av Sandøra, Kågen samt opp til høydebassenget dette tilsvarer et areal på 

ca. 4050m2. Dette betyr at kommunen må ha utstyr som virker (arbeidsredskapet for personell

på anleggseksjonen) når det skal. Konsekvensen av at utstyrer ikke fungerer er arealer på/rundt 

kaier, parkeringsplasser, helikopterlandingsplass helsesenter, kirke, gravlund, skoler mm ikke 

blir brøytet. Dette igjen medfører at båter ikke kan anløpe kaier, sykebiler ikke kan komme til 

for eksempel helsesenteret, transport av pasienter med helikopter uteblir, brannbilen ikke kan 

komme frem for å slukke branner.

Strøingen av offentlig plasser og kaier er også en av oppgavene som gjøres, dersom strøingen 

uteblir kan dette medføre brukne bein og armer på både besøkene og ansatte i Skjervøy 

kommune.   

Andre oppgaver hjullasteren brukes til vinterstid er i forbindelse av stiming av 

drens/kloakk/vann og da som rydding av område for bruk til stiming, bortkjøring av snø, 

bortledning av overvann, transport av varer til kommunale bygninger mm.

Vår/sommer/høst brukes hjullasteren til arbeid i forbindelse med asfaltering, lapping av 

grusveier, kosting av sand på hele Skjervøy tettsted, Kågen og Arnøya (Årviksand og 

Arnøyhamn) samt i forbindelse med reparasjoner av vann/kloakkledninger samt transport av 

ulikt utstyr til kommunale bygninger. 

Da hjullasteren er arbeidsredskapet til ansatte på anleggseksjonen må en også tenke HMS, denne 

maskinen er fra 1997 med de krav som var da, en må ikke glemme at enkelte ansatte sitter og 

jobber i denne maskinen hele dagen.

Hjullasteren blir sertifisert årlig, ved årets kontroll ble det påpekt at det var ulyder i motor, 

girkasse og drivverk som kan indikere at hjullasteren kan bryte sammen ganske snart. 

Hjullasteren brukes i ulike sammenheng hele året i ca. 1000 timer.

Utfra ovenstående er det konstatert at behovet for en ny hjullaster er til stede og arbeidet med 

innkjøp av ny hjullaster må igangsettes umiddelbart.



Dersom arbeidet med innkjøp av hjullaster igangsettes umiddelbart kan det under heldige 

omstendigheter være at ny hjullasteren kan tas i bruk på Skjervøy innen 31. desember 2014.    



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/3715 -13

Arkiv: L32

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 05.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
115/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Nye veiadresser i Skjervøy kommune

Henvisning til lovverk:
Matrikkeloven
Matrikkelforskriften
Lov om stadnavn

Vedlegg
1 Forslag til nye veiadresser i Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Planutvalget viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Skjervøy
kommune og som legges ut til høring i 6 uker.
Forslaget sendes også til Stedsnavntjenesten for godkjenning av navn og skrivemåte.

Saksopplysninger

Saken ble første gang behandlet i formannskapsmøte i februar 2014. Saksfremlegg med vedtak
er som følger:

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014
Behandling:

Forslag fra Mona Jørgensen (H):
- Vei 1416 bør hete Langørastien i stedet for Nilseng
- Vei 1415 bør hete Langbakkveien i stedet for Vågdalenveien

Forslag fra Torgeir Johnsen (KP)
- Ny vei: Flåtenveien

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP)



- Endret vei: Singlaveien fra fergeleiet til Loftet

Forslag fra Dag Hugo Lorentzen:
- Ny vei Arnøyhamnveien fra Loftet og rundt Arnøyhamn
- Endret vei: 1422 Haugnesveien

Forslag fra rådmannen:
- Ift konsekvent språkbruk bør Akkarfjordnesset og Taskebynesset staves med to s’er

Vedtak:
Med foreslåtte endringer: Innstillingen enstemmig bifalt.

Rådmannens innstilling

Planutvalget viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Skjervøy
kommune og som legges ut til høring med frist til 24,03,2014.

Veinummer Veinavn
1401 Uløybuktveien
1402 Follesøyveien
1403 Nord-Uløya
1404 Sætra
1405 Storstein
1406 Kobbepollen
1407 Simavågveien
1408 Sandvågveien
1409 Taskebyveien
1410 Skognesveien
1411 Maursundveien
1412 Taskebyneset
1413 Sæternes
1414 Vestkågen
1415 Vågdalen
1416 Nilseng
1417 Skattørstien
1418 Isakeideveien
1419 Egnesveien
1420 Lauksundveien
1421 Singlaveien
1422 Haugnesveien
1423 Akkarvikveien
1424 Akkarvikdalen
1425 Akkarfjordnesset
1426 Langfjorddalen
1427 Nord-Rekvika
1428 Sør-Rekvika
1429 Geitvika
1430 Lillevika
1431 Hellnesveien
1432 Nikkebyveien
1433 Vorterøyveien
1434 Trollvasstien



1435 Trondalen
1436 Haukøya

Saksopplysninger
Formannskapet vedtok i sak 104/12 den 15,10,2012 å starte arbeidet med tildeling av offisielle
adresser med veinavn og husnummer i hele kommunen.

Vinter/våren 2013 ble det laget en plan for hvilke veiparseller og områder som trengte nye
veiadresser. Navneforslag til disse veiene ble sendt ut til de tilhørende bygdelagene med ønske
om forslag til veinavn. Saken ble også annonsert på Skjervøy kommunes hjemmeside. Fristen for
tilbakemelding ble først satt til 24,05,2013 men ble senere forlenget til 09,08,2013.

I henhold til matrikkellovens § 21 er det kommunen som skal fastsette offisielle adresser. Det
medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og
vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og registrering av adresser i
matrikkelen.
Formålet med å tildele offisielle adresser, kombinert med skilting og kartfesting, er å gjøre det
praktisk mulig å finne fram til eiendommer og personer eller aktiviteter knyttet til disse. En
entydig og presis adresse er viktig for besøkende, drosjer, posten, varetransport og ikke minst
nød-etatene.

Hver veistrekning eller område som blir brukt til adressering skal tildeles et nummer og navn
som er entydig innenfor kommunen. Skrivemåten av adressenavnene reguleres av lov om
stadnamn.
Selve arbeidet med å få alle adresser over til veiadresser er en prosess som vil ta noe tid, men
noen av oppgavene kan kjøres parallelt.

Det er hovedsakelig tre bolker;

� Fastsette veinavn
� Tildeling av husnummer og registrering i matrikkelen
� Skiltplan

De største kostnadene ved prosjektet vil være innkjøp av skilt og personellressurser. For riks-
og fylkesveier har regionveikontoret ansvaret, jfr Matrikkelforskriftens § 57. Statens vegvesen 
vil bli innformert når kommunen endelig har vedtatt veinavn og skiltplan er utarbeidet.

Vurdering
Det er et økende behov for god adressering i kommunen. Mange av de offentlige tjenestene er
blitt regionalisert og et felles og enhetlig adressesystem er viktigere nå enn hva det var tidligere.
Adressene er spesielt viktig for postverket, politi, brannvesen, ambulansetjeneste m.v.
De foreslåtte veinavna har lokal tilknytting, er tydelige og lette å lese. Det anbefales at 
forslagene sendes på offentlig høring.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etter denne behandlingen kom det inn noen flere forslag til veinavn samt endring/tilføyelser til 
veiparseller som saksbehandler har valgt å ta med i planen.
Dette gjelder:
På Arnøya er det gjort noen endringer i oppdeling av de forskjellige veiparseller.



Mellom Lauksundskaret – Brua i Arnøyhamn (1421 Singlaveien), er parsellen kuttet inn slik at 
den går i mellom Lauksundskaret – Elva.

Mellom brua i Arnøyhamn – krysset til Akkarvik (1422 Haugnesveien), er parsellen kuttet inn 
slik at den går mellom Stakenes – krysset til Akkarvik.

Av dette betyr det at i mellom Elva – Stakenes er det tildelt ny adressekode (1438) som i 
formannskapsmøte ble tildelt navnet; Arnøyhamnveien.

Det er samtidig opprettet ny adressekode for Flåtenveien (1437).

Vurdering

Med bakgrunn i de nye opplistede forandringene i saksfremlegget vil en nå anbefale at planen 
legges ut til høring, samt at planen oversendes Stedsnavntjenesten for godkjenning av 
skrivemåte.



Forslag til nye veiadresser i Skjervøy kommune

Område Beskrivelse Adressekode Saksnr Innkomne forslag til navn Innstilling Merknad

Uløya/ Fra fergeleie til Klauvnes 1401 Klauvnesveien, Arontindveien, Uløybuktveien

Uløybuktveien,Sjarken,Åtringen,

Sjøveien,Kjeksen,Fembøringen,

Kutterveien,Jarsteinen

Follesøya Område: Lille Follesøya 1402 Follesøyveien Follesøyveien

Område: Klauvnes-Rakkenes 1403 Nord-Uløya

Område: Sætra 1404 Sætra

Kågen Kryss ved brua-Storstein 1405 Storstein, Fergeveien Storstein

Brua-Kobberpollen 1406 Kobbepollen

Simavåg 1407 Simavågveien, Simavågveien

Sandvågen 1408 Sandvågveien, Sandvågveien

Taskeby 1409 Taskebyveien, Taskebyveien

Kobberpollen-undersjø tunell 1410 Skrelandet Skognesveien

Maursund 1411 Maursund, Maursundveien Maursundveien

Område: Kommunal vei-Taskebynes 1412 Taskebyneset Taskebynesset

Område: Taskeby-Sæterbergan 1413 Sæterneset

Område: Vestsida av Kågen 1414 Vestkågen Vestkågen

Privat vei mellom tunellene 1437 Flåtenveien Flåtenveien

Skjervøy Fra kryss Strandveien til brua 1415 Langbakkveien, Fylkesvei 866 Langbakkveien

Område: Hollendervika-Sandøra 1416 Nilseng, Langørastien Langørastien

Område: Skjervøybrua-Kaffelunden 1417 Skattørstien Skattørstien

Område: fra Skjervøy stadion-Isakeidet 1418 Isakeideveien Isakeideveien

Område: fra Skjervøy stadion-Engnes 1419 Egnesveien Egnesveien

Arnøya Lauksundskaret-Nymoen 1420 Lauksundveien Lauksundveien

Lauksundskaret-brua i Arnøyhamn 1421 Kågsundveien, Singlaveien Singlaveien



Forslag til nye veiadresser i Skjervøy kommune

Brua i Arnøyhamn-krysset til Akkarvik 1422 Haugnesveien, Sjøveien Haugnesveien

Krysset til Akkarvik-krysset til Akkarvikdalen 1423 Akkarvikveien Akkarvikveien

Akkarvikdalen 1424 Akkarvikdalen fra saksbehandler

Krysset til Akkarvikdalen-Nesset 1425 Akkarfjordnesset Akkarfjordnesset

Krysset til Akkarvik-Årvikelva 1426 Langfjordveien, Langfjorddalen  fra saksbehandler

Område: Nord-Rekvika 1427 Nord-Rekvikveien Nord-Rekvika

Område: Sør-Rekvika 1428 Sør-Rekvikveien Sør-Rekvika

Område: Geitvika 1429 Geitvikveien Geitvika

Område: Lillevika 1430 Lillevikveien Lillevika

Fra Elva til 

Laukøya Kryss fergeleie-Hellnes 1431 Hellnesveien Hellnesveien

Kryss fergeleie-Nikkebynesset 1432 Nikkebyveien Nikkebyveien

VorterøyaKommunal vei 1433 Vorterøyveien Vorterøyveien

Område: Sørsida av Vorterøya 1434 Vorterøyveien, Trollvasstien Trollvasstien

Område: Djupdalen-Trondalen 1435 Trondalveien Trondalen

Haukøya Område: Haukøya 1436 Haukøyveien Haukøya

Kågen 1437 Flåtenveien

Arnøya Elva- Stakenes 1438 Arnøyhamnveien



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/3809 -10

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 09.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
116/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Reguleringsplan; utvidelse av Skjervøy kirkegård

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Reguleringsplankart
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Skjervøy kirkegård, datert 09,11,2014, sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksopplysninger

Teknisk etat har på vegne av Skjervøy menighetsråd utarbeidet et forslag til utvidelse av 
Skjervøy kirkegård. Planens intensjon er å tilrettelegge for utvidelse grunnet plassmangel i den 
eksisterende kirkegården. Utvidelsen vil skje mot vest og vil øke det totale arealet med ca 5100 
kvm.

Planforslaget
Planforslaget består av plankart (vedlegg 1) med tilhørende bestemmelser (vedlegg 2) samt 
planbeskrivelse med Ros- analyse (vedlegg 3).

Planområdet er på ca 6,5 daa og omfatter eiendommene gnr 69 bnr 1, samt deler av gnr 69 bnr 
740. Den forespeilte reguleringsplanen legger til rette for en utvidelse av gravplass på ca 5100 
kvm. Det legges også til rette for fremføring av vei, samt utvidelse av eksisterende 
parkeringsplass.



Øvrige planer i området
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til kirkegård. Planområdet grenser i øst opp mot 
eksisterende regulert kirkegård. Ellers er tilstøtende arealer ikke regulert, men er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område.

Varsel/ Høring/ Merknader:
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert i Framtid i nord samt på Skjervøy
kommunes hjemmeside. Berørte parter ble tilskrevet. Høringsperioden var fra 26,06,2014 til 
15,08,2014. 
Som følge av varsling kom det inn 4 innspill. En oppsummering av disse uttalelsene etterfulgt 
av kommentarer finnes i planbeskrivelsen – vedlegg 3.

Risiko- og sårbarhet (ROS):
Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen.
I analysen vurderes planområdets sårbarhet i forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser
man forventer kan skje i fredstid. Analysen viser imidlertid til at deler av det tiltenkte 
planområdet ligger innenfor hvor utløpsområdet for snø- og skredfare kan forekomme. 
I vurdering av hvorvidt det ville være nødvendig med bestilling av skredeksperter for vurdering 
av faren, tok teknisk etat kontakt med NVE for nærmere uttalelse. De mente at ettersom det kun 
er snakk om en kirkegård, og det ikke skal oppføres bygninger for varig opphold, er det ikke 
nødvendig med skredvurdering. De henviste til TEK 10 § 7-3.

Økonomiske konsekvenser:
Kirkegårdsutvidelsen er et offentlig tiltak, og vil gi økonomiske konsekvenser for kommunen i 
forhold til opparbeidelse og driftsutgifter.  

Vurdering

Foreslåtte kirkegårdsutvidelse på ca 6,5 daa er i samsvar med overordna plan (kommuneplanens 
arealdel). Med en kirkegårdsutvidelse i tilknytning til eksisterende anlegg vil en lang tradisjon 
med gravlegging ved Skjervøy kirkegård kunne videreføres.
Det tilrås at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og 
bygningslovens § 12-10. 

































Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/1078 -9

Arkiv: Q84

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 14.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
117/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Søknad om oppsetting av trafikkskilt-ny behandling

Henvisning til lovverk:
Skiltforskriftene

Teknisk sjefs innstilling

Det settes opp skilt nr 552 ”Parkering” med underskilt 807.8 ”Forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse” ved Strandveien 46, med forbehold om at hjemmelshaver samtykker i 
tiltaket.

Det settes opp skilt nr 372 ”Parkering forbudt” på Fiskenes som omsøkt.

Planen sendes det regionale vegkontor for endelig vedtak.

Saksopplysninger

Saken var tidligere tatt opp til behandling, men ble utsatt. Tidligere behandling:

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014

Behandling:
Fellesforslag:
- Saken utsettes

Vedtak:
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

Teknisk sjefs innstilling
Det settes opp skilt nr 552 ”Parkering” med underskilt 807.8 ”Forflytningshemmede med



parkeringstillatelse” ved Strandveien 46, samt skilt nr 372 ”Parkering forbudt” på Fiskenes 
som omsøkt.
Planen sendes det regionale vegkontor for endelig vedtak.

Saksopplysninger
Skjervøy kommune har mottatt to søknader om oppsetting av skilt for å regulere parkering av
biler.

Den ene søknaden er i fra Skjervøy pensjonistforening, som ønsker at det blir satt opp ett skilt 
for parkering for handikappede for leilighetene i andre etasje på gamle prix i Strandveien 46.
Den andre gjelder oppsett av parkering forbudt skilt på Fiskenes hvor den tidligere
helikopterplassen lå.

Vurdering
I søknaden fra pensjonistforeningen opplever de at fremkommeligheten ved inngangen til
Strandveien 46 kan være begrenset til tider, noe som medfører at rullestolbrukere har
vanskeligheter med å foreta besøk hos beboerne.
Slik jeg forstår søknaden er det snakk om å sette opp skilt nr 552 ”Parkering” med underskilt
807.8 ”Forflytningshemmede med parkeringstillatelse”. Skiltene plasseres slik at de kan 
parkere under tak ved inngangspartiet.

I den andre søknaden er det snakk om å få plassert skilt nr 372 ”Parkering forbudt” ute på
Fiskenes i området hvor den tidligere helikopterplassen lå. Av søknaden kommer det frem at de
opplever støy i fra tungtransporten fra Lerøy nærmest døgnet rundt, og ønsker med dette tiltaket
å flytte denne støyen lengre bort i fra bebyggelsen. De påpeker også at tiltaket vil også 
avskjerme området for den tiltakende turistcampingen som er i ferd med å skje.

Hvis Skjervøy kommune ønsker å gjøre disse trafikkregulerende tiltakene er det det regionale
vegkontoret som fatter slike vedtak, jfr § 28 i Skilforskriftene.
Saken må da sendes det regionale vegkontoret for endelig vedtak.

Etter at saken ble utsatt, er hjemmelshaver til Strandveien 46 tilskrevet pr brev der de bes 
komme med uttalelse om de ønsker en slik skilting. Venter på deres uttalelse.

Vurdering

Viser til tidligere saksutredning og anbefaler foreslåtte skilting under forutsetning at 
hjemmelshaver samtykker til tiltaket. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/3408 -3

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 10.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
118/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Søknad om boligtomter

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Søknad om tilsagn av boligtomter
2 kart

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
Søknad om forhåndstilsagn på området på Fiskenes til omregulering av 3 boligtomter som 
omsøkt, avslås. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at omsøkte areal er lite egnet for nevnte 
formål.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har mottatt en søknad om tilsagn på areal for opparbeiding av 3 boligtomter 
på Fiskenes.

Søker er: Jostein Pedersen og Gunn Solveig Jørgensen, Skjervøy.

Av vedlagt kart er tomtene tenkt plassert på nedsida av veien som går ut til kommunens nye 
silanlegg på Fiskenes.

I gjeldende reguleringsplan for området er omsøkte areal regulert til friområde. I gjennom 
området går en vannledning og pumpeledning til silanlegget.

Av søknaden er søkerne villig til selv å utarbeide forslag til reguleringsplan.



Vurdering

Det omsøkte areal ligger mellom veien til silanlegget og sjøen. Arealet er smalt, der terrenget er 
bratt avtagende i mot sjøen. Utenfor moloen er arealet utsatt sjødrag som vil gå helt opp i mot 
eventuell fyllingsfot for boligtomtene. Når det samtidig går VA- ledninger i det aktuelle området 
mener saksbehandler at det vil være uheldig og etablere boliger her.
Det vil samtidig legge hindringer/begrensninger for en eventuell videre opparbeidelse av 
sjøarealer utenfor moloen.
Med bakgrunn i overnevnte vil en derfor ikke tilrå en omregulering av omsøkt areal til 
boligformål. Det henvises for øvrig til plan- og bygningslovens § 1-8 om forbud mot tiltak mv. 
langs sjø og vassdrag.



Skjervøy Kommune

v/ Planutvaleget

9180 Skjervøy

)r d

Håper på en positiv svar fra dere.

Med Hilsen

Jostein Pedersen Og

Gunn Soiveyørgensen

ÇI av  HLcd Jd  Fiske- es,

Vi søker herved Planutvalget om å få forhånd tilsagn på området på Fiskenes (se Tegning.) Og håper
at politikerne vil anbefale regulering til boligformål.

Området er i dag regulert til fri område og vi ønsker å regulere området til boligområde med ca 3
boliger. Vi kan selv å komme med reguleringsplan for område og bidra til at området blir et fint
område med tilknytting til lekeplass på øvre del.

1 /

Skjervøy 07.10.2014
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/2255 -6

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Grethe Ihlang

Dato:                 23.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
119/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Søknad om deling av eiendommen gnr 66 bnr 22 på Lauksletta

Henvisning til lovverk:

Jordloven

Vedlegg: Søknad om deling
    Kart

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad, og Jordlovens § 12, og godkjenner deling av eiendommen gnr 
66 bnr 22 i Skjervøy kommune som omsøkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har lite produktiv jord og skogarealer, og 
svært liten landbruksmessig interesse.

Saksopplysninger

Søknaden gjelder deling av eiendommen ”Sandstrand” gnr 66 bnr 22 på Lauksletta. 
Eiendommen ligger ca. 4 km nord for ferjeleiet på Lauksundskaret. Bakgrunn for søknaden er 
arveoppgjør. De er i dag fire eiere på eiendommen:

Edith Christiansen, Vikersund
Anne Sandstrand, Bodø
Eivind Sandstrand, USA
Kåre Sandstrand, Bodø

Eiendommen ”Sandstrand” består pr i dag av to parseller, hvor den ene ligger på nedsiden av 
fylkesveien og er bebygd med et gammelt våningshus og naust.



Den andre ligger på oversiden av fylkesveien. Mellom fylkesveien og denne parsellen, ble det i 
1989 fradelt 30 daa jord. Dette var den dyrkbare delen av eiendommen, og den eies i dag av 
bygdas gårdbruker, Henrik Nygaard. (gnr 66 bnr 85). 

”Sandstrand” var fra gammelt av et lite småbruk, men driften er for lengst nedlagt. Siste gang 
det var registrert husdyrhold på eiendommen var i 1971.

Begge parsellene søkes å deles i to. Parsellene mot nord skal beholdes av Edith Christiansen, 
mens de to parsellene mot sør skal overtas av de tre andre eierne, Anne, Eivind og Kåre 
Sandstrand. Det er pr i dag ikke planlagt oppføring av nye bygninger på eiendommen, men en 
gang i fremtiden, kan det skje.

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

Øverste del av eiendommen er inn i området som er avsatt til ”Tjuvdalen landskapsvernområde”

Eiendommen har i følge ”Skog og Landskap” følgende arealer:
    5,6 daa Overflatedyrka jord
    0,7 daa myr
  74,2 daa jorddekt fastmark
223,6 daa skrinn fastmark
    0,3 daa bebygd areal
304,3 daa Totalt

Vurdering

Den som vil dele en eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk må ha
delingssamtykke. Jordlovens § 12 første ledd lyder:

”Eiegedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast uten
samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar
i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpaktning, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett
til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av
eigaren (utleigaren)”.

Vilkårene for å gi delingssamtykke følger av § 12 annet ledd som lyder:

”Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller
deling er forsvarlig ut fra omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det
mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for
arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet”.

Vilkårene for å samtykke til deling er enten at samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller
at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vilkårene for
fradeling innebærer en garanti for at landbrukseiendommer ikke mister eller får redusert sitt
arealgrunnlag på en uheldig måte. Jordlovens formålsbestemmelse , jf. § 1, innebærer imidlertid
at også delingsbestemmelsen må praktiseres i lys av samfunnsutviklingen i området
eiendommen ligger i. Formålet med delingsforbudet er ikke ment å skulle hindre alle



fradelinger. Forbudet er ikke til hinder for å tillate fradelinger som er forsvarlig ut fra for f.eks
hensynet til arbeid, bosetting eller driftsmessige gode løsninger.

I følge oversikten er det kun 5,6 daa igjen av dyrkbar mark, og dette ligger på nedsiden av veien.

Resten er som tidligere nevnt solgt og gitt gnr 66 bnr 85. Resten av eiendommen, med dens 
jordsmonn, vil ikke være bærekraftig for drift av jordbruk.

En deling som omsøkt vil derfor ikke ha negative innvirkninger for eventuelle 
landbruksinteresser i området.











Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1062 -3

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Grethe Ihlang

Dato:                 27.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
120/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Søknad om deling av eiendommen 60/12 i Akkarvik

Henvisning til lovverk:

Jordloven

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet viser til søknad, og avslår fradeling av 3,0 daa bebygd areal fra eiendommen gnr 
60 bnr 12 i Akkarvik.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at delingen er uheldig, ved at eiendommen blir uten formell 
tilknytning til bolig og driftsbygning. Ved en deling blir eiendommen mindre aktuell som 
landbrukseiendom i et framtidig perspektiv.

Vedlegg:

Søknad om deling med kart

Saksopplysninger:

Eiendommen ”Mælen”, gnr 60 bnr 12 ligger rett sør for fiskebruket i Akkarvik.
Det søkes fradelt to tomter fra eiendommen, hver på  1500 kvm., hvor de to eierne får hver sin 
parsell. Parsellene som søkes fradelt er bebygd med bolighus, som benyttes til fritidshus, låve og 
garasje. Resten av eiendommen skal beholdes som felles eiendom.

Det skal ikke utføres nye tiltak på eiendommen utover fradelingen.

Søkere og erververe er:
Kjell Johannessen, Kvaløya
Geir Johannessen, Stø



”Mælen” var fra gammelt av et lite småbruk, men driften er for lengst nedlagt.

Parsellene som søkes fradelt ligger i LNF-område Sone 2, hvor både områder av 
landbruksmessige betydning og områder hvor spredt bolig- og erversbebyggelse og 
fritidsbebyggelse kan tillates.

Eiendommen har i følge ”Skog og Landskap” følgende arealer:
5,0 daa overflatedyrka jord
4,7 daa Innmarksbeite

          61,4 daa Uproduktiv skog
          46,1 daa myr
        140,6 daa åpen jorddekt eller grunnlendt fastmark

1,0 daa bebygd  
        258,8 daa Totalt

Arealene som søkes fradelt ligger innefor overflatedyrka jord og bebygde områder.

Vurdering

Jordlovens § 1 sier:
Føremål
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell 
og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for 
samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig 
gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.

Vilkårene for å gi delingssamtykke følger av § 12 annet ledd som lyder:

”Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller
deling er forsvarlig ut fra omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det
mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for
arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet”.

Vilkårene for å samtykke til deling er enten at samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller
at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vilkårene for
fradeling innebærer en garanti for at landbrukseiendommer ikke mister eller får redusert sitt
arealgrunnlag på en uheldig måte. 



Jordlovens formålsbestemmelse , jf. § 1, innebærer imidlertid at også delingsbestemmelsen må 
praktiseres i lys av samfunnsutviklingen i området eiendommen ligger i. Formålet med 
delingsforbudet er ikke ment å skulle hindre alle fradelinger. Forbudet er ikke til hinder for å 
tillate fradelinger som er forsvarlig ut fra for f.eks hensynet til arbeid, bosetting eller 
driftsmessige gode løsninger.

I dette tilfellet gjør en fradeling på eiendommen ”Mælen” helt fri for bygninger, noe som blir 
sett på som svært uheldig, selv om det pr i dag ikke er drift på eiendommen. En må se fremover, 
og ved å fradele bygningene, gjør en eiendommen gnr 60 bnr 22 svært vanskelig å bebo og 
drifte i fremtiden.







Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/5047 -22

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 18.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
121/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Klagebehandling, fradeling av tomt på eiendommen 53/3 i Simavåg

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Forvaltningsloven

Vedlegg
1 Deling av eiendommen gnr 53 bnr 3
2 Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

1. Jf forvaltningslovens § 33, fjerde ledd opprettholdes vedtak i F-sak 86/13. Mottatte klage tas 
ikke til følge.
2. Jf forvaltningslovens § 33, fjerde ledd sendes saken til klagebehandling.

Saksopplysninger

Saken ble første gang behandlet i formannskapet i møte i oktober 2013.
Saken gjelder klage fra fylkesmannen i Troms på formannskapets vedtak om fradeling av en 
hyttetomt fra eiendommen 53/3 til Lars-Otto Reiersen, 0870 Oslo.

For nærmere beskrivelse av omsøkte tiltak, vises det til vedlagt særutskrift av 
formannskapsbehandlingen.

Vedtaket som ble fattet i formannskapet var:

Planutvalget gjør følgende vedtak:
1. Planutvalget viser til søknad og godkjenner fradeling av en tomt på 2000 kvm fra
eiendommen 53/3 ved Leirvågen for oppføring av hytte.



2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis søker dispensasjon fra pbl § 1-8.
3. Planutvalget vil samtidig påpeke at det ikke skal settes opp gjerder eller andre stengsler
som hindrer folk å ferdes i strandsonen.
4. Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.
Skjervøy formannskap vil etter en helhetsvurdering gi dispensasjon, i fra
kommuneplanens arealdel,og tillate fradeling av tomt på 2000 kvm fra eiendommen 53/3
for oppføring av hytte. Nabovarsel i hht plan- og bygningsloven § 21-3 foreligger, og det
er ikke innkommet merknader til saken.
Søker fikk i 2011 avslag på fradeling i samme område. Begrunnelsen var da at tiltaket
ville begrense allmennhetens bruk av området. Søker har i denne søknaden tenkt plassert
hytten 15 – 20 meter lenger fra stranden. Plasseringen er fortsatt innenfor 100-
metersbeltet, men søker har tydeliggjort vilje til å bidra til at allmennhetens bruk av
området ikke skal forringes. Skjervøy formannskap ønsker med dette å bidra til at
grunneiere som ønsker å tillate fritidsbebyggelse skal kunne ha mulighet til det, også
innenfor 100-metersbeltet, i de tilfeller dette ikke hindrer allmennhetens frie ferdsel.
Dette er spesielt bemerket i punkt 3 i vedtak.

Klagen fra fylkesmannen er etter utsettelse av frister mottatt rettidig.

I Deres klage fremheves følgende, sitat: Det ble gjennomført befaring på eiendommen den 23. 
juni 2014. Tilstede var formannskapet, rådmann, grunneier samt avdelingsdirektør og rådgiver 
fra Fylkesmannen i Troms. Det er klart at dersom hyttetomten ikke inngjerdes vil den ikke være 
til hinder for ferdsel i strandsonen. Det har heller ikke vært vårt poeng når vi frarår 
dispensasjon. Vi har både i denne saken, og i tilsvarende sak fra 2011 framholdt at dette er et 
svært attraktivt og naturskjønt område, som i utgangspunkt er tilgjengelig for allmennheten. 
Det står allerede en hytte på motsatt side av vika, og nok en hytte vil i stor grad virke sjenerende 
og privatiserende for allmennheten ved bruk av området. Når det i tillegg finnes alternativ 
plassering av ei hytte på eiendommen bør nedbygging av hundremeterssonen unngås.

Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og påklager med dette kommunens avgjørelse om å 
innvilge dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i 
hundremeterssonen.

Vurdering

Hovedmomentene i Fylkesmannens klage er at området er av en slik karakter og som i 
utgangspunkt er tilgjengelig for allmennheten. Området er svært attraktivt og naturskjønt. Ved å 
tillate og oppføre en hytte på motsatt side av vika vil i stor grad virke sjenerende og 
privatiserende for allmennhetens bruk av området. 

Saksbehandler er enig i at området er svært naturskjønt. Det er gjerne i disse områdene folk 
ønsker å bygge hytter. Det må også føyes til at vi har er mange slike områder i kommunen. Det 
er derimot ingen ønsker fra kommunen at disse skal bli bygget ned og privatisert. Nå er 
topografien i vår kommune av en slik karakter at det kan være vanskelig å finne egnede arealer 
til bebyggelse. Dette grunnet rasfare, grunnforhold, kulturminner etc.
Den omsøkte tomta ligger i et slikt område der den ikke vil komme i konflikt med disse 
momentene. 

Nå opplever ikke Skjervøy kommune ett stort press på de arealene som er egnet til utbygging. 
En mener derfor at innenfor visse områder av kommunen kan det gis åpninger for bygging 
innenfor 100 meter sonen. Det omsøkte tiltaket vurderer man er et slikt område som det kan gis 



dispensasjon til hyttebygging, uten at det går på bekostning av allmennhetens bruk av 
strandsonen. 
Det må også nevnes at kommuneplanens arealdel gis det muligheter til å gi dispensasjon i LNF-
område.

Med bakgrunn i det overnevnte mener saksbehandler at klagen til fylkesmannen ikke tas til 
følge.
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Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2012/5047-11 38006/2013 L33 17.10.2013

Deling av eiendommen gnr 53 bnr 3

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:
Ellen Reiersen Sandvågen 9180 SKJERVØY
Lars-Otto Reiersen Syrenveien 17 0870 OSLO
Troms fylkeskommune, 
Kulturetaten

Postboks 6600 9296 TROMSØ

Annbjørg Reiersen Elvegata  2 9008 TROMSØ
Fylkesmannen i Troms, 
Samordningsstaben

Postboks 6105 9291 TROMSØ



Side 2 av 2

Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/5047 -10

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 01.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

Deling av eiendommen gnr 53 bnr 3

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Søknad om deling
2 kart og bilder
3 Søknad om deling - høring
4 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
5 uttalelse
6 Søknad om deling av eiendommen gnr. 53 bnr. 3 i Sandvågen
7 Flyfoto
8 Uttalelse etter befaring

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Forslag fra SP, SV og KP: 
Planutvalget gjør følgende vedtak: 

1. Planutvalget viser til søknad og godkjenner fradeling av en tomt på 2000 kvm fra 
eiendommen 53/3 ved Leirvågen for oppføring av hytte. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis søker dispensasjon fra pbl § 1-8. 
3. Planutvalget vil samtidig påpeke at det ikke skal settes opp gjerder eller andre stengsler 

som hindrer folk å ferdes i strandsonen. 
4. Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og 

områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. 
Skjervøy formannskap vil etter en helhetsvurdering gi dispensasjon, i fra 
kommuneplanens arealdel,og tillate fradeling av tomt på 2000 kvm fra eiendommen 53/3 
for oppføring av hytte. Nabovarsel i hht plan- og bygningsloven § 21-3 foreligger, og det 
er ikke innkommet merknader til saken. 
Søker fikk i 2011 avslag på fradeling i samme område. Begrunnelsen var da at tiltaket 
ville begrense allmennhetens bruk av området.Søker har i denne søknaden tenkt plassert 
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hytten 15 – 20 meter lenger fra stranden. Plasseringen er fortsatt innenfor 100-
metersbeltet, men søker har tydeliggjort vilje til å bidra til at allmennhetens bruk av 
området ikke skal forringes. Skjervøy formannskap ønsker med dette å bidra til at 
grunneiere som ønsker å tillate fritidsbebyggelse skal kunne ha mulighet til det, også 
innenfor 100-metersbeltet, i de tilfeller dette ikke hindrer allmennhetens frie ferdsel.  
Dette er spesielt bemerket i punkt 3 i vedtak.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknaden om deling av eiendommen 53/3 
ved Leirvågen for oppføring av hytte.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket vil komme i konflikt med strandsonevernet.

Saksopplysninger

Søker: Annbjørg og Ellen Reiersen
Erverver: Lars-Otto Reiersen, 0870 Oslo

Søknaden er mottatt 10,12,2012 og gjelder fradeling av en tomt på 2000 kvm fra eiendommen 
53/3 for oppføring av en hytte. Eiendommen 53/3 ligger i Sandvågen. Den omsøkte tomt ligger 
ved Leirvågen.

Formannskapet behandlet i 2011 søknad om fradeling fra søker i det samme området til 
oppføring av hytte. Vedtaket ble at søknaden ble avslått. Begrunnelsen var at tiltaket ville 
begrense allmennhetens bruk av området.

I denne søknaden er hytten tenkt plassert 15-20 meter lengre i fra stranda.

Nabovarsling: 

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
innkommet merknader 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 
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anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til 
anvendelse.

Adkomst/avkjørsel 

Den omsøkte eiendom har ingen adkomst. Adkomst fra kommunal vei vil være over 
eiendommen 53/3.

Høringsuttalelser 

Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser.

Fylkesmannen i Troms sier blant annet følgende:
Vi anbefaler Skjervøy kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen. Dersom kommunen kommer til at
landbruks- natur og friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber
vi om at dette begrunnes. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden irmvilges.
Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger.

Ellers er det ingen merknader til tiltaket.

Vurdering

For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynene bak den bestemmelsen det dispenserer fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF- sone 2, hvor det gis åpning for at
fritidsbebyggelse kan tillates hvis tiltaket ikke kommer i konflikt med andre
arealbruksinteresser. I denne sak gjelder det fradeling av tomt for oppføring av en hytte.

Søknaden har vært sendt på høring til berørte fagetater. Som det fremgår av uttalelsene til 
Fylkesmannen i Troms anbefaler de at Skjervøy kommune avslår søknaden, noe de også gjorde i 
2011.
Da saken første gang ble behandlet, og avslått i 2011 var det på bakgrunn av uttalelsene fra 
fagetatene og at Skjervøy kommune mente at det ville begrense allmennhetens bruk av området.

I denne søknaden er hytta tenkt plassert 15-20 meter lengre i fra strandsonen, men er likevel 
innenfor strandsonevernet. En kan derfor ikke se at det er kommet inn vesentlige momenter slik 
at det kan gis dispensasjon. 

Konklusjon 
Med bakgrunn i overnevnte saksutredning kan en ikke tilrå fradeling som omsøkt. Det er ved 
avgjørelse lagt vekt på at tiltaket vil redusere allmennhetens bruk av området.  

  



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Bjørn Einan

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64  21 05 25.06.2014 2013/125 - 10 421.3

Deres dato Deres ref.
17.10.2013

Klage — dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot
tiltnk i hun.firPmatArsQnnan — AV nnr,  hilr. l(it:TVcs; knmmunt.

Vi viser til kommunens brev av 17.10.2013, hvor det går fram at søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen er innvilget.

I brev av 4.11.2013 til kommune opplyste vi at vi vurderte å klage på ovennevnte vedtak. Vi
ba samtidig om utsetting av fristen for å klage inntil vi hadde gjennomført befaring, og da
sammen med formannskapet. Bakgrunnen var at vi de senere år har hatt en rekke enkeltsaker
dette området hvor vi har anbefalt kommunen å avslå søknad, mens kommunen har innvilget
samme søknad.

Eiendommen er på 1629 dekar og ligger på Taskebyhalvøya. Det er søkt om fradeling av 2
dekar til hyttetomt i strandsonen. For at allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes
strandsonen, er det et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet
skal tiltaket gjennomføres i den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til. Det er
flere hytter i dette området. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært f"Jæra
som en ytterligere privatisering av et utgangspunkt spektakulært og attraktivt nat-urområde.

Eiendommens er på til sammen 1628 dekar, noe som tilsier at det bør finnes alternativ
plassering av hyttetomt utenfor 100-metersonen.

Vi anbefalte i brev av 4.1.2013 Skjervøy kommune å avslå søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen.

Formannskapet i Skjervøy innvilget søknaden i møte den i møte den 14.10.2013. Bakgrunnen
var at søker har tydeliggjort vilje til at allmennhetens bruk av området ikke skal forringes. I
vedtaket het det videre at Skjervøy formannskap ønsker å bidra til at grunneiere som ønsker å
tillate fritidsbebyggelse skal ha mulighet til det, også innenfor 100-metersbeltet, i det tilfellet
dette ikke hindrer allmennhetens ferdsel. Det ble i vedtaket påpekt at det ikke skal settes opp
gjerder eller andre stengsler som hindrer folk å ferdes i strandsonen.

net ble gjennomført befaring på eiendornrnen den 23. juni 2014. Tilstede var formannskapet,
rådmann, grunneier samt avdelingsdirektør og rådgiver fra Fylkesmannen i Troms.
Det er klart at dersom hyttetomten ikke inngj erdes vil den ikke være til hinder for ferdsel i
strandsonen. Det har heller ikke vært vårt poeng når vi frarår dispensasjon. Vi har både i
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denne saken, og i tilsvarende sak fra 2011 framholdt at dette er et svært attraktivt og
naturskjønt område, som i utgangspunkt er tilgjengelig for allmennheten. Det står allerede en
hytte på motsatt side av vika, og nok en hytte vil i for stor grad virke sjenerende og
privatiserende for allmennheten ved bruk av området. Når det i tillegg finnes alternativ
plassering av ei hytte på eiendommen bør nedbygging av hundremeterssonen unngås.

Fylkesmannen i Troms viser til ovenstående og påklager med dette kommunens avgjørelse om å
innvilge dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen.

Med hilsen

Svein Ludvigsen
fylkesmann

Per Elvestad
avdelingsdirektør

Dokumentet er_elektrnnis* godkjent ng,lwr ikke håndvkrPvw vignaturPr.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/984 -12

Arkiv: K01

Saksbehandler:  Grethe Ihlang

Dato:                 30.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
122/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Skjervøy Kommunestyre

Snøscooterløype mellom Årviksand og Nord-Rekvika

Henvisning til lovverk:

Lov om Motorferdsel i utmark og dens forskrifter

Vedlegg:

Formannskapets sak 32/2012
Kart med inntegnet snøscooterløype

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Skjervøy kommune søker Fylkesmannen i Troms om godkjenning av snøscooterløye, med dens 
vedtekter, på Arnøya.
Løypa starter fra fylkesvegen ved Resabakken, om lag 3 km sør for Årviksand. 
Herfra går løypetraseèn oppover Årvikaksla og gjennom Trangdalen. Deretter følger
løypa Nord-Rekvikdalen nedover til hyttebebyggelsen i Nordre-Rekvik.

Saksopplysninger

Skjervøy formannskap behandlet 16.04.2012, i sak 32/2012, en søknad fra Nordre Rekvik 
Grunneierlag et forslag om ny snøscooterløype i fra fylkesveien ved Årviksand til Nord-
Rekvika.



Det ble fattet slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad fra Nord-Rekvik Grunneierlag av 25.02.11 og 28.03.12, og 
godkjenner at forslag til ny snøscooterløype fra fylkesveien ved Årviksand til Nord-Rekvik, 
gjennom Nord-Rekvikdalen, legges ut til offentlig ettersyn, og sendes berørte instanser til 
uttalelse. Snøscooterløypa skal kunne benyttes av hytteeierne i Nord-Rekvik og som 
rekrasjonsløype for allmennheten.

For saksopplysninger les vedlagte saksfremlegget til sak 32/2012, dette følger vedlagt.

Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 05.07.12 – 15.09.12. Den ble samtidig 
oversendt til faginstansene for uttalelse.

Følgende fikk oversendt dokumentene, men har ikke gitt tilbakemeldinger:
Naturvernforbundet i Troms
Norges Miljøforbund Region Nord
Troms turlag 
Lensmann i Skjervøy
Fylkesmannen i Troms
Troms fylkeskommune – Kulturetaten
Årviksand Snøscooterforening
Årviksand Bygdelag.

Sametinget, har etter befaring svart at de ikke har merknader til den planlagte snøscooterløypa. 
De understreker at godkjenningen bare gjelder kjøring på snødekt mark, og ikke motorisert 
ferdsel på bar mark, eller andre fysiske markinngrep.

Reindriftsforvaltningen fikk utsettelse på ”høringen” frem til 01.05.13.
De har i e-post 31.10.14 sagt at de ikke har noe i mot denne snøscooterløypa, men at det ikke 
skal kjøres i kalvetiden på våren.

I forbindelse med etablering av snøscooterløype skal det også utarbeides en forskrift, som 
omhandler bruk av løypa. Teknisk etat legger derfor frem følgende forslag til forskrift:

Med bakgrunn i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd, og forskrift av 
15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i umark og på islagte vann §4

§1
Følgende løype for snøscootere er opprettet på Arnøya:

Snøscooterløypa starter fra fylkesvegen ved Resabakken, om lag 3 km sør for Årviksand. 
Herfra går løypetraseèn oppover Årvikaksla og gjennom Trangdalen. Deretter følger
løypa Nord-Rekvikdalen nedover til hyttebebyggelsen i Nordre-Rekvik. 

§2
Løypa tillates brukt fra det tidspunktet merking er gjennomført til og med 4. mai. Ved snøfattige 
vintre og tidlig vår kan løypa stenges tidligere. Nedtaking av merker skal være avsluttet innen 
sluttdato. Kommunene bekjentgjør åpning og evt. stengig av løypa. I forbindelse med reindrift 



kan det etter anmodning fra reinbeitedistriktet være aktuelt å stenge løypa i visse perioder, 
spesielt under kalving.

§3
Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen.

§4
Denne forskrift trer i kraft straks løypa er godkjent.

Vurdering

Snøscooterkjøring i utmark er regulert av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, med
tilhørende nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag.

Lovens formål er å verne om naturmiljøet i vid forstand, her inkludert friluftsliv og
naturopplevelse. Lovens utgangspunkt er å forhindre unødvendig og fornøyelsespreget
motorferdsel i utmark. Loven tar ikke sikte på å hindre nødvendig eller nyttepreget kjøring.
Men selv om det å forby turkjøring/rekreasjonskjøring er lovens mest vesentlige begrunnelse,
anerkjenner lovgiveren likevel prinsippet om at det i Nord-Troms og Finnmark kan anlegges
såkalte ”rekreasjonsløyper”. I tillegg kan det anlegges såkalte ”isfiskeløyper”, også i andre deler
av landet. I rekreasjonsløypene kan det kjøres uavhengig av formål. I isfiskeløypene kan bare
benyttes i forbindelse med isfiske. For begge typer løyper gjelder at det er fylkesmannen som
vedtar forskrift om opprettelse, etter at kommunestyret på bakgrunn av en grundig saksutredning
har søkt om dette.

Løypa som her søkes oppretter, skal kunne brukes av hytteeiere i Nordre-Rekvik og samtidig 
være en rekreasjonsløype for allmennheten.

Ettersom det ikke har kommet inn noen merknader – protester mot etablering av denne 
snøscooterløypa, anbefaler Teknisk etat at Skjervøy kommune søker Fylkesmannen i Troms om 
godkjenning.

















Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1573 -5

Arkiv: 194169/231

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 23.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
123/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Strandveien 62 og 64: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy 
sentrum gnr 69 bnr 231

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Parkeringsplasser i Havnegata
2 Søknad om rammetillatelse

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis A&R Eiendom AS dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold:

§ 8: Innredning av hele 2 etasje for bruk til boligformål 4 leiligheter. 

§ 11: Parkering på eget område.

§ 15: bruk av industriområde til parkering. (Det opprettes leieavtale med A&R Eiendom om 
bruk av kommunal eiendom for parkering av 4 biler (10x5meter) på gnr 69 bnr 837.) 

Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra plan- og bygningslovens byggetekniske 
paragrafer bli vurdert og avgjort administrativt.       

Saksopplysninger

A&R eiendom søker om dispensasjon og rammetillatelse for bruk av 2 etasje i gnr 69 bnr 231 
(bankbygget) til boligformål (4 leiligheter) samt leie/kjøp av tomt for parkering til leilighetene. 

Denne saken omhandler kun dispensasjonsspørsmålet og kjøp/leie av tomt til parkering 
rammetillatelsen og resterende byggetillatelse vil bli behandlet administrativt. 

Reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum sier følgene om bruken av de to 
områdene: 



B område for forretninger- og serviceanlegg (bankbygget)
§ 8
I område merket H kan det oppføres forretningsbygg i inntil 2 etasjer.
Bygningsrådet kan tillates at en mindre del av bygget blir innredet til boligformål i 2 etasje.
For øvrig kan ikke boliger oppføres i disse områdene. 

§ 11

All av- og pålessing skal skje på egen grunn. En kan etter bygningsrådets skjønn pålegge den 
enkelte forretningsdrivende å opparbeide tilstrekkelig parkeringsplasser innen 
forretningsområde. Som hovedregel gjelder at det skal være 1 parkeringsplass for hver 50m2 + 
30 % for de ansatte.

§ 12

Det skal være en klar avgrensning mellom den delen av tomta som er tenkt nyttet til gangferdsel, 
parkering og varelevering.

Bygningsrådet kan nekte å godkjenne planer som ikke klart differensierer mellom disse tre typer 
arealbruk.

§ 14

Bygningsrådet kan forby virksomhet som etter rådets skjønn vil være til ulempe for det øvrige 
arealbruk.

C Område for industri/havneanlegg/service (parkeringsplassene)

§ 15

Innen industri/havneområde kan det oppføres bygg/anlegg for lettere industri som ikke vil virke 
sjenerende på de andre funksjonene. Bygningsrådet kan kreve at annen industri blir lokalisert til 
området utenfor sentrum. 

Saken er blitt forelagt Statens vegvesen som nabo.

Vurdering

2 etasjen i bankbygget er i dag definert som kontorlokaler A&R eiendom søker om dispensasjon 
fra reguleringsplan Skjervøy sentrum §§ 8 og 11 for å bruke 2 etasjen til boligformål. For å 
kunne gi dispensasjon til dette formål må det også dispensere fra samme plan § 15 for bruk av 
deler av område gnr 69 bnr 837 til parkering.

Det skal ved etablering av leilighetene avsettes 1,5 parkeringsplass til hver leilighet som 
medfører et behov på 6 parkeringsplasser. Det er søkt om å etablere 4 parkeringsplasser på gnr 
69 bnr 837 (kommunal eiendom) og at det avsettes 2 parkeringsplasser i Strandveien 46 som 
eies av tiltakshaver. 

Statens vegvesen har som nabo besvart henvendelsen på e-post sitat fra denne:



Det har ved tidligere søknader blitt gitt dispensasjon fra reguleringsplanen bestemmelser for å 
bruke 2 etasje til boligformål. Da det i denne konkrete sak ikke er nødvendig med store 
utvendige forandringer (fasadeendring, påbygg, tilbygg) ser en ikke nødvendigheten av å kreve 
reguleringsendring for tilpasning av dette tiltaket.

Da kommunen ikke ser på søknaden som en reguleringsendring behandler kommunen dette som 
en ordinær merknad fra Statens Vegvesen som nabo og tar til følge at det må opprettes 
parkeringsplasser i forbindelse med dispensasjonssøknaden ved etablering av 4 leiligheter. 

En ser at behovet for kontorer er ikke lenger er så sterkt til stede, og at omsøkte lokaler står 
tomme og mørke. Det er imidlertid et stort behov for nye leiligheter i kommunen. Det er etter 
saksbehandlers syn bedre å bruke lokalene til bolig fremfor å ha lokalene tomme og mørklagte. 
Utfra dette syn er plan- og bygningslovens § 19-2 oppfylt med tanke for at hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynet i lovens formålsbestemmelser ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. 

Dersom teknisk sjefs vedtak blir vedtatt, vil søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra 
plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer bli vurdert og avgjort administrativt.       
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/2310 -8

Arkiv: 194169/559

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 05.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
124/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Strandveien 52: søknad om dispensasjon for etablering av leilighet gnr 69 bnr 
559

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Skjervøy sentrum

Vedlegg
1 Ang. Deres eiendom gnr 69 bnr 559 Strandveien 52 Skjervøy kommune.
2 Strandveien 42: søknad om riving/sanering av deler av brannskadet forretningsbygg gnr 69 

bnr 559
3 Søknad om bruksendring
4 Situasjonsplan
5 Tegninger

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Birgit Paulsen dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy sentrum for følgende forhold:

Innredning av hele 2 etasje. for bruk som boligformål

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis ikke Birgit Paulsen dispensasjon for følgende 
forhold i reguleringsplan Skjervøy sentrum.

Innredning av loft til boligformål som medfører at bygningen får 3 (4) etasjer. 

Det vil ved behandling av byggesøknaden bli avgjort om det rent teknisk lar seg gjøre å gi 
bruksendring og byggetillatelse for innredning av 2 etasje. 

Det igangsettes ulovlighetsoppfølgning med hjemmel i plan- og bygningsloven for den allerede 
innredde leiligheten i 2 etasje samt loft.  



Saksopplysninger

Birgit Paulsen fikk den 18.07.14 tillatelse til rivning/sanering av forretningsbygg i 
Strandveien 52.
Sitat fra del av saksopplysningen:

Denne sak gjelder kun saneringsarbeidet, kommunen har ikke tatt stilling til endelig løsning av
bygningen, da denne vil trenge dispensasjoner i forhold til reguleringsplanen i område. Ihht til
innlevert søknad er det også forhold til naboer som må avklares, dette gjelder kjøp av deler av
nabotomt. Sitat slutt.

Paulsen kom på Teknisk sjefs kontor og ville har midlertid brukstillatelser for 2 etasje og loft da 
de allerede hadde innred dette til beboelse. Det ble innlevert søknad om bruksendring med mer, 
etter noe tid er denne søknaden blitt fullendt og søknaden kan tas til behandling. 
  
Søknaden gjelder byggetillatelse for innredning av 2 etasje. og loft for bruk til beboelse, i den 
forbindelse må det gis dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan.

Denne sak gjelder således dispensasjonssøknad om det tillates innredd 2 etasje og loft til 
beboelse. 

Vurdering

Reguleringsplan Skjervøy Sentrum som eiendommen ligger i sier følgende i 
reguleringsbestemmelsene § 8 sitat:  

I område merket H kan det oppføres forretningsbygg i inntil 2 etasjer.
Bygningsrådet kan tillates at en mindre del av bygget blir innredet til boligformål i 2 etasje.
For øvrig kan ikke boliger oppføres i disse områdene. Sitat slutt.  

Den 21.05.2012 sendte kommunen skriv til Birgit Paulsen der det ble presisert hva bygge var 
godkjent for samt søknadsprosedyre for eventuelle bruksendringer (vedlegg1). 

Kommunen gir rivningstillatelse/sanering av bygget i vedtak av 18.07.14 (vedlegg 2) der det ble 
presisert at rivningstillatelse/sanering gjaldt forretningsbygg og at det for eventuelt bruk til annet 
formål måtte omsøkes. Paulsen satte likevel i gang restaurering av bygningen til boligformål 
selv om det var presisert i flere skriv at dette måtte omsøkes. Saksbehandler har ikke hatt 
kapasitet til å igangsette ulovlighetsoppfølgning av dette tiltaket. Dette må komme/igangsettes 
på et senere tidspunkt.

Ihht reguleringsbestemmelsene kan en mindre del av 2 etasje brukes til beboelse, her søkes det 
om bruksendringen av hele etasjen til en selvstendig boenhet. Slike dispensasjoner har 
kommunen gitt i lignende saker i Strandveien. 

Ihht til innlevert naboerklæring fra I Evensen AS skal søker kjøpe tomt både på nord og sør 
siden av eksisterende bygg som eies av I Evensen AS.

Skal det kunne opprettholde rømningsveger fra 2 etasje av bygget må det bygges en utvendig 
rømningsvei denne er tegnet inn på nordsiden av bygget. Rømningsvegen (trappen) vil da være 
på naboeiendommen, skal det gis dispensasjon må det da være med forbehold om at det: 

1. Foretas deling av naboeiendom slik at Paulsen har eierrett til den del av trappen som er 
på denne eiendommen. 

subsidiert



2. Tinglyses en hefter på naboeiendom om at rømningsvei/trapp kan stå på denne 
eiendommen.    

Skal trappen oppføres på sørsiden av bygget er det tilstrekkelige areal til dette.  
Ihht til tegning/søknad skal loftet innredes til egen bruksenhet som en selvstendig boenhet, dette
vil da bidra til at det blir en tellende etasje for loftetasjen.
At loftetasjen vil blir en tellende etasje vil medfører at det må søkes dispensasjon for dette da 
reguleringsbestemmelsene kun gir tillatelse til 2 etasjer.

Det er andre bygg i Strandveien som har 3 etasjer men saksbehandler kan ikke se at det er 
forenlig med en selvstendig boenhet på loftet i denne boligen eller at man bruker loftetasjen som 
en del av den eventuelle andre bruksenheten. 

At en eventuelt gir dispensasjon i denne sak som omsøkt er det ved selve 
byggesaksbehandlingen at en får vurdert om det er mulig byggeteknisk å bygge om 2 etasje og 
eventuelt loftsetasje til boligformål.    

Paulsen har i ettertid sendt e-post (vedlegg3) om at det kun søkes om bruksendring av 2 etasje 
og da etter avtale. Denne søknaden fremkom etter at Paulsen hadde snakket med saksbehandler 
om det var allikevel var gitt bruksendring av 2 etasje til bolig. Saksbehandler har sjekket alle 
papirer og ikke funnet noen dokumentasjon på at det er gitt brukstillatelse av 2 etasje til bolig.

Saksbehandler behandler derfor den samla søknaden om dispensasjon av 2 etasje og loftsetasje 
til bruk som boligformål i denne sak. 

  



Skjervøy kommune

Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

Birgit Paulsen
Strandveien 52
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/2310-1 19431/2012 194169/559 21.05.2012

Ang. Deres eiendom gnr 69 bnr 559 Strandveien 52 Skjervøy kommune.

Viser til samtale med dem ang bruk av Deres bygg gnr 69 bnr 559 Strandveien 52.
For område deres bygg står oppført i gjelder reguleringsplan Skjervøy sentrum med 
bestemmelser. Under § 8 i bestemmelsene står det følgende: 

I område merket H kan det oppføres forretningsbygg i inntil 2 etasjer.
Bygningsrådet kan tillate at en mindre del av bygget blir innredet til boligformål i 2 etasje.
For øvrig kan ikke boliger oppføres i disse områdene.

Den 17.08.2007 ble det fra kommunen side gitt pålegg om forbud mot fortsatt bruk av 2 etg. til 
bruk som salgslokale. Forbudet ble opphevet den 05.09.2007 og midlertidig brukstillatelse ble 
gitt frem til 01.10.2007. Kommunen har ikke noe skriftlig materialet på denne bygningen etter 
denne tid. Dette vil si at bruken av 2 etg er kontorformål, da midlertidig brukstillatelse til 
salgslokale opphørte den 01.10.2007. 

Bygningen deres ble skadet i brann i 2011, og bygningen har stått ubrukt siden.

Ved rehabilitering etter brannen kan ikke byggearbeider igangsettes før det er søkt om dette og 
kommunen har gitt byggetillatelse. Er skadene på bygget omfattende må kommunen vurdere om 
plan- og bygningsloven av 2008 og teknisk forskrift av 2010 (Tek 10) må gjøres gjeldene for 
dette bygg ved behandlingen av byggesøknaden. Før bygningen tas i bruk til de formål det 
opprinelig er gitt tillatelse til (kjeller = lager, 1etg = salgslokaler, 2 etg. = kontor og 
loft = udefinert) må det søkes Skjervøy kommune om brukstillatelse. Med brukstillatelsen må det 
være vedlagt dokumentasjon på at bygget er ihht plan- og bygningsloven m/forskrifter. 
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Skal bygningen brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor må det søkes om 
bruksendring for dette, all bruk av loftsetasje er søknadspliktig.

Dette til orientering.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775521



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

Nytt Bygg AS
Kirkegårdsveien 59
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1829-2 29366/2014 194169/752 18.07.2014

Strandveien 42: søknad om riving/sanering av deler av brannskadet 
forretningsbygg gnr 69 bnr 559

Saksopplysninger/Vurderinger:
Birgit Paulsen søker om riving/sanering av forretningsbygg i Skjervøy sentrum, dette etter en 
brann i bygningen. Ihht rapport er ikke bærende bygningsdeler blitt skadet i denne brannen. 
Planen til tiltakshaver er å bruke så mye som mulig av det gamle bygget, samt at det skal 
oppføres tilbygg til denne. 

Denne sak gjelder kun saneringsarbeidet, kommunen har ikke tatt stilling til endelig løsning av 
bygningen, da denne vil trenge dispensasjoner i forhold til reguleringsplanen i område. Ihht til 
innlevert søknad er det også forhold til naboer som må avklares, dette gjelder kjøp av deler av 
nabotomt.

Nytt Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF alle arbeider i forbindelse 
med rivings/saneringsarbeidet. Nytt Bygg AS har hatt ansvarsretter i kommunen tidligere.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Birgit Paulsen riving/saneringstillatelse for 
deler av forretningsbygg på gnr 69 bnr 559.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nytt Bygg AS ansvarsrett i funksjonene SØK, 
PRO og UTF alle arbeider i forbindelse med rivings/saneringsarbeidet. 

Innlevert avfallsplan godkjennes.
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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
Teknisk sjef



Grethe Ihlan

Fra:  Kjell Ove Lehne
Sendt:  4. november 2014 14:34
Til: Grethe Ihlang
Emne:  FW: Endring av søknad om bruksendring og byggetillatelse i Strandveien 52

Legger du denne i ephorte

From:  Birgit Paulsen [mailto:bir it. aulsen maiLcorn]
Sent:  Tuesday, November 4, 2014 2:13 PM
To: Kjell Ove Lehne
Subject:  Endring av søknad om bruksendring og byggetillatelse i Strandveien 52

Hei,

Sender etter avtale endring i forhold til eksisterende søknad om bruksendring og byggetillatelse.

Jeg søker nå om bruksendring til bolig i 2. etasje av Strandveien 52, altså ikke 3. etasje (loftet) i tillegg.

Da gjelder også byggetillatelsen renovering av bygget, uten loftsetasjen. Den vil jeg komme tilbake til
senere, og søke om de nødvendige dispensasjoner.

Da vil vi også benytte branntrappa som inngang til entre på nordsiden av bygget, da det ikke vil innebære
kjøp av ekstra tomteareal.

Da er foreløpig areal på loftet lager /bod.

PS: Jeg skal seksjonere bygget nå straks, og er avhengig av at du gi meg bruksendringen på 2. etasje straks.

Jeg sender brev med søknad om seksjonering til i morgen, og ser fram til at dette kan avgjøres straks.

Mvh Birgit Paulsen

i















Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/940 -12

Arkiv: 194164/42

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 14.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
125/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Årviksand: søknad om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan for 
oppføring av naust på gnr 64 bnr 42

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Oppføring av naust  kopi av skriv til Kystverket
2 Uttalelse naust Årviksand - kopi av brev til Kystverket
3 Uttalelse
4 tegninger
4 Kopi av brev - oversendelse til høringsparter
5 situasjonskart
6 Søknad om tillatelse i ett trinn

Teknisk sjef innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden fra Ove Nilsen om dispensasjon 
fra reguleringsplan Årviksand Havn.

Avslaget begrunnes med at det er ei fiskerihavn som det skal gjøres store statlige investeringer i, 
kommunen legger vekt på høringsinstansene om å ikke tillate ikke næringsrettede søknader som 
presser ut fiskerinæringen på sikt.  

Saksopplysninger

Ove Nilsen søker om dispensasjon fra reguleringsplan Årviksand Havn for oppføring av naust 
på gnr. 64 bnr 42. Naustet skal brukes av barnene til Ove Nilsen til lagring av båter og utstyr. 
Naustet får et bebygd areal (BYA) på ca. 85m2 og et totalt bruksareal (BRA) på 113,2 m2. 
Bygningen får totalt 2 etasjer. Naustet oppføres i sammenheng med fritidsbruk.



Søknaden er sendt på høring til impliserte parter og svar foreligger fra Fylkesmannen i Troms, 
Kystverket Troms og Finnmark samt Fiskeridirektoratet og Fiskeslaget Nord.

Vurdering

Kommunen er i utgangspunktet positiv til all byggeaktivitet i kommunen og en prøver å få til 
bygging der det lar seg gjøre. Kommunen har ved samtaler med et av barnene til søker og 
Kystverket vært positive til søknaden, dette grunnet at kommunen ikke har sett momenter som 
kan virke negative på miljøet i område. 

Det har imidlertid fremkommet opplysninger som gjør at byggesaken/dispensasjonen ikke 
lenger kan sees på som uproblematisk, og som trenger en nøyere drøfting. 

I reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan Årviksand Havn § 1.1 står det sitat: I område for 
industri kan det oppføres bygninger for industri og/eller håndverksbedrifter med tilhørende 
anlegg. Sitat slutt. 

Det fremkommer i forskjellige sammenhenger at Årviksand Havn skal oppgraderes betraktelig 
med tanke på tilgjengelighet/brukbarhet dette for at havnen er en viktig fiskerihavn.

Fiskeslaget Nord kom med blant annet følgende innspill (vedlegg 1) 
Fiskeslaget Nord er negativ til søknaden av overnevnte grunner.    

Fiskeridirektoratet Region Troms uttalte (vedlegg 2) blant annet sitat:  
Fiskeridirektoratet Region Troms vil på bakgrunn av ovennevnte fraråde Kystverket
Troms og Finnmark om å godkjenne utbygginger i Årviksand havn som ikke er
næringsretta.

Fylkesmannen i Troms sier blant annet (vedlegg 3) sitat:
NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av tykk marin strandavsetting. 
Områdestabiliteten må derfor vurderes. Sitat slutt.

Kystverket Troms og Finnmark sier blant annet (vedlegg 4) sitat:
Fra opplysningene i søknaden fremkommer det at naustet skal nyttes til fritidsformål (annet
som ikke er næring og ikke bolig) for lagring av båt og utstyr.

Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende plan og Skjervøy kommune er bedt om avklaring om
hvorvidt det gis dispensasjon eller ikke. Denne avklaringen er ikke ennå mottatt hos
Kystverket, slik at vår behandling av saken fortsatt avventer kommunens tilbakemelding.

Ved en forglemmelse er søknaden ikke sendt fiskeriinteressene for uttalelse tidligere slik at
Kystverket ber om rask tilbakemelding for å ha alle nødvendige opplysninger klare for en hurtig 
behandling når kommunens avgjørelse av dispensasjonssøknaden foreligger. Sitat slutt.

Plan- og bygningsloven § 19-2 sier sitat:

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 



dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 

fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 

konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 

mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 

om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 

negativt om dispensasjonssøknaden. Sitat slutt.

Bygningen skal oppføres i et område som er utlagt for industri og eller håndverksbedrifter, 
bygningen er definert som naust i tilknytning fritidsformål og er derfor ikke ihht gjeldene 
reguleringsplan. 

Da området er definert som fiskerihavn og store innvesteringer skal gjøres for å sikre 
fiskeinteressene i havnen kan ikke kommunen se at det er forenlig med et naust i dette område 
som på sikt kan hindre naturlig oppblomstring av fiskeinteressene for dette område. Kommunen 
må ta på alvor de høringsuttalelser som er innkommet for å medvirke til at Årviksand havn blir 
en attraktiv havn for de fiskeinteresser som kommunen innehar.   

Kommunen kan ikke se at Plan- og bygningslovens bestemmer i § 19-2 oppfylles. Kommunen 

ser at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra og hensynene i lovens 

formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt. Kommunen kan heller ikke se at fordelene ved å 

gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.



 

FISKARLAGET NORD og Fiskarlagets Servicekontor as ,avd .nord  Postboks 59  9251Tromsø 

E-post : nord@fiskarlaget .no   w w w .f iskarlaget .no   Telefon: 77 68 20 56   Telefaks: 77 61 07 20 
Organisasjonsnr: 938 277 095   Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094 

post@kystverket.no 
Kopi 
Fiskeridir. Troms 
Lokallag 
 
 
 
    onsdag 22. oktober 2014 

Ad søknad om naust på Årviksand fiskerihavn 

 
I utgangspunktet er Fiskarlaget Nord imot en sammenblanding av etableringsformål i et område 
tradisjonelt avsatt til næring. Vi frykter det dannes presedens for andre ikke-næringsrettede 
søknader og som dermed presser ut fiskerinæringen på sikt.  
 
I samtale med våre lokallag i området er de svært skeptiske til å slippe inn andre aktører som ikke 
har næringsinteresser i området. Vi har fått informasjon om at søkere er slekt og etterkommere av 
grunneiere i området og at de således har ikke noe med sjømatnæringen å gjøre. 
 
Fiskarlaget Nord er negativ til søknaden av ovennevnte grunner.  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Fiskarlaget Nord 
 
 
 
 
Cecilia Rockwell 
Rådgiver 
 
 
 
 

mailto:nord@fiskarlaget.no
http://www.fiskarlaget.no/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&Itemid=148


 

Postadresse: Postboks 185 Sentrum  5804 BERGEN   Besøksadresse: Strandgt 5/7B Telefon:   03495 Telefaks:  77632394 

Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.no   

 

 

Kystverket Troms og Finnmark Saksbehandler: Svein Solberg 

Postboks 1502 Telefon: 99236091 

  Seksjon: Region Troms forvaltningsseksjon 

6025 ÅLESUND Vår referanse: 14/13118 

 Deres 

referanse: 
 

 Vår dato: 21.10.2014  

 Deres dato:  

Att:   

post@kystverket.no 

 

 

Elektronisk post 
 

SKJERVØY KOMMUNE TROMS - OPPFØRING AV NAUST I ÅRVIKSAND 

FISKERIHAVN PÅ ARNØYA - UTTALELSE   

 

Det vises til oversendelse av 09.10.2014 fra Kystverket Troms og Finnmark om 

tillatelse til oppføring av naust i to etasjer på 113 m2 i Årviksand fiskerihavn på 

Arnøya i Skjervøy kommune. 

 

Fra opplysningene i søknaden fremkommer det at naustet skal nyttes til fritidsformål 

for lagring av båt og utstyr. Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. 

 

Skjervøy kommune er av tiltakshaver bedt om avklaring om hvorvidt det kan gis 

dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan. 

 

Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Troms  

Fiskeridirektoratet Region Troms vil på generell basis uttrykke bekymring for at 

næringsarealer som er regulert til sjøretta næringsvirksomhet, herunder også 

fiskerier, tas i bruk til fritidsformål. 

 

I Nasjonal transportplan, 2014-2023, er det i 2017 avsatt 46 millioner kroner til 

utbedring av havna. Målsetting med dette tiltaket er å bedre regularitet og å redusere 

ventetiden ved anløp av de største båtene. Tiltaket skal bidra til økt marin 

verdiskapning, til regional utvikling og til et levende kystsamfunn. Vi er klar over at 

utviklingen av fiskeriene og etterspørsel etter arealer i fiskerihavna Årviksand ikke 

har vært så stor de siste åra. Samtidig vil vi minne om at Årviksand ligger i kort 

gangtid til rike fiskefelt som Taran, Evengrunnen og Arnøybåen. Det er ikke uvanlig 

at det i perioder foregår et svært aktivt fiske rett utafor Årviksand.  

 



 

Fiskeridirektoratet Region Troms vil på bakgrunn av ovennevnte fraråde Kystverket 

Troms og Finnmark om å godkjenne utbygginger i Årviksand havn som ikke er 

næringsretta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ernst Bolle 

seksjonssjef 

 

 

Svein Solberg 

rådgiver 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
    

 

Mottakerliste:       

Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

 

 

Kopi til:    

Skjervøy kommune Postboks 74 9189 SKJERVØY 
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KYSTVERKET
TROMS OG FINNMARK

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

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler:
«REF» 901411QQ9-R Ann nlenn

Med hilsen

Jan Olsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Skjervøy kommune Postboks 145 G 9189 SKJERVØY
I Evensen Byggevarer AS havnegata 28 9180 SKJERVØY

Vedlegg:
1 Søknad om tillatelse til bygging av naust.

Likeiydende brev sendt tii:
Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251 TROMSØ
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN

Dato:
09.10.2014

Til uttalelse  -  Søknad om tillatelse til oppføring av naust i fiskerihavn  -
Årviksand fiskerihavn - Skjervøy kommune - Troms fylke

Vedlagt følger en søknad om tillatelse til oppføring av naust i to etasjer på 113
kvadratmeter i Arviksand fiskerihavn på Arnøya i Skjervøy kommune.

Fra opplysningene i søknaden fremkommer det at naustet skal nyttes til fritidsformål (annet
som ikke er næring og ikke bolig) for lagring av båt og utstyr.

Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende plan og Skjervøy kommune er bedt om avklaring om
hvorvidt det gis dispensasjon elier ikke. Denne avklaringen er ikke ennå mottatt hos
Kystverket, slik at vår behandling av saken fortsatt avventer kommunens tilbakemelding.

Ved en forglemmelse er søknaden ikke sendt flskerlInteressene for uttalelse tidligere slik at
Kystverket ber om rask tilbakemeldin for å ha alle nødvendige opplysninger klare for en
hurtig behandling når kommunens avgjørelse av dispensasjonssøknaden foreligger.

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

TROMS OG FINNMARK -  Plan- o k stforvaltnin savdelin en
KystverketSentral postadresse: Postboks 1502
6025 ALESUND

Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:

+47 07847
+47 70 23 10 08
7694 05 06766

I nternett:
E-post:
Org.nr.:

www.kystverket.no
post@kystverket.no
NO 874 783 242
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Eiendom/Byggested
Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Skjervøy 64  11111 Arviksand, 9195 ARVIKSAND

€(2-Tiltakets art
Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål

Ettrinnssøknad Nytt bygg over 70 m2 -Ikke boligformål Y Annet som ikke er næring 181 annet

Beskrivelse av bruk

Naust

Tiltakshaver
Partstype Navn

privatperson Ove Nilsen SS vei 22 B, 9180 SKJERVØY 47652083 arenilse@online.no

Ansvarlig søker
Navn Organisasjonsnummer Adresse Kontaktperson

I EVENSEN BYGGEVARER AS 966215321 Havnegata 28, 9180 SKJERVØY Knut Vidar Isaksen

Telefon Mobiltelefon e-postadresse

98227486 98227486 knut.vidar@evensenbygg.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Det er 4 søsken som ønsker å bygge 1. stort naust, istedenfor 4 små naust.
Naustet skal brukes til båtlager og lager til annet utstyr.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes dispensasjon fra følgende:
Plan og bygningslov § 1-8, 100 meters belte.
4 søsken skal bygge ett stort felles-naust til stor-eiendommen, istedenfor 4 små naust.
pkt 1.1 i reguleringsplan, privat bygg på industriområde.
pkt 1.4 i reguleringsplan, Takvinkel større enn 30 grader.

Arealdisponering

Adresse

Planstatus mv.
Type plan Navn på plan

Reguleringsplan 0

Reguleringsformål

Naust

Beregningsregel angitt i gjeldende plan Grad av utnytting iht. gjeldende plan

%BRA(%TU) 30%

Telefon e-postadresse

BYGCSOK

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 45952429 Utskriftstidsdato: 17.02.2014 Side 1 av 3



Søknad om tillatelse i ett trinn

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område

0,50

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger.

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 45952429 Utskriftstidsdato: 17.02.2014 Side 2 av 3



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pb1) §§ 20-1

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Beskrivelse av annen privat vannforsyning: Ikke innlagt vann

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Ikke relevant

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Løfteinnretninger

Løfteinnretninger
Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis uriktige opplysninger

Ansvarlig søker

2c (y

Signatur

Dato

Gjentas med blokkbokstaver

1C/VU7- {:5.4-i(JC/t/

Tiltakshaver

Dato

Signatur

(--4 .02. 2,J(

Gjentas med blokkbokstaver

/t/tt

BYWSOK
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/2890 -23

Arkiv: U43

Saksbehandler:  Grethe Ihlang

Dato:                 04.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
126/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Søknad om utvidelse av akvakulturanlegget på "Skognes"

Vedlegg:
Oversendelsesdokument fra Troms Fylkeskommune
Kart

Rådmannens innstilling:

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 
anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse av arealet på lokaliteten ”Skognes”, 
Skjervøy kommune, til 240 x 480 meter.

Saksopplysninger

Arnøy Laks as har i dag et anlegg på lokaliteten ”Skognes” i Skjervøy kommune.
Lokaliteten er i dag godkjent for en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 3590 tonn med 2 x 7 
bur a 50 x 50 meter.

Bedriften fikk i 2012 permanent etablering på lokaliteten, og utvidelse av biomassen fra 2700 
tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) til 3590 tonn MTB. 

Søknaden fra Arnøy Laks innebærer en arealmessig utvidelse av lokaliteten ti 3 x 6 bur a 80 x 
80 meter, med en total utstrekning av anlegget på 240 x 480 meter. I tillegg kommer 
fortøyninger. Søker skriver at de tenker å benytte 12 – 15 bur i produksjon. Forflåten blir 
liggende i samme posisjon som før. Biomassen søkes ikke utvidet.



Behovet for søknaden er uttrykt som behov for gode lokaliteter som kan sikre en fleksibilitet og 
rasjonell drift på en økonomisk og bærekraftig måte. Arnøy Laks opplyser at de ser at den 
omsøkte endringen vil kunne gi positive utslag på vannutskifting, sykdomsrisiko, lakselus mm. 
Lokaliteten kommer over på dypere vann, og selskapet vil som hovedregel legge merder i de to 
ytre rekkene og beholde den midterste og grunneste rekken tom. Den samme fiskemengde skal 
produseres på et areal som nå søkes 3,3 ganger større en dagens lokalitet.

Ved en slik behandling skal kommunen som plan- og bygningsmyndighet høres, samt uttale seg 
i saken, før saken sendes videre for behandling hos andre offentlige myndigheter.
Uttalelsen fra kommunen bør inneholde:

 Tidsperiode for utlegging til offentlig ettersyn
 Når og hvor søknaden er kunngjort
 Om Søknaden er i strid med vedtatte arealplaner
 Om det er mottatt merknader til søknaden
 Kommunens vurdering av søknaden

Vurdering

Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad  02.10.14, avisene Nordlys og Fremtid i Nord, og 
Skjervøy kommune sin hjemmeside 07.10.14.

Den har ligget til offentlig ettersyn i perioden 07.10. – 07.11.14.
Skjervøy kommune har ikke mottatt uttalelser/innvendinger i forbindelse med høringen.

Lokalitetens plassering er ikke i strid med vedtatte arealplaner, eller forslaget til ny kystsoneplan 
for Skjervøy kommune.

Ut i fra dette kan Skjervøy kommune stille seg positiv til utvidelse av anlegget på omsøkte 
lokalitet.
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Arkiv: M50

Saksbehandler:  Grethe Ihlang

Dato:                 02.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
127/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

”Elvejord” Vest siden av Kågen - Søknad om fritak fra renovasjon på 
eiendommen gnr 49 bnr 12

Henvisning til lovverk:

Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS

Vedlegg:

Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 49 bnr 12 og Avfallsservice as sin behandling av denne.

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Reidun Kjeldsberg om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 49 bnr 12.

Saksopplysninger og vurdering

Reidun Kjeldsberg skiver i sin klage:

Jeg kan ikke ta turen til hytta så mye som jeg selv ønsker, men må ta turen når vær og
vindforholdene tillater det. Så derfor blir hytta brukt i sommerhalvåret, fra slutten av mai til
midten av oktober. For å komme dit må man bruke båt (2 timer hver vei) eller gå. Enten fra
Maursund eller Storstein fergeleie fordi det ikke finnes vei dit. Er det da meningen at en skal ta
Plastsekken på rygge? Gå milevis rundt i kommunen for å komme til en dumpeplass, og så måtte
betale neste 1000 kr året.

Nå i 2014 har vi vært på hytta fra slutten av mai til først i oktober og vi har stengt for vinteren.
Samlet søppel utgjorde 1 søppelsekk som inneholdt plast, blikkbokser og annet unedbrytbart
avfall.



Avfallsservice behandlet søknaden 23.10.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Når det gjelder innsamling av husholdningsavfall så har Avfallsservice en henteplikt. For avfall
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Det er satt ut containere for avfall fra 
fritidseiendommer på dampskipskaia på Skjervøy og i vegkrysset til Simavåg.

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Dette begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, 
§ 29. Klage  -  står det sitat: 
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet 
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.  
Sitat slutt.

Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 23.10.14. Se vedlegg.



Avfallsservice  AS
Deres ref: Vår ref.:

S.Pedersen

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Deres dato: Vår dato:
23.10.2014

KLAGE PÅ VEDTAK OM INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR
17,1-74.T1 rl  /1-1% /E-1;, 7 Til r ve,1 T  T CIITCYIXTCAV TIC AillUITTXTU
11111,V.I.V.LIY.L.1211 " t 7 .14 1. 1.1.1-1. 332-il I i 1311A.P.E." Y Xl i JILI,M1.1.Y.LIJ.1.132. 

Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i-bygning- som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne fåfritak for renovasjonsgebyret
for den akuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer sorn ligger i renovasjonsområdet orufattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.

Forskrifien omfatter også innsamling og behandling av slamfra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
1 sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon for fritidseiendommen skriver Reidun Kjeldsberg
blant annet følgende:

Adresse Telefon Faks Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn. 62 77 77 00 00 77 77 00 01 77 76 73 77
9152 Sørkjosen E-post: firma ostavfallsservice.no Hjemmeside: www.avfallsservice.no



Avfallsservice  AS

Jeg kan ikke ta turen til hytta så mye som jeg selv onsker, men må ta turen når vær og
vindforholdene tillater det. Så derfor blir hytta brukt i sommerhalvåret, fra slutten av mai til
midten av oktober. For å komme dit må man bruke båt (2 timer hver vez) eller gå. Enten fra
Maursund eller Storstein fergeleie fordi det ikke finnes vei dit. Er det da meningen at en skal ta
plastsekken på ryggen. Gå milevis rundt i kommunen for å komme til en dumpeplass, og så måtte
betale neste 1000 kr året.

Nå i 2014 har vi vært på hytta fra slutten av mai til først i oktober og vi har stengt for vinteren..
Samlet soppel utgjorde 1 soppelsekk som inneholdt plast, blikkbokser og annet unedbrytbart
avfall

Klagen ligger ved i sin helhet.

Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grurmer for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og hvor dette fraktes hjem er ikke
en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligenei
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Når det gjelder innsamling av husholdningsavfall så har Avfallsservice en henteplikt. For avfall
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå vil det ikke
være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder, eller i fjellområder uten veger. Det er satt
ut containere for avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og
dampskipskaia på Skjervøy

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall fa
betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Reidun Kjeldsberg om fritak
for renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.49, bnr.12 i Skjervøy kommune

Vedtaket begrunnes med at hyttene er i bruk og det produseres avfall på eiendommen

Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
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Haukøya - klage på innføring av renovasjonsavgift på gnr 3 bnr 10

Henvisning til lovverk:

Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS

Vedlegg:

Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 3 bnr 10 og Avfallsservice as sin behandling av denne.

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Wenche Hansen om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 3 bnr 10.

Saksopplysninger/vurderinger

Wenche Hansen søkte om fritak fra renovasjonsordningen i brev datert 15.09.14.
Hun skriver i sin klage:
Dette er en fritidseiendom som brukes i begrenset tid i året. For å komme dit må man bruke båt
fra Skjervøy til Haukøy. Videre må man bruke robåt for å komme i land.
I forhold til renovering av avfall på Haukøya, så har vi egen kompostbinge for matavfall. Det er
ikke strøm på Haukøya, så vi er avhengig av vedfyring som varmekilde. Det er derfor naturlig for
oss å brenne papiravfall i vedovnen. Det å skulle begynne å frakte søppel fra den ene båten til
den andre virker bakvendt- og tungvint.

Avfallsservice behandlet søknaden 23.10.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften, da det produseres avfall på eiendommen.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i



regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på kaia i Skjervøy. Dette skal dekke
behovet for fritidsabonnenter som bor på Skjervøy. 

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.

Med bakgrunn i dette kan en ikke se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord - Troms.

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, 
§ 29. Klage  -  står det sitat: 
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet 
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.  
Sitat slutt.

Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 23.10.14. Se vedlegg.



Avfallsservice  AS
Deres ref: . Vår ref.:

S.Pedersen

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Deres dato: Vår dato:
23.10..2014

KLAGE PÅ VEDTAK OM INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR
EINDOMMEN 3/10 PÅ HAUKØY I SKJERVOY KOMMUNE

Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice.AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
-regnes som selvstendig bruksenhet bygning som ikke-er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær .fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i ,fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall ,fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam .fra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Wenche Hansen blant annet følgende:

Adresse Telefon Faks Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn. 62 77 77 00 00 77 77 00 01 77 76 73 77
9152 Sørkjosen E-post:  firma ost avfallsservice.no Hjemmeside:  www.avfallsservice.no



Avfallsservice  AS
Dette er en fritidseiendom som brukes i begrenset tid i året. For å komme dit må man bruke båt
fra Skjervøy til Haukøy. Videre må man bruke robåt for å komme i land.

forhold til renovering av avfall på Haukøya, så har vi egen kompostbinge for matavfall. Det er
ikke strøm på Haukøya, så vi er avhengig av vedftring som varmekilde. Det er derfor naturlig for
oss å brenne papiravfall i vedovnen. Det å skulle begynne å frakte søppel fra den ene båten til
den andre virker bakvendt. og tungvint

Klagen ligger ved i sin helhet.

Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at hytta brukes i begrenset omfang og at det er litt tungvint å
frakte avfall i retur til Skjervøy er ikke en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften..

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Når-det-gjelder-innsamling-av-husholdningsavfall-så-har-Avfallsserviceien-henteplikt For-avfall-
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå vil det ikke
være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder, eller i fjellområder uten veger. Det er satt
ut containere for avfall fra fritidseiendommer på clampskipskaia på Skjervøy

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Wenche Hansen om fritak for
renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.3, bnr.l0 i Skjervøy kommune

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

• Pe en
Daglig le e
Tlf dir 91651142



Avfallsservice  AS
Vedlegg:
Klagen fra Wenche Hansen



Wenche Hansen

Mellomveien 15

9180 SKJERVØY

Skjervøy kommune

Teknisk etat

9180 Skjervøy

KLAGE PA RENOVASJONSAVGIFT FOE EIENEDOMMEN 1941 3/10 I SKJERVØY KOMMUNE

Da-v-

k0 nOten,-1(

15/ 09- 2014

Jeg har mottatt regning fra avfail service for termin 2 på kr 975, for eiendommen 1941 3/10.

Eiendommen ligger på Haukøya, som er en fraflyttet øy. Dette er en fritidseiendom, som brukes i
begrenset tid i året. For å komme til dit må man bruke båt fra Skjervøy til Haukøy. Videre må man
bruke robåt for å komme Hand. Det er veldig vær avhengig når tid hyttesesongen kan,starte. Tidligst
løpet av mai måned, men det har og hendt at det har blitt juni før vi vi har kunnet starte hytte

sesongen. Vi stenger hytta i løpet av september måned. Dette er også væravhengig hvor tidlig i
september vi stenger.

I forhold til renovering av avfall på Haukøya, så har vi egen kompost binge for matavfall. Det er ikke
strøm på Haukøya, så vi er avhengig av vedfyring som varmekilde. Derfor er det naturlig for oss å
brenne papiravfall i vedovn. Det åskulle begynne å frakte søppel fra den ene båten til den andre, f#r
så å frakte det til Skjervøy for deponering virker helt bakvendt og tungvint. De helgene vi er på
Haukøya har vi hele tiden deponert avfallet på en miljømessig rnåte.

Jeg håper dette og fremtidige renovasjonsgebyrer for denne eiendommen blir slettet.

Med vennlig hilsen

b Wdle
Wenche Hansen



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1064 -67

Arkiv: M50

Saksbehandler:  Grethe Ihlang

Dato:                 03.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
129/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Vorterøya - klage på  renovasjonsgebyr på eiendommene gnr 47 bnr 16 og 28

Henvisning til lovverk:

Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS

Vedlegg:

Klage på innføring av gebyr på renovasjon - gnr 47 bnr 16 og 28, og Avfallsservice as sin 
behandling av denne.

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Alice Konst om fritak for gebyr 
på renovasjon for eiendom gnr 47 bnr 16 og 28.

Saksopplysninger

Alice Konst klaget på mottatt gebyr for renovasjon i skriv 09.09.14 til Avfallsservice AS.

Hun skriver i sin klage:
Vi er et pensjonert ektepar som bor på Skjervøy og har hytte på Vorterøya, og vi er på hytta
rundt seks måneder i året. Vi komposterer alt som er mulig, papp og papir brenner vi og resten
tar vi med til Skjervøy. Vi betaler jo for renovasjon på Skjervøy og har sjelden tømming av dunk
der i sommertiden.
Vi komposterer alt som er mulig, papp og papir brenner vi, og resten, svært lite, tar vi med til
Skjervøy.
Så har vi og et gammelt hus bygd i 1946 på Vorterøy. Det er benyttet 3 — 4 helger i året,
fortrinnsvis om sommeren. Ingen av de som benytter huset hører til Skjervøy og synes derfor det
er drøyt å betale renovasjon for et hus som ikke brukes.



Avfallsservice behandlet søknaden 23.10.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiftene.

For avfall fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal 
legge til rette for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå 
vil det ikke være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder. Det er satt ut containere for 
avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og dampskipskaia på 
Skjervøy.

Med bakgrunn i dette, kan ikke AvfaIlsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi 
fritak. Dette begrunnes med at både huset og hytta er i bruk og det produseres avfall på 
eiendommene.

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, 
§ 29. Klage  -  står det sitat: 
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet 
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.  
Sitat slutt.

Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 23.10.14. Se vedlegg.



Avfallsservice AS
Deres ref:

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato: Vår dato:
23.10.2014

KLAGE PÅ VEDTAX OM INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR
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Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
-Forskriften or t'atter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvcenangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfl ord, Lyngen og
Storford, herunder også hver enkelt seksjonert del crv bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
re,gnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret,- vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den akuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i frawersperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid Eilelder iforskrft om farlig avfall.

Forskrifien omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon for to fritidseiendommer skriver Alice Konst blant
atmet følgende:

Adresse Telefon Faks Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn. 62 77 77 00 00 77 77 00 01 77 76 73 77
9152 Sørkjosen E-post:  firma ost()avfallsservice.no Hjemmeside:  www.avfallsservice.no



Avfalls service AS

Vi er et pensjonert ektepar som bor på Skjervøy og har hytte på Vorterøya, og vi er på hytta
rundt seks måneder i året. Vi komposterer alt som er mulig, papp og papir brenner vi og resten
tar vi med til Skjervøy. Vi betaler jo for renovasjon på Skjervøy og har sjelden tømming av dunk
der i sommertiden

Vi komposterer alt som er mulig, papp og papir brenner vi og resten, svært lite, tar vi med til
Skjervøy.

Så har vi og et gammelt hus bygd i 1946 på Vorterøy. Det er benyttet 3 — 4 helger i året,
fortrinnsvis om sommeren. Ingen av de som benytter huset hører til Skjervøy og synes derfor det
er drøyt å betale renovasjon for et hus som ikke brukes.

Klagen ligger ved i sin helhet.

Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og hvor dette fraktes hjem er ikke
en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det at huset fra 1946 i liten grad blir benyttet ansees
ikke somxesentlig i denne sammenhengen.

Konst oppgir at de benytter hytta omkring 6 måneder og dette kan gi åpning for å redusere
renovasjonsavgiften på deres bolig på Skj ervøy. Kravet er at fraværet fra boligen må være
sammenhengende mer enn 6 måneder pr kalenderår, jfr. forskriftens §2

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Når det gjelder innsamling av husholdningsavfall så har Avfallsservice en henteplikt. For avfall
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå vil det ikke
være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder, eller i fjellområder uten veger. Det er satt
ut containere for avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og
dampskipskaia på Skj ervøy

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Alice Konst om fritak for
renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.47, bnr.16 og gnr.47, bnr.28 i Skjervøy kommune

Vedtaket begrunnes med at hyttene er i bruk og det produseres avfall på eiendommen



Avfallsservice AS

Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

Sigleif Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Klagen fra Alice Konst

Kopi:
Alice Konst
Severin Steffensens vei 57
9180 Skjervøy
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1064 -68

Arkiv: M50

Saksbehandler:  Grethe Ihlang

Dato:                 03.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
130/14 Skjervøy Formannskap 24.11.2014

Vorterøya - søknad om fritak fra renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 48 
bnr 3

Henvisning til lovverk:

Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS

Vedlegg:

Klage på innføring av gebyr på renovasjon - gnr 48 bnr 3, og Avfallsservice as sin behandling 
av denne.

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Kirsten Bless og Torill Bless 
Hansen om fritak for gebyr på renovasjon for eiendom gnr 48 bnr 3.

Saksopplysninger

Kirsten Bless og Torill Bless Hansen har  klaget på mottatt gebyr for renovasjon i skriv 22.09.14 
til Avfallsservice as.
I deres klage sier de at de bruker hytta noen få helger i året — i juni, juli og august. Den lille 
søpla de får klarer de å ta seg av, nå, som da de var fastboende. Matavfallet får fuglene, papir 
blir brent i ovnen. Har de noe farlig avfall så tar de det med seg til Skjervøy.
De følger de må gjøre jobben, og Avfallsservice skal ha betalt for noe de gjør.  Hente 
avfallssekker på kommunehuset, reise med søpla til Skjervøy, og bringe til container
på kaia. 

Avfallsservice behandlet søknaden 26.10.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan



gis fritak fra renovasjonsavgiften.

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og hvor deler av dette fraktes 
hjem er ikke en fritaksgrunn som er hjemlet forskriften. Og at eiendommen i liten grad blir 
benyttet ansees ikke som vesentlig i denne sammenhengen.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Når det gjelder innsamling av husholdningsavfall så har Avfallsservice en henteplikt. For avfall
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå vil det ikke
være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder, eller i fjellområder uten veger. Det er satt
ut containere for avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og
dampskipskaia på Skjervøy.

Med bakgrunn i dette, kan ikke AvfaIlsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi 
fritak. Dette begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, 
§ 29. Klage  -  står det sitat: 
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet 
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.  
Sitat slutt.

Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 26.10.14.  Se vedlegg.



Avfallsservice  AS
Deres ref: Vår ref.:

S.Pedersen

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Deres dato: Vår  dato:
26.10.2014

KLAGE PÅ VEDTAK OM INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR
EINDOMMEN 48/3 PÅ VORTERØY I SKJERVØY KOMMUNE

Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfiord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær ,fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få ,fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelie perioden. Denne ordningen vii ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.

Denne forskriften Edelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Torill Bless Hansen og Kirsten Johanne Bless
blant annet følgende:

Adresse Telefon Faks Galsomelen  Fyllplasss
Hovedvn. 62 77 77 00 00 77 77 00 01 77 76 73 77
9152 Sørkjosen E-post: firma ost avfallsservice.no Hjemmeside: www.avfallsservice.no



Avfallsservice  AS

Vi bruker hytta noen få helger i året — i juni, juli og august. Den lille søpla vi får klarer vi å ta
oss av, no som da vi var fastboende. Matavfallet får fuglene, papir blir brent i ovnen. Har vi noe
farlig avfall så tar vi det med oss til Skjervøy

Vi må hente avfallssekker på kommunehuset, reise med søpla vår til Skjervøy, bringe til container
på kaia. Vi gjør jobben og Avfallsservice skal ha betalt for noe vi gjør.

Klagen ligger ved i sin helhet.

Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det• skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og hvor deler av dette fraktes hjem
er ikke en fritaksgrunn som er hjernlet forskriften. Det at eiendommen i liten grad blir benyttet
ansees ikke som vesentlig i denne sammenhengen.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Renovasjonsgebyret for fritidsboliger er lav fordi det er beregnet at det produseres mindre avfall
som ikke kildesorteres. Når kunden har levert avfallet i containeren for fritidsavfall, så skal dette
fraktes inn til vårt anlegg på Storslett og sorteres før det kjøres til forbrenning. Avfall fra
fritidsboliger går til energigjenvinning i Sverige.

Når det gjelder innsamling av husholdningsavfall så har Avfallsservice en henteplikt. For avfall
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall Innenfor dagens avgiftsnivå vil det ikke
være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder, eller i fjellområder uten veger. Det er satt
ut containere for avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og
dampskipskaia på Skj ervøy

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Torill Bless Hansen og
Kirsten Johaime Bless om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.48, bm-.3 i Skjervøy
kommune

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen

Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse



Avfallsservice AS

Med vennlig hilsen

Daglig le e
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Klagen fra Torill Bless Hansen og Kirsten Johanne Bless
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT 
OG ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 MM

RAPPORTERING NR 7– FORMANNSKAPSMØTE 241114
Rapporten oppdatert pr 17.november 2014

A) PUNKTER I VEDTAKET 161213

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.) Signaler fra politikerne: opprinnelig forslag var ikke så drastisk, 
reduksjon 1 stilling. Uklart – må drøftes og presiseres. Behov for konsekvensanalyse? 
I første omgang forsøkes med felles leder for vann og avløp og anleggsseksjonen.
Deler av snøbrøyting (fortau og strøing) har vi nå kontrakt på, som en del av brøyting 
av kommunale veier. Hjullaster må avklares i møtet. Innkjøpsprosess igangsatt. Sak 
24.11.14 (hjullaster)

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. Budsjettmessig vanskelig. Skal 
teknisk føre over penger til kultur- og undervisning? Hva skal være utgangspunktet –

Skjervøy kommune
Rådmannen



gjennomsnittlig strømforbruk siste 5 år. Oppstartsmøte i høst. Gjeldende fra 1. okt. 
Vaktmestere og virksomhetsledere er målgruppe. Utsettes til ny vedlikeholdsleder er 
på plass. Oppstart energisparingsforsøk 1.jan 2015.

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. Utsettes. Forespørsel ang pris og mulighet for ekstern bistand. Hvert år 
inspiseres 50% av kaiene av dykkere, rapport fra inspeksjon kan legges fram i K-styre.

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. Gruppe (Ørjan Albrigtsen, Øystein 
Skallebø og Kjell Ove Lehne) nedsatt for å arbeide med kriterier for utbyggingstiltak 
(privat, kommunal regi). Første møte avholdt. OPS-sak til K-styre i desember.

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. Utbetaling av kommunale midler forutsetter at prosjektet 
er fullfinansiert. Prosjektering på gang. Arbeidet har som mål å starte opp i høst.
Finansiering (SIK)er ikke på plass, så derfor er saken på vent. Vedtatte kommunale 
midler kan eventuelt settes på fond (forutsetter politisk vedtak og positivt 
regnskapsresultat i 2014).

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 
betyr at vedtak ihht økonomiplan 2014-17 gjennomføres. Ikke mottatt brev fra 
Lauksletta – må purres. Svar fra  Lauksletta: Vedlagt følger vedtak i Lauksletta 
Bygdelag hvor det går fram hvilken plan vi har for inndekning av daglige utgifter vedr 
teknisk drift Lauksletta skole. I første omgang som en prøveordning for ett år av 
gangen.   Som det fremgår ønsker vi å mobilisere alle gode krefter til en innsats som 
ikke bare har som mål å bevare bygdehuset vårt. Vi ønsker også å skape et møtepunkt 
for både innbyggere og hus og hytteeiere og andre som har bruker fritiden sin her. Det 
ligger inne midler ut 2015.

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. Kommer mest sannsynlig ikke i mål tidsmessig. Skolering ift selvkost 
ønskelig.

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. Beskrevet i forslag til BØP.

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

16) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 1 i 2013) Ansvar: Ordfører og Rådmann
Sykestuekomp er nå sikret for 2014 og 2015 med samme vilkår som Finnmark. Fra 
2016 er situasjonen igjen uavklart og det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på dette 
samt følger opp at det gjøres en jobb fra regionrådet helst i samarbeid med kommuner 
i Finnmark. I arbeidsgruppa sitter Helse og omsorgssjef, leder på 
sykestua/sykehjemmet og kommunelege 1. Gruppa rapporterer til rådmannen som 
følger opp ift regionrådet. 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.
Det nedsettes ei gruppe bestående av én politiker fra hvert parti som skal arbeide mot 
Storting og regjering ift å videreføre sykestuekompensasjonen. Hvert parti fremmer 
forslag til deltaker i gruppa. Ordfører tar initiativ til oppstartsmøte. Formannskapet 
orienteres om status og planer for det videre politiske arbeidet. Fra RM: 
sykestueordninga kan løftes fram som aktuelt forskningstema på Helsefakultetet.
Mobilisering i juni i forbindelse med besøk av Astrid Nøkleby Heiberg. AP og KrF har 
ennå ikke gitt tilbakemelding om deltakelse i «pressgruppe». Ordfører lager møtenotat 
fra møte i departementet 29.09. Referert i formannskap 3. nov.

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. Premissene er 
endra pga regulering på Sandøra. Politikerne må ta stilling til om gruppa skal fortsette, 
eventuelt med endring av mandat og sammensetning. Gruppa legges ned?

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. Utsettes videre. Vurderes pr nå som at dagens løsning er mest 
hensiktsmessig.

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). Leieavtale ang rom og felles 
bruk – planlagt møte før ferien med mål om intensjonsavtale i høst. Prosjektleder 
tilsatt. Drøftinger om leie i gang. Se referatsak. Ny referatsak ift innhold (skriv fra 
rektor Nord-Troms videregående skole). Forslag om midler til leie og pedagog i BØP
2015-18)

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. Anbud sendes ut i juni. Kontrahering først i 
august. Arbeidet i gang. Ferdig.

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. Framdrift som planlagt.

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. Ingen faglig ansvarlig. Kjøp av ekstern 
kompetanse? Den gamle prosjekteringa er utdatert og må gjøres på nytt. De avsatte 5 
mill søkes overført til neste år. Økt i siste rapportering med 1,2 mill.

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. Opprusting av svømmehall 
gjennomføres neste år. Opprustning gjelder tekniske anlegg, ikke renovering av 
«bygningskroppen». I forslag til BØP 2015-18 tas hele ungdomsskolebygget med i et 
renoveringsprosjekt. Søknad om forhåndsgodkjenning av renovering sendes til dep. i 
desember (har betydning for søknad om spillemidler).

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. Oppdatert info i møtet. Sluttføring av arbeidet 
i løpet av høsten.

33) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk
Tilpasninger gjennomført senhøsten i fjor og anlegget er nå helt ferdig. Sluttregnskap 
kommer i mai. Endelig kostnader vil foreligge etter ett års befaring – til neste år. Det 
arbeides med reklamasjoner.

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. Ny, lavere pris fra entreprenør evalueres. Annen løsning med 
enklere kai. Venter på svar fra Arnøylaks. Tilskudd i faresonen. Mottatt positivt svar 
fra Arnøylaks. Tilskuddet ikke endelig bekrefta, men det forventes at det ikke trekkes 
tilbake. Tilskudd positivt bekrefta. Kontrakt under utarbeidelse.

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen

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.

F) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef

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. Utsatt til 2015.

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.



H) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef
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. Endring: det vil bli utarbeidet en regional 
plan – både strategisk og en handlingsplan. Strategiplan i ferd med å ferdigstilles. 
Rammeavtale for IT under utarbeidelse.

73) Plan for helsemessig og sosial beredskap. Ansvar: H/O-sjef
Planarbeidet litt forsinket i 2013 og kommer til politisk behandling i juni-møtet.
Fylkesmannens beredskapsavdeling inviteres opp til høsten for å veilede ift
kommunens beredskapsplaner og ROS (risiko og sårbarhetsanalyse). Revidering av 
planen tas etter dette. Møte med Fylkesmannen 12. nov. Helhetlig ROS må utarbeides 
neste år. Politisk sak på nyåret.

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

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. Det kan være en idé å legge inn samfunnsplanen som en del 
av arbeidet til en eventuell næringssjef?

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. Utsettes. Må sees i 
sammenheng med kompetanseplaner og kompetansekartlegging og samfunnsplan.



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. Samordnes med idrettsplanen, pkt 87. Sak 
til kommunestyret 17.desember.

84) Edruskapspolitisk plan. Ansvar: Helse og omsorg
Rusforum v/leder Ingrid Lønhaug har fått oppdraget. Forventes politisk behandling i 
juni-møtet. Bare ett av punktene i planen tas opp i juni – resten utsatt. Legges fram i 
kommunestyret i oktober.

85) Kompetanseplan helse og omsorg. Ansvar: Helse og omsorg
Forrige plan vedtatt i 2010. Arbeidet tenkes organisert med arbeidsgruppe bestående 
av virksomhetslederne sammen med etatssjef. Planlagt oppstart etter ferien. Forventes 
politisk behandling i desember-møtet. Sees i sammenheng med regional 
kompetansekartlegging som gjennomføres høst 14. Kartlegging gjennomført.

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. Fylkesmannens 
beredskapsavdeling inviteres opp til høsten for å veilede ift kommunens beredskaps-
planer og ROS (risiko og sårbarhetsanalyse). Revidering av planen tas etter dette.

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

89) Mål og innhold SFO. Ansvar: Kultur og undervisning
Arbeidet gjennomføres med intern arbeidsgruppe. Forventes politisk behandling i mai-
møtet. Utsatt til høsten. Ny SFO-leder trenger mer tid til dette – sak til kommunestyret 
i desember.

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. Status – ordfører orienterer. Denne planen utsettes til næringsmedarbeider er 
tilsatt.

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. Dette 
arbeidet gjennomføres av brannsjef vår-sommer-høst 2014. Dokumentasjon av tilsyn 
ferdigstilles.

94) Kystsoneplan. Ansvar: Teknisk
Jobbes med dette i eget prosjekt som avsluttes i år. Forventes politisk behandling i 
oktober-møtet. Planen er ferdig. Møte i kystsoneplanutvalget 9. okt. Sluttbehandling i 
kommunestyret 29. oktober. Kommer opp i K-styre i desember.

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. Arbeidet er i 
sluttfasen. Forventes politisk behandling i k-styret 29. oktober. Korrigering av ulovlig 
vedtak i desember.

96) Lønnspolitiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen
Sist vedtatt 2010. Arbeidet tenkes organisert i arbeidsgruppe med deltakelse fra 
fagforeningene. Sammensetning og framdrift drøftet med fagforeningene. Pr nå 
forventes politisk behandling i mai-møtet. Planen skal behandles i
administrasjonsutvalget, og bør samkjøres med vedtak av plan under pkt 97. Begge 
planer bør behandles i løpet av september. Planen er ferdig. Skal opp i adm. utvalget.

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. Arbeidet må gjøres i nov.

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

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. Det arbeides med avtaler med grunneiere. Det gjenstår avtale med to 
grunneiere.

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. Midler mottatt. Oppdatert info i møtet.

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. Midler mottatt. Oppdatert info i møtet.



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

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

Oppryddingen etter diesel-lekkasjen pågår enda. Ansvarsforholdene er fortsatt uavklart 
og det kan påregnes en god del tid før konklusjonen er klar. Av den grunn er det uklart 
om og evt hvor mye dette vil koste oss. Vårt utgangspunkt er at vi ikke har noe 
økonomisk ansvar. Vi kjøper bistand fra advokat både hos vårt forsikringsselskap og 
hos andre. Pr nå ukjent størrelse på utgiften. Oppdatering i møtet 19. mai. Lagt inn i 
forslag til investeringsprosjekt i BØP 2015-18.  Befaring i januar (revisor).

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. Prosess pågår. Utgifter til ombygging må arbeides inn i BØP 15-18.
Driftsutgifter på kr 300 000 (årlig) legges inn i forslag til BØP 2015-18.

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. Sak 13.10. Neste steg i prosessen 
må avklares. Det er avsatt midler (200 000). Bruk av disse?

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. Intern prosess igangsatt. 

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. Drøfting ønskes. Høringsbrev sendes ut i september. Det
planlegges ei sak for K-styre våren 2015.

110) 1 klasse mindre u-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning



Pr nå ser det ut for å gå greit.

111) Særskilt norsk opphører høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå uklart om dette kan gjennomføres pga nye elever med tilsvarende behov. 
Fremmes evt som tiltak i BØP 2015-18. Må opprettholdes. Eventuelt tiltak i BØP 
2016-19.

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. Tiltak lagt inn i forslag til BØP 2015-18.

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. Videre drift av plankontoret må avklares våren 2015.

124) Arealeffektivisering bygg 2015. Ansvar: Teknisk
Arbeidet påbegynt med noen befaringer. Formingslokaler til barneskolen flyttes fra 

ungdomsskolen, og frigjorte områder stenges av når EPC-prosjektet er ferdig.

N) OVERSIKT SAKER K-STYRE
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 17. desember
 Budsjett/økonomiplan



 Møteplan 2015
 Kompetanseplan helse og omsorg
 Branndokumentasjon av kommunale bygg
 Orientering: innfordring
 OPS-boliger
 Edruskapspolitisk plan
 Kystsoneplan

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




NOTAT

TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Til: Jan Inge Hille
Håkon Figenschou

Fra:  Olaug Bergset

UTVIKLING AV SKOLESTED SKJERVØY

Nord-Troms videregående skole

Lopenr.: 39622/14
Saknr.: 14/8030-1
Ark.nr.: 614 SAKSARKIV
Saksbeh.  Olaug Bergset
Dato: 31.10.2014

Nord-Troms videregående skole har som kjent to skolesteder, Nordreisa og Skjervøy. Skolen
har totalt rundt 400 elever, ca 60-70 på Skjervøy. Skolested Skjervøy har to hovedoppgaver, å
være et kompetansesenter for undervisning i blå fag, gjennom vgl naturbruk og vg2 akva og
vg2 fiske og fangst. I tillegg er det ønskelig at der er et bredt tilbud på vgl, slik at
ungdommene slipper lang pendling eller å bo på hybel første året.

For å ha et attraktivt og faglig sterkt tilbud, er det ønskelig å få annen beslektet virksomhet
inn i bygget. Dette har det vært jobbet med i flere år, blant annet under paraplyen Kystens
kompetansesenter. Nå er det tatt flere beslutninger som gjør at innholdet i dette er mer
avgrenset og konkret og det er tid for å starte fysisk planlegging og tilrettelegging.

Nærmere om de enkelte aktivitetene:
•  Undervisning

Skolestedet har vgl naturbruk, studiespesialisering og idrett. I tillegg er vgl -
elever fra Skjervøy som går i yrkesfagklasser i Nordreisa to dager på Skjervøy
i uka, en av disse dagene er de vanligvis ute i praksis.
På vg2 er det akvakultur, fiske og fangst og helsefagarbeider. Fagskolen har
undervisning i perioder, her er elevtallet inntil ca 20 pr gruppe.
Skolestedet rekrutterer hovedsakelig fra egen kommune for vgl-elever. Tall fra
SSB viser at ungdomskullene er stabilt rundt 40 unger hvert år fram til inntaket
i 2019, da går det ned med ca 10. På naturbruk vgl og vg2 kommer en
tredjedel av elevene fra andre kommuner. Her ser vi en økende tendens til
rekruttering utenfra.

•  Visningskonsesjon
Lerøy Aurora as har fått innvilget visningskonsesjonen. Denne er det inn2ått
en avtale om å lokalisere i skolebygget på Skjervøy, jfr vedlegg 1. De beregner
der et behov på 100 m2 eget areal (utstilling) og 300 m2 i fellesskap med andre
aktører på skolen. De er i oppstart med planlegginga, og det er Jan-Børre
Johansen som er prosjektleder for dette hos dem.

Besøksadresse
Storslett og Skjervøy
Postadresse
Postboks 293, 9156 STORSLETT

Telefon Telefaks
77 78 70 00

Bankgiro Org.nr.
NO 974 793 741

Epost mottak Internettadresse
post.nordtroms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



Med vennlig hilsen

Olaug Bergset
rektor
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• Skjervøy kommune
De vil i noen grad bruke lokalene til undervisning av ungdomsskoleelever i
forbindelse med spesielle prosj ekter. I tillegg ønsker de kontorer til
Flyktningetjenesten og voksenopplæringa, til sammen ca tre arbeidsplasser, og
undervisningslokaler til VO. Det som ligger i økonomiplanen til Skjervøy
kommune er 250 000 kr til leie (lokaler og undervisningsbåt), og 150 000 kr til
lærer Newton. Det er også ønskelig med eget møterom Jfr vedlegg 2. (NB. De
ønsker ikke lenger å flytte PPT-kontoret til oss).

• Newtonrom
Nord-Troms regionråd har vedtatt å etablere et Newtonrom med fokus på blå
fag. Det er Skjervøy kommune som skal være eier av og drifte rommet, i
samarbeid med de andre kommunene i regionen og Nord-Troms vgs. Nord-
Troms vgs er med i styringsgruppa og arbeidsgruppa for opprettelsen av
rommet, mens prosjektlederen er ansatt i Skjervøy kommune. Selve
lokaliseringen av rommet er planlagt på skolested Skjervøy. Newtonrorn er et
konsept eid av First Scandinavia, og de stiller med arkitekt som planlegger
utformingen av arealene de skal bruke. De anbefaler at et Newtonrom er på
minimum 150m2.

• Annet
Vi har et par forespørsler fra bedrifter som vil leie en til to kontorplasser hos
oss. Det bør vurderes om bygget bør tilrettelegges bedre for det i forbindelse
med de endringene vi bør gjøre nå. En beslektet mulighet er også å ha areal for
grundere, evt i samarbeid mellom Halti næringshage og Skjervøy kommune.

Eg ønsker at dere tar initiativ til et møte på Skjervøy der alle interessentene samles for å
utdype sine ønsker for virksomhet i skolebygget vårt der, og klarlegging av videre prosess
mot realisering.

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Skjervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

Vår ref.:
14/2954-4
Løpenr.:
39065/14

TILSAGN OM TILSKUDD OVER REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER (RUP)
551.60 TIL PROSJEKTET «NEWTONROM NORD-TROMS»
VISKJERVØY KOMMUNE

Tilsagnsnummer TFK2014-160 ICMDs hovedkategori

Tilskuddsbeløp

1

Kontaktperson

Prosjektperiode

U
TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Saksbehandler:
Tore Østgård
Tlf. dir.innvalg:
77 78 83 86

350 000,- Geografisk nedslagsfelt

Arild Torbergsen

01.08.2014 -
01.08.2015

Vedtak:
Vi viser til Deres søknad innsendt 26.06.2014.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Arkiv:
243 SAKSARKIV
Deres ref.:

Programområde fylkesplan

Tilsagnet er gyldig til

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

Næringsetaten

0400-Utvikling av
utdanningstilbud og
kompetansehevingstiltak

Lyngen, Stoifjord,
Gaivuotna - Kåfjord,
Skjervoy, Nordreisa,
Kvcenangen

Utdanning og kompetanse

15.11.2015

Dato:
28.10,2014

Fylkesråd for næring, kultur og helse har vedtatt å støtte Skjervøy kommunes prosjekt
Newtonrom Nord-Troms med inntil kr 350 000,- over Regionale utviklingsmidler (RUP),
budsjettområde: Newtonrom i Troms.

Prosjektmål:
• Bidra til at regionen i fremtiden har tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft i forhold til

utvikling og nyskapning innen energi og fiskerinæringen.
• Vise at det lokale næringsliv er kunnskapskrevende, og at det finnes spennende og

utfordrende arbeidsplasser for jenter og gutter i regionen.
• Utvikle gode møteplasser mellom skole og lokalt næringsliv
• Rommet skal være for barn og unge i grunnskole og videregående skole, men det finnes

moduler under utvikling fra barnehage til og med videregående skole.
• Elever i grunnskolen og videregående skole

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



• Newtonrommet kan også brukes i forbindelse med desentralisert høyere utdanning (f eks.
helse og teknologi) og til allmennrettet formidling som f eks. i forbindelse med
"Forskningsdagene".

• Rommet kan også brukes i kursrekker som vg skole har i forbindelse med ulik
kompetanseheving

• Rommet kan også brukes i samarbeid med aktiviteter i en visningskonsesjon som Lerøy
Aurora har søkt på.

Aktiviteter:
Undervisning etter Newton konseptet: http://newton.no/

Tidsplan:
Prosjektperiode: 01.08.2014 - 01.08.2015

2

Sum 450 000
Fylkeskommunens støtteandel 77,8  %



VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER REGIONALE UTVIKL1NGSMIDLER RUP
551.60

1. Tilskuddsmottaker må innen 3 uker bekrefte, på vedlagt akseptskjema, at vilkår er forstått og
akseptert. Dersom akseptskjema ikke mottas innen fristen faller tfibud om finansiering bort.

2. Prosjektet må gjennomføres i tråd med tilskuddsbrevet.
3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet, som er satt opp slik at det kan sammenlignes med

budsjettpostene i tilskuddsbrevet. Verdi av eget arbeid må føres inn i prosjektregnskapet, og egeninnsats
skal dokumenteres med timelister.

4. Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres prosjektendringer i forhold til tilskuddsbrevet. Endringer
skal ikke iverksettes for Troms fylkeskommune har samtykket skriftlig. Dersom arbeidet ikke blir
utført i forutsatt omfang, eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

5. Profilering: Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet.
Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i prosjektets presentasjonsmateriell mv. Grafisk datafil med logo
finnes på tromsfylke.no - logoer.

6. Dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er mottatt innen 15.11.2015, vil tilskuddet bli trukket
tfibake. Troms fylkeskommune kan etter sølmad forlenge tilsagnets gyldighet med inntil 1 år.

7. Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune, Riksrevisjonen og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, jfr. forskrift
for distrikts og regionalpolitiske virkemidler (FSDRV) § 14 og Stortingets bevilgningsreglement § 10.

Utbetalin o ra orterin

Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger:

a. Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte kostnader tilhører prosjektet.
b. Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, totalbeløp oppgis.
c. Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av Troms fylkeskommune skal kommenteres.

Reduks 'on av tilskudd o krav om tilbakebetalin av midler:
11. Tilskuddet kan bli redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, ved brudd på tilskuddsvilkår pkt. 1 —

10 eller om tilskuddsmottaker ikke rapporterer i henhold til andre særvilkår som fremgår av tilskuddsbrevet.
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8. Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltning.no (RF).
9. Delutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på

bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Inntil 75 % av tilskuddet kan
delutbetales. Forskuddsbetaling av fremtidige kostnader må omsøkes særskilt.

10. Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på
bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Revidert og revisorbekreftet
prosjektregnskap kreves for tilskudd over 100.000 kr, unntatt fra dette er:
a. Ikke revisjonspliktige tilskuddsmottakere, kan  få  regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører.
b. Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt.

Jfr. FSDRV § 16, kan følgende forhold også medføre reduksjon av tilskudd eller krav om tilbakebetaling:
a. Dersom prosjektkostnader som tilskuddet er ment å dekke er påbegynt fcir tilsagnet er innvilget.
b. Dersom prosjektet har endret seg slik at forutsetning for innvilgelse ikke lengre er til stede, eller at

tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.
c. Dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker eller om tilskuddsmottaker ikke leverer

pliktig rapportering
d. Dersom departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er i stid

med EØS-avtalen.

Tilskuddsmottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet
helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag.



Henvendelser angående tilskuddet rettes til rådgiver Tore Østgård i næringsetaten.
Telefon: 77788386
E-post: tore.ostgard@tromsfylke.no

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
Ass. næringssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og lo-ever ikke signatur

Tore Østgård
Rådgiver
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./. Vedlegg:
- "Bekreftelse på aksept av vilkår", som skal returneres underskrevet til næringsetaten innen 3

uker.



--hKES*1

BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN

Tilsagn: TFK2014-160

Prosjekt: Newtonrom Nord-Troms

Prosjekteier: Skjervøy kommune

Organisasjonsnummer: 974571242

Beløp: Inntil 350 000,-

Arkivsak: 14/2954

Fylkeskommunens støtteandel 77,8  %

Jeg bekrefter på vegne av Skjervøy kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre
prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

Sted og dato
Signatur
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