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Ny behandling av dispensasjon for kjøring med ATV

Henvisning til lovverk:

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Rundskriv T- 1/96
NAturmangfoldloven

Vedlegg
1 Motorferdsel i utmark og Skjervøy kommunes saksbehandling
2 oversendelse fra Henning Engen, Skjervøy Lensmannskontor
3 Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i motorferdselslovgivningen og naturmangfoldsloven gjør formannskapet 
følgende vedtak:

1. Dispensasjonsvedtak gjort i sak 99/10 anses som ugyldig og trekkes tilbake.
2. Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag og en 

totalvurdering av saken, gis det tillatelse til kjøring av vann, ved og andre tyngre 
gjenstander 3 ganger pr. mnd i tidsrommet juli, august og september i 2011. Tillatelsen 
gjelder ATV reg. nr. FK 5657.

3. Kjørebok skal skrives før oppstart av transportoppdraget. Kjøreboka skal i lag med      
dispensasjonsvedtaket forevises ved kontroll.

4. Prinsippene i Naturmangfoldsloven §§ 8 til 12 er ivaretatt, det vurderes at tillatelse til 
kjøring 3 gang pr. mnd, ikke vil føre til skade på naturmangfoldet, økosystemet eller 
naturmiljøet.



Saksopplysninger
I f.sak 99/10 ble følgende dispensasjon gitt til Werner Thomassen for kjøring med ATV:

1. Werner Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr FK 5657 begrenset til 4 
ganger t/r pr. mnd, i tidsrommet 21.10.2010 til 01.12.2010 og 01.06.2011 til 01.11.2011.

2. Kjørebok skal skrives før oppstart av transportoppdraget. Kjøreboka skal i lag med
dispensasjonsvedtaket og helseerklæring, forevises ved kontroll.

      3. Veibanen skal være rimelig tørr og bar slik at veien påføres minimal belastning/ slitasje.
      4. Dispensasjon hjemles i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag.

I e- post fra Fylkesmannen i Troms av 18. februar 2011 påpekes en del forhold gitt i tillatelsen 
som feil og det vises til at vedtak som ikke er i tråd med forskriften anses som ugyldig. 
Fylkesmannen anser dette vedtaket som ugyldig og ber Skjervøy kommune behandle saken på 
nytt.

Nasjonal forskrift § 6 har som mål å redusere motorferdselen til et minimum, men det kan i 
unntakstilfeller gis tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter 
seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Motorferdselsloven er streng i forhold 
til barmarkskjøring.

Transport til hytte på barmark bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til. Eventuell tillatelse 
etter § 6 i forskriften må i tilfelle begrenses til enkelttilfelle.

Fylkesmannen mener at kommunen ikke har begrenset motorferdselen til et minimum når det er 
gitt tillatelse til bruk av ATV til/ fra hytte 4 ganger pr. mnd. I praksis hver helg. Fylkesmannen 
mener at Rådmannens begrunnelse for tillatelsen ikke er i tråd med forskriften, og ligger ikke 
innenfor kommunens skjønnsrom.

Dispensasjon er gitt i tidsrommet 1. juni til oktober 2011. kommunen har ikke hjemmel til å 
innvilge dispensasjoner etter motorferdselsloven i tiden 5. mai t.o.m 30. juni.

Fylkesmannen påpeker at Skjervøy kommune ikke har vurdert saken etter naturmangfoldslovens 
prinsipper. 

I tillatelsen gitt i sak 99/10 er det som Fylkesmannen påpeker gjort en del feil saksbehandling og 
vurderinger.

Tillatelsen ble bl.a gitt i tidsrommet 1.6.2011 – 1.11.2011. Etter loven kan det ikke gis 
dispensasjoner etter motorferdselsloven i tidsrommet 5. mai t.o.m 30. juni.

Saksbehandlers vurdering:
Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til. Slik 
transport bør bare tillates dersom det kan kjøres på traktorveg e.l, og etter særlig streng 
vurdering.

Fylkesmannen mener at gitte tillatelse ikke er vurdert etter Naturmangfoldsloven. Saksbehandler
mener dette er vurdert med å si følgende i sak 99/10, sitat: Rådmannen kan ikke se at en 
begrenset kjøring med ATV på Engnesveien gjør den store skaden på selve veien. I dette tilfellet 
vil bruk av ATV være på en allerede anlagt ”vei”. Inngrepet i naturen er allerede gjort. sitat 
slutt. Det som ligger bak denne vurderingen er at det ikke vil føre til skade på naturmangfoldet, 
økosystemet eller naturmiljøet.



For å ta Fylkesmannens henvendelse til etterretning ansens dispensasjonsvedtak gjort i sak 
99/10 som ugyldig.

Av hensyn til søker og vurdering av transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper ved at 
det allerede er gjort inngrep i naturen med en opparbeidet ”vei” vurderes det slik at det kan gis 
tillatelse til kjøring av vann, ved og andre tyngre gjenstander 1 gang pr. mnd i tidsrommet juli, 
august og september. Kjøringen kan finne sted andre onsdagen i hver måned. 

Saksbehandlers forslag til innstilling:
Med hjemmel i motorferdselslovgivningen og naturmangfoldsloven gjør formannskapet 
følgende vedtak:

1 Dispensasjonsvedtak gjort i sak 99/10 anses som ugyldig og trekkes tilbake.
2 Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag og en 

totalvurdering av saken, gis det tillatelse til kjøring av vann, ved og andre tyngre 
gjenstander 1 gang pr. mnd i 2011 i tidsrommet juli, august og september. Kjøringen kan 
finne sted andre onsdagen i oppgitte måneder med ATV reg. nr. FK 5657.

3 Prinsippene i Naturmangfoldsloven §§ 8 til 12 er ivaretatt, det vurderes at tillatelse til 
kjøring 1 gang pr. mnd, ikke vil føre til skade på naturmangfoldet, økosystemet eller 
naturmiljøet.

4 Utskrift av denne sak skal følge med under transport og kunne forevises ved eventuell 
kontroll.

Rådmannens vurdering:
Rådmannens vurderer at slitasjen på veien de aktuelle måneder er minimal. Ut ifra dette 
mener Rådmannen at saksbehandlers vurdering er for streng og innstiller på at søker skal 
innvilges dispensasjon for 3 turer pr. mnd i juli, august og september 2011. Turene kan 
gjennomføres på valgfri dag mot at det føres kjørebok. Kjørebok skal skrives før oppstart av 
transportoppdraget.



Grethe Ihlan

Fra: Post Skjervoy
Sendt: 18. februar 2011 10:19
Til: Grethe Ihlang
Emne: VS: Motorfedsel i utmark og Skjervøy kommunes saksbehandling.
Vedlegg: SaksbehandlingMotorfedsellUtmarkSkjervøy.pdf

Fra: Einarsen Gøril [mailto:Goril.Einarsen@fmtr.no]
Sendt: 18. februar 2011 10:04
Til: Post Skjervoy
Kopi: Sigurdsen Therese; Henning Inge Engen
Emne: VS: Motorfedsel i utmark og Skjervøy kommunes saksbehandling.

Til rette vedkommende i Sk.ervø kommune.

Vi viser til henvendelse fra Nordreisa og Skjervøy lensmannskontor ved Henning Inge Engen angående
sak 99/10 i møte i Skjervøy Formannskap den 21.10.2010. Fylkesmannen har flere ganger hatt kontakt
med kommunen angående denne saken. Vi ser imidlertid at det er nødvendig å ta opp tema på nytt med
tanke på vedtak i sak 99/10.

Planutvalget vedtok den 21.10.2010 å innvilge Werner Thomassen dispensasjon for bruk av ATV, 4 t/r pr.
måned i tiden 1.juni — 1.oktober 2011.

Nasjonal forskrift  §  6
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 kan kommunestyre i
unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke
knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annet måte. Før eventuell tillatelse gis, skal
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen
til et minimum.

Motorferdselloven er streng i forhold til barmarkskjøring.

Kommunen har innvilget søker dispensasjon til bruk av ATV til hytte 4 turer per måned i perioden 1.juni — 1.
oktober 2011. Det er satt betingelser om at kjørebok skal skrives før oppstart av transportoppdraget. Videre
at veibanen skai være rimelig tørr slik at veien påføres minimal belastning.

Dispensasjonen har imidlertid ingen andre begrensninger. Tenker spesielt på hva som skal fraktes. Dette
innebærer at kommunen har innvilget turkjøring med ATV. Turkjøring er ikke tillatt etter motorferdselloven.
Så lenge kommunen ikke har skrevet noe om hva søker kan transportere, og lagt inn dette som
begrensning i tillatelsen, vil det være vanskelig å kontrollere denne for SNO andre som driver oppsyn.

Det kan virke som om transporten ikke har et akseptert nytteformål, men bærer preg av unødvendig
kjøring. Slik kjøring kan ikke tillates. Hvis det er snakk om frakt av gjenstand som er for tung til å fraktes på
annen måte enn med motorkjøretøy, kan det foreligge særlig behov for transport. Evt. tillatelse etter nf § 6
må i tilfelle begrenses til et enkelttilfelle. Transport til hytte på barmark bør det som hovedregel ikke gis
tillatelse til.

Kommunen har ikke begrenset transporten til enkelttilfeller, jf nf § 6. Thomassen har fått mulighet til å
bruke ATV til — fra hytte 4 ganger i måneden i fire måneder. Det er i praksis hver helg. Fylkesmannne
mener kommunen ikke har begrenset motorferdselen til et minimum.

I vurderingen viser en til skade på selve veien. Videre at enkelte innbyggere er "irritert" over bruken av
kjøretøy på Engnesveien. Rådmannen velger imidlertid at det er viktig å vurdere behovet for
tilgjengeligheten til hytta. Rådmannen skriver i vurderingen at han er "positiv til ål legge forholdene til rette



for Thomassen slik at han kan bruke hytta uten for store hindringer. Det vises også til at man samtidig skal
ivareta lovens intensjoner ved å redusere motorferdselen til et minimum.

Fylkesmannen mener dette ikke er i tråd med forskriften, og ligger ikke innenfor kommunens skjønnsrom.

Motorferdselforbud om våren
Dispensasjonen er gitt i tidsrommet 01.juni — oktober 2011.

Jf. Forskriftens § 9 er det fastsatt et særskilt forbud mot bruk av motorkjøretøy i Finnmark og Nord Troms i
tiden fra og med 5. mai til og med 30. juni. F Ikesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller,
etter begrunnet søknad fra kommune eller enkeltperson. Private søknader skal sendes via kommunen, og
fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages. Dette betyr at kommunen ikke har hjemmel til å innvilge
dispensasjoner etter motorferdselloven i tiden 5.mai t.o.m. 30.juni.

Tidsrommet dispensasjon er gitt er ikke i tråd med forskriften.

Ugyldige vedtak
Vedtak som ikke er i tråd med forskriften anses som ugyldig. Vi anser dette vedtaket som ugyldig.

Fylkesmannen kan oppheve eller omgjøre vedtak som er ugyldige.

Fylkesmannen ber kommunen behandle saken på nytt
I stedet for at vi opphever vedtaket ber vi imidlertid Skjervøy kommune om å behandle saken på nytt med
bakgrunn i veiledningen.

Vi ber dere gi oss tilbakemelding innen èn uke (frist 28. februar) på når saken vil bli behandlet.

Hvis dere ikke tar opp saken på nytt vil Fylkesmannen oppheve vedtaket.

NB! Naturmangfoldloven
Minner om at det ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf naturmangfoldlovens § 7, skal
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. I beslutningen skal det komme fram hvordan
prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt under vurderingen av saken. Manglende vurdering etter disse
prinsippene regnes som saksbehandlingsfeil, på lik linje med brudd på § 17 i forvaltningsloven
"forvaltningsorganets utrednings — og informasjonsplikt".

Skjervøy kommune har ikke vurdert saken etter naturmangfoldlovens prinsipper. Vi ber dere derfor ved
senere saksbehandling om å ta utgangspunkt i naturmangfoldlovens formål (§ 1) som sier "Lovens formål
er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas
vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur."

Dette innebærer at for framtiden vil vedtak som ikke er vurdert etter prinsippene §§ 8-12 regnes som
ugyldige. Vi regner med kommunen tar dette til etteretning.

Med vennlig hilsen

Gøril Einarsen
Rådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamånni
Miljøvernavdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 21 13
Telefax: 77 64 21 39
e-post: uelfmtr.no  
web: www.f Ikesmannnen.no troms
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Hvem er  vi - hva gjor vi?
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens
representant i fylket og skal arbeide for at
Stortingets og reujeringens vedtak, mål og
retninuslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere
departementer utforer Fylkesmannen en rekke
forvaltningsoppuaver overfor kommuner og
enkeltpersoner. og er klauemyndighet ou
tilsynsrnyndiuhet.

Trenger du å skrive ut denne e-posten? Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!

Fra:  Henning Inge Engen [mailto:henning.engen©politiet.no]
Sendt:  15. februar 2011 15:16
Til: Einarsen Gøril
Emne:  Motorfedsel i utmark og Skjervøy kommunes saksbehandling.

Hei

Vedlagt følger oversikt over Skjervøy kommunes saksbehandling når det gjelder barmarkskjøring på Skjervøy.

Etter flere runder i administrasjon og formmannskap har de ennå ikke klart å saksbehandle etter gjeldende lover og
forskrifter i Norge.
De har nå gitt en dispensasjon som bryter med forskriftens § 9, i og med at de har gitt tillatelse til barmarkskjøring
juni måned på Skjervøy.
Jeg har gjort kommunen oppmerksom på dette men de har ikke trukket dispensasjonen tilbake.

Jeg ber om at dere ser på saken.

Mvh
Henning Engen
1. konsulent
Skjervøy lensmannskontor
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Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Ved Gøril Einarsen 6ki-ww
Nedenfor har jeg laget en kronoligisk oversikt over Skjervøy kommunes saksbehandling når det
gjelder motorferdsel i utmark til Engnes på Skjervøy. Skjervøy kommune har gang på gang gjort
saksbehandlingsfeil i denne saken og de har fortsatt ikke klart å gi en dispensasjon som er hjemlet
i lov/forskrift.

Vedlegg 1: Innvilget søknad av motorferdsel i utmark av 26.06.08. I denne dispensasjonen
er det gjort en rekke feil som er påpekt nedenfor.

Feil nr 1: Her er det innvilget en søknad om motorferdsel i utmark for ATV, etter § 5 som
kun gjelder snøseooter på vinterføre.

Feil nr  2: Tillatelsen skulle vært gitt etter § 6, og som kjent kan ikke en kommunal
tjenestemann innvilge dispensasjon etter § 6. Dispensasjonen kunne derfor ikke
innvilges av teknisk sjef som det er gjort i dette tilfellet.

Feil nr 3: Søknaden er gitt for tidsrommet 24.06.08 til 31.12.18, altså er det innvilget en
dispensasjon som er gyldig i over 10 år. Dette til tross for at utgangspunktet for
loven er at det ikke skal være kurant å få dispensasjon. Rundskrivet slå fast at alle
dispensasjoner etter forskriftens § 5 og § 6 som hovedregel bør gjelde for en
bestemt eller bestemt antaft turer. Forskriften slår fast at ingen dispensasjoner bør
gjelde for et lengre tidsrom enn 5 år. Det er klart i strid med lovens formål å gi en
tillatelse som er gyldig 365 dager i året og for et ubegrenset antall turer. Det er
umulig å håndheve denne dispensasjonen fordi den har ingen begrensninger i
antall turer og det kan i teorien kjøres et ubegrenset antall turer i løpet av et døgn.

Feil nr 4: Dispensasjonen er gitt i strid med forskriftens § 9, som slår fast at det i perioden
fra og med 5. mai til og med 30. juni ikke er tillat med motorferdsel i utmark i
Finnmark og Nord-Troms. Skjervøy kommune har dermed gitt en dispensasjon
som de ikke har hjemmel til å gi.

Dispensasjonshaver ble anmeldt for å misbrukt sin dispensasjon, saken ble henlagt fordi
dispensasjonen var utformet slik at det ikke var mulig å kontrollere om dispensasjonen var
tnisbrukt eller ikke.

Kommunen ble imidlertid gjort oppmerksom på at dispensasjonen var gitt etter feiI paragraf og at
det derfor var gjort en saksbehandlingsfeil, dette medførte at dispensasjonen ble trukket tilbake
formannskapsmøte den 14.07.2010. (Vedlegg 2). I dette formannskapsmøtet ble på ny gjort en
saksbehandlingsfeil i om med at det ble gitt delegert myndighet til rådmannen å innvilge ny
dispensasjon.



Rådmannen i Skjervøy gav dispensasjon (Vedlegg 3), den 23.07.2010. Kommunen ble nok en
gang gjort oppmerksom på at dette er saksbehandlingsfeil og saken måtte på nytt opp i
formannskapet.

Vedlegg 4: Ny søknad om dispensasjon, jeg legger merke til at søker ikke angir hvilket tidsrom
han søker dispensasjon for.

Vedlegg 5: Rådmannens innstilling til formannskapet er at man skal legge forholdene til rette slik
at hytten kan brukes uten for store hindringer. Selv om rundskrivet fra miljøverndep. slår fast at
transport med barmarkskjøring til hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til.

Innstillingen fra rådmannen er at dispensasjon bør gis fra 1. juni 2011 til 1 oktober 2011.

Vedlegg 6:  Vedtak fra formannskapet. Dispensasjon gis i tidsrommet 21.10.2010 til 01.12.2010
og 01.06.2011 til 01.11.2011.

Nok en gang klarer Skjervøy kommune å gjøre en saksbehandlingsfeil og gir en dispensasjon
som de ikke har hjemmel for i forskrift. Dette fordi den nye dispensasjonen er brudd på
forskriftens § 9 som sier at det i perioden 5.mai og til og med 30. juni ikke er tillatt med
motorferdsel i Finnmark og Nord-Troms. Jeg stiller meg også kritisk til om man i oktober/
november bør tillate barmarkskjøring når man vet at lovens utgangspunkt er all motorferdsel i
utmark er forbudt.

Jeg har gjort Skjervøy kommune oppmerksom på denne saksbehandlingsfeilen men de har ikke
trukket dispensasjonen tilbake. Jeg gjør derfor fylkesmannen i Troms oppmerksom på at
Skjervøy kommune gir dispensasjoner som de ikke har hjemmel i lov eller forskrift til å gi.

Jeg ber derfor fylkesmannens miljøvernavdeling å ta tak i saken og forklare Skjervøy kommune
hvilke lover og regler som gjelder.

Mvh

Henning Engen
1.konsulent
Skjervøy lmk

Vedlegg 1: Dispensasjon av 26.06.08
Vedlegg 2: Formannskapsvedtak av 14.07.10
Vedlegg 3: Dispensasjon av 23.07.10
Vedlegg 4: Szknad av 27.08.10
Vedlegg 5: Innstilling til formannskapsmøte
Vedlegg 6: Formannskapsvedtak av 21.10.10 (Saksbehandlingsfeil)
Vedlegg 7: Troms fylkeskommune definerer Engnesveien som et kulturminne

(Saksbehandlingsfeil)
(Saksbehandlingsfeil)
(Saksbehandlingsfeil)
(Søker ikke for noe tidsrom)



Skiervoy kommune
Teknisk etat
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Sekers underskrift
•

Sted / Dat

Soknaden behandles i medhold til lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr 82 og nasjonal
forskritt for bruk av motorkjm-etøy i utmark ogpåislagte
vas,;x1rnk
I  utmark  trg  vassdrag cr inotorIcrdscl  tkke ullatt med
mindre annet følger av lov om motorferdsel eller med
hjemmel i loven.
Mcd motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy
(bil, naktor, motorsykkel, beltebil. snøscooter e.1)
båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med
motor, samt landing og start med motordrevet luftfarusy.
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt
og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker.
Det.er nødvendig med grunneiers samtykke ved
mulurfeidscl på pristat gtuutt.Tillatelse iir tuultentes
grunneierav søker. Den enkelte grunneier kan normalt
forby motorferdsel i utmark. Gnmneier kan ikke hindre
redningsjeneste o.l. som skjer i henhold til
nedrettsreglen.
For kjøring langs riks- og fylkesvegcr må det søkcs om
dispensasjon fra vegkontoret(skriftlig)

KOMMITNENS VEDTAK: Sak.nr .../...

INNVILGET

fl

AVSLAG

%59
dato

TILLATELSEN M/KART SKAL
MEDBRINGES UNDER KJØRING.
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, Skjervøy kommune

Saksfremlegg

Motorferdsel i utmark, nytt vedtak

,

Utval ssak Utvalasnavn Møtedato
Slc'ervøy Formannskap

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Rundskriv T- 1/96

Vedlegg
1 Dispensasjon av 26.06.2008

Teknisk sjefs

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Arkivsaknr. 2009/9800 -20

Arkiv: KO1

SaksbehandIen Yntwe Valden

Dato: 13.07.2010

1. Innvilget dispensasjon, av 26.06.2008 trekkes tilbake grunnet saksbehandlingsfeil
2. Werner Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr, FK 5657, begrenset til

onsdag i partallsuker i tidsrommet 1, juni til 30. september. Dispensasjonen gjelder for
2010 og 2011.

Saksopplysninger

Av søknad av 24.06.2008 ble det innvilget dispensasjon til bruk av firehjuling (ATV) fra
idrettsanlegget til hytte på Engnes. Tillatelsen ble gitt administrativt etter delegering fra
driftsutvalget.

Det har vært en del "støy" rundt denne dispensasjonen i forhold til at enkelte mener tillatelsen
blir misbrukt og innehaver av tillatelsen har, også, som følge av dette, blitt anmeldt.

Lensmannskontoret har behandlet saken og kommet fram til at når Skjervøy kommune har gitt
dispensasjon ut i fra § 5 i forskriften gielder ikke dette for ATV„ men bare snøscooter.
Forskriften § 5 første ledd sier; Etter skriftlig saknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk ar
snoscooter for:



Ved bruk  av §  5 mener lensmannskomoret at det er gjort en saksbehandlingsfeil og
dispensasjonen bør trekkes tilbake og det må gjennomføres ny behandling med bruk av riktig
lovverk. Saksbehandler må si seg enig i lensmannskontorets vurdering i saken.

I.h.h.t rundskriv T -1/96, om lov om motorferdsel i utrnark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82,
skal barmarkskjøring tillates i helt spesielle tilfeller. Kan det komme på tale å ei dispensasjon
for barmarkskjøring etter forskriftens § 6, skal det skje etter en meget streng vurdering av
vilkårene.

Det vil  være lettere å gi tillatelse til kjøring når den kan foregå langs etablerte veger som likevel
er å anse som utmark, som f.eks traktorveger.

Gjelder søknaden barmarkskjøring, bør kommunen spesielt påse at alternative transportrnåter er
vurdert og at kjøringen så vidt mulig følger eldre kjørespor.

Transport til hytte; transport av ordinært utstyr, bagasje, proviant o.1 kan det normalt ikke gis
tillatelse til der avstanden til hytta er kortere enn 2,5 km. Gjelder det derimot transport av
gjenstand som er for tung til å fraktes på annen måte enn med motorkjøretøy, kan det foreligge
et særlig behov for transport. Eventuell tillatelse etter forskriftens § 6 må i tilfelle begrenses til
et enkelttilfelle.

Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til. Slik
transport bør bare tillates dersom det kan kjøres på traktorveg e.1, og etter en særlig streng
vurdering.

Vurdering

Innvilget dispensasjon, av 26.06.2008 trekkes tilbake grunnet saksbehandlingsfeil.

Ny behandling av søknaden gjøres ut i fra § 6 i forskriften, som lyder:
I unntakstilfelle kan kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som
kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5,
dersom søkerenpåviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke
kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes
mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et
minimum.

Søker, Werner Thomassen, søker om dispensasjon for bruk av ATV for å kjøre bagasje, ved og
utstyr til hytte på Engnes.

Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til. Slik
transport bør bare tillates dersom det kan kjøres på traktorveg e.1, og etter en særlig streng
vurderine.

I dette tilfellet vil bruk av ATV  være på en allerede anlagt "vei". Inngrepet i naturen er allerede
gjort. Dette taler for at det kan vurderes gis dispensasjon. Det er også spørsmål om behovet kan
dekkes på annen måte. Engnes ligger ved sjøen og er i så måte i utgangspunktet tilgjengelig med
båt. Engnes er imidlertid et område som det er vanskelig å "lande" med båt da det stort sett,
alltid, "drag" i fiæra.



Ut i fra vurderinger gjort da tillatelsen ble gitt i 2008 og vurderinger ut i fra behov mener
saksbehandler at Wemer Thomassen kan gis dispensasjon for bruk av ATV, begrenset til onsdag
i partallsuker i tidsrommet 1. juni til 30. september. Dispensasjonen gjelder for 2010 og 201 1.



PS 66110 Motorferdsel i utmark, nytt vedtak

Teknisk sjefs innstilling:

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I. Innvilget dispensasjon, av 26.06.2008 trekkes tilbake grunnet saksbehandlingsfeil
2. Werner Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr, FK 5657, begrenset

onsdag i partallsuker i tidsrommet 1. juni til 30. september. Dispensasjonen gjelder for
2010 og 2011.

Saksprotokoll i Skjervoy Formannskap 14.07.2010

Behandling:

Ordforeren  foreslo nytt pkt 2 og..3:

2. Søker bes Fremme ny søknad med bakgrunn i riktig lovhjemmeI.

3. Planutvalget delegerer til rådmannen å behandle ny søknad.

Vedtak enst.:

I. Innvilget dispensasjon, av 26.06.2008 trekkes tilbake grunnet saksbehandIingsfeil

2. Søker bes fremme ny søknad med bakgrunn i riktig lovhjemmel.

3. Planutvalget delegerer til rådmannen å behandle ny søknad.



Skjervøy kommune
- Teknisk etat

SØKNADSKJEMA MOTORFERDSEL I UTMARK

NAVN //4511.--)

ADR -z

POSTSTED

TLRNR 9,-r° 76/0
d IvIOTORKJØRETØY TYPE

TIDSROM:

ft

REGISTRERrNGSNR.

LUFTRARTØY.TYPE

SESONG

„tep,SÆRSKILT TIDSROM

Cri l£) SÆRSKILT DATO

FORMÅL:TRANSPORT I / AV / TIL:

fl §5 A: ERVERVSKJØRING

D § 5 B: FUNKSJONS/
BEVEGELSESREMMED

fl  §5 C: BAGASJE/UTSTYR
111, HYTTE

fl § 5 D: KJØR1NG I UTMARKS-
NÆRING FASTBOENDE

ANGI FORMAL(eget vedlegg)

fl §5 E: VEDKJØRING

E. §6: ANNET SÆRLIG BEHOV
(eget vedIegg)

3

KJØRERUTE SKAL TEGNES INN PÅ
KART SOM VEDLEGGES SØKNADEN.

VED SØKNADER ETTER § 5B I
FORSKRIFTEN SKAL DET FØLGE MED
LEGEATTEST AV NY DATO HVOR DET
TYDELIG KOMMER FRAIVI AT
SØKEREN ER VARIG
BEVEG/FUNKSJONSHEMMD

SØKNADER UTEN NØDVENDIGE
VEDLEGG VIL HCKE BLI BEHANDLET
FØR DISSE FOREILLGGER.

h  

økers poderskrift
å

Sted / ato

Søkmaden behandles i medhold til lov om motorferdseli
unnark og vassdrag av 10.jiini 1977 nr 82 og nasjonal
foralnift for bruk av rnotorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag,
I tamark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med
mindre annet følger av lov om rnotorferdsel eller med
hjemmel i loven.
Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy
(bil, naktor, motorsykkel, beltebiL snzscooter e.1)
båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med
motor, samt landing og start med motordrevctlufifartøy.
Motorferdsel i unnark og vassdrag skal foregå aktsomt
og hensynsfullt for å unngt skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker. .

Det er nødvendig med grunneiers samtykke ved
motorferdsel på privat grunn. Tillatelse må innhentes fra
grunneier av søker. Denenkelte grunneier knn normalt
forby motorferdsel i utmark. Grunneier kan ikke hindre
redningstjeneste o.l. som skjer i henhold til
nødrettsreglen.
For kjøring langs og fylkesveger må det søkes om
dispensasjon fra vegkontoret.(skrifilig)

KOMMUNENS VEDTAK: Sak nr.:

INNVILGET fl AVSLAG

TILLATELSEN M/KART S
MEDBRINGES UNDER

'1/c-c46(11 Utick i5/(1./.

VYL £;/‘

tf)

, 2 e/

0
dato

ØY K 0,

4'4
414ATT*-

IT1



Skjervøy Kommune
v/ rådmann
Postboks 145 g
9189 skjervøy.

Søknad om dispensasjon om kjøring med ATV til min hytte på Engnes.

Viser til vedtak i planutvalget i sak 66/10.

Begrunnelse for min søknad er som følger:

Det er umulig å frakte saker og ting med båt utover p.g.a at det ikke er fiære men bare
svaberg. Det er nesten alltid havsjø der ute så bare det umuliggjør landing.

Har behov for å frakte bagasje og annet utstyr, , har også behov for å frakte ved.
Da varmet i brønnen ikke er godt å drikke har jeg også behov å ta med vann fra
Skjervøy.

Har et vennepar hvor dama er bevegelseshemmet som jeg har behov å kjøre utover,
besøk av dem 1 til 2 ganger i året.

Viser også til vedlagt erklæring fra legen.

Søker om disp. i hele August måned 2010.

Med vennlig hilsen Skjervøy 22.07 2010.

r

WernerThomassen



Nasjonalforskrift § 6 sier:

Dispensasjonsutvalget kan i unntakstilfeller etter skrifthig søkmad gi tillatelse til kjøring
utover de transportfonn& som er nevnt i lov og forsknft. Søker må påvise et scerlig behov som
ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Transportbehovet skal
vurderes mot mulige skader og ulemper og i forhold til et mål om å redusere mototferdsel til
et tninblZI1171.

Skjervøy kommune har planutvalget i sak 66110 i denne spesielle saken gitt rådmannen
delegert myndighet til å innvilge dispensasjon som er i tråd med iovverket_

Forutsetninger for dispensasjonen er:

1. Kjørebok skal skrives før transportoppdraget starter opp. Kjøreboken skal framvises
ved kontroll.

2. Veibanen skal være tørr og fri for snø.

Dispensasjonen kan trekkes tilbake ved brudd på forskrift og forutsetninger./

7
' Reidar/
rådmann

KO44„..

&ilå, I

A1\1



Skjermytemmune
orill~

Poetboks 145 g
9189 Skiervay.

$Stknosionxdiepensklion for Ideting med Art tittniahyttepåBegnes.

Itqttentelee for er eom

Berlidligerekedd disp..medbilmewden Idelendiettsommerea
Debledet,segi at, tekidtictierfogve Volden atjeg skolke*stkelt‘ digPen!!gitin
jeggcaffit:InCgWV. DC4141461411ogi tilleffg ¥fliftieglifflengør,v

jusstedng likoi..1200K,Offkmoer.
etai_trui~im.tilleomineaert2018egdet likkjew

t)ter umulig tjkidgetaketegting. med !elt etoyge p.ze at det fiike.tr
bate ssvabett og stdititistenaiderban&ftlerults

BårbehOlr foråfrakte bagasje og annet, utstyr,haiogBå bektte,.fora:frekeved.
Da veneeti telinnenikke ergodt å dtiltke limjeg ogigbehovibr dikezd vaneiØet
skieiV4t.
Rez,«Vetingparhvordsma er stro jegbar 'behovkkjørinitov«.,
141124tegerIdret..

Begatevekta bieentegt nedericrigen og dee ble
31113er EhrinesveitoialirvordpitftEgiraidteutmårlawsi« Ikaamtmettogi.i'
diepeosesionetatekeempeiVis*dett blieekeidet.

ViferoPik,ftilerkiettiogfreann

Detgr adikjett.

• Med vennligbilsea

41' mlissu Sgermy Z7 2010.



Ic.jerveiy kommune
jeknisk efåt

4SØ1(NADSKÆIVIA,,--MaTOREERD-SEL,I-UTMARK-

NAVN ML03.4,t44,t,1

ADR -..C74-6t.,4Civ-e i;J2-7..-) 9 0

POSTSTED 91:g
TLF.NR ZUic

4.74/
REGISTRERINGSNR.,

,r‘ ,

TIDSROM:

MOTORKJØRETØY TYPE

• SESONG

SÆRSKILT DATO

FORMÅLTRANSPORT I  /  AV  / TIL:

§5 A: ERVERVSKJØRING

jj § 5 13: FUNKSIONS1
BEVEGELSESHEMMED

•

g5 C: BAGASJEJUTSTYR
T1L HYTTEo §5 D: KJØRING I  UTMARKS-

NÆRING FASTBOENDE
ANGI FORMAL(eget vedlegg)

§5 E: VEDKJØRING

•

§ 6: ANNET SÆRLIG BEHOV
(eget vedlegg)

• '
r

KJØRERUTE SKAL TEGNES INN PA.
KART SOM VEDLEGGES SØKNADEN.

VED SØKNADER ETTER § 513 I
FORSKRWTEN SKAL DET FØLGE MED
LEGEAIIMST AV  NV DATO IIVOR nrr
TYDELIG KOMMER FRAM AT
SØKEREN ERVARIG
DEVEGIFUNKSJONSHEMMED

SØKNADER UTEN NØDVENDIGE
VEDLEGG VIL /KICE DLI DEHANDLET
FØR DISSE FORELIGGER.

St Dato

, 4 rz.,iiste.--
E Søkers underskrift

Soknadan bchundlos i mcdhold tit Inv om mMerfardscl i
utmark og vassdrag at, 18juni 1977 nr 82 og nasjenal
fOrskrill for bruk av muforkjoretoy i utmark ng pa islagte

I  unnati, ug vittug cr mutut tettlinl 114,c ulltnt tuat
rnindre an net fol av lov om moterferdxj_elume_d____.

; • rMed metorferdsel mencs i denne lov bruk av ktarctey
(bil, trakion motersykkel, behebil.snaseoetere.t )
44.t eller annet flytende ellar svevende farmy dtevet med
motor, samt landing og start med motordrevet tuttfartoy.
Moterferdsel i utmark og vaudrag skal foregå aktsomt
og hensynsfutit for a.uongA skade og utempe for
naturmilja og mennesker.
Det cr nodvendig med greoneicrs samtykke ved
mutinfctibct pA gtU1111.Tlitutelse tult innitentas ttu
grunnaicr av  saker.  Den enkelte grunneler kan normatt
forby nioterferdsel i utmuk. Grunneler kan fkke htndre
redningujeneste ol. som skjer i henhold til
nodrensregten.
For kjaring langs riks- ag fylkesveger mit det  sakes om
dispensasjon fra vegkenteret.(skrifilig)

KOMMUNENS VEDTAK: Sak.or

0 INNVILGET D AVSLAG

Sign. dato

• TILLATELSEN WKART SKAL
MEDBR1NGES UNDER KJØR/NG.



Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

7 Skjervoy kommune

Saksfremlegg

Søknad om dispensasjon for kjoring med ATV

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Rundskriv T- 1196
Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV til hytte på Engnes
2 søknadsskjema

Det vises til legeerkhering (ikke vedlagt).

Arkivsaknr. 2009/9800 -30

Arkiv: KO1

Saksbehandler: Yngvn Voldrn

Dato: 08.10.2010

Utva ssak Utval snavn Møtedato
99/10 S 'erv Fwmannska 21.10.2010

1. Werner Thomassen gis clispensasjon for bruk av ATV, reg. nr FK 5657 begrenset
til 4 ganger t/r pr. mnd, i tidsrommet1.juni — 1. oktober 2011.

2. Kjørebok skal skrives før oppstart av transportoppdraget. Kjøreboka skal si lag
med dispensasjonsvedtaket og helseerkhering, forevises ved kontroll.

3. Veibanen skal være rimelig tørr slik at veien påføres minimal belastning/ slitasje

Saksopplysninger

Werner Thomassen har søkt om dispensasjon for kjøring med ATV til hytte på Engnes.

Det vises til at det er umulig å frakte saker og ting utover med båt, grunnet landingsforhold og
havsjø.

Lh.h.t rundskriv T -1196, om lov om motorferdsel i Wmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82,
skal bannarkskjøring tfflates i helt spesielle tilfelier. Kan det komme på tale å gi dispensasjon
for bannarkskjøring etter forskriftens § 6, skal det skje ener en meget streng vurdering av
vilkårene.



Det vil være lettere å gi tillatelse til kjøring når den kan foregå langs etablerte veger som blevel
er å anse som utmark, som feks traktorveger.

Gjelder søknaden barmarkskjøring, bør kommunen spesielt påse at alternative transportmåter er
vurdert og at løringen så vidt mulig følger eldre kjørespor.

›Transport til hytte; transport av ordinært utstyr, bagasje, proviant o.1 kan det nomoalt ikke gis
trIlatelse til der avstanden til hytta er kortere enn 2,5 km. Gjelder det derimot transport av
gjenstand som er for tung til å fiaktes på annen måte enn med motorkjøretøy, kan det foreligge
et særlig behov for transport. Eventuell tillatelse etter forskriftens § 6 må i tilfelle begrenses
et enkelttilfelle.

Transport med bannarkskjøretøy  til  hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til.
transport bør bare tillates dersom det kan kjøres på traktorveg eJ, og etter en særlig streng
vurdering.

Vardering

Rådmannen kan ikke se at en begrenset kjøring med ATV på Engnesveien gjør den store skaden
på selve veien. I dette tiltUet vil bruk av ATV  være på en allerede anlagt "vei". Inngrepet i
naturen er allerede gjort. Dette taler for at det kan vurderes gis dispensasjon. Det er også
spørsmål om behovet kan dekkes på annen måte. Engnes ligger ved sjøen og er i så måte i
utgangspunktet 61gjengelig med båt. Engnes er imidlertid et område som det er vanskelig å
"lande" med båt da det stort sett, alltid, "drag" i

Enkelte innbyggere er "irritert" over bruken av kjøretøy på Engnesveien. Rådmannen antar at
irritasjonen skyldes en redusert naturopplevelse/ rekreasjon ved bruk av veien til fritidsformål.

Rådmannen mener det er vfictig å vurdere behovet for tilgjengeligheten til hytta. Bruk av båt gir
nok en begrenset mulighet da forholdene ligger dårlig til rette for bruk av båt. Da blir
Engnesvelen viktig for Thomassen ved behov for å frakte bagasje og utstyr til hytta. Thomassen
viser også til sin helsetilstand i sin søknad(Ikke dokumentert).

Rådmannen er positiv til å legge forholdene til rette for Thomassen slik at han kan bruke hytta
uten alt for store hindringer. Samtidig skal man ivareta lovens intensjoner ved å redusere
motorferdselen til et minimum.

Ut i fra vurderinger gjort mener Rådmannen at det kan gis tillateLse til bruk av ATV 4 ganger pr.
mnd i tidsrommet 1. juni 1. oktober 2011. Dispensasjonen tidsbegjenses shic i forhold til
veiens følsamhet i forhold til fukt. Det skal skrives kjørebok for at det skal være mulig å føre
kontroll med kjøringen.
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Lensmannen i Skjervøy kommunt
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Skjervøy kommune

Utvalgssak litvalnavn Møtedato
99/10 Skjervøy Formannska 21.10.2010

Soknad om dispensasjon for kjoring med ATV

Henvisning tiI lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Rundskriv T- 1/96
Vedlegg

Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV til hytte på Engnes
2 søknadsskjema

Saksprotokoll i Skjervey Formannskap 21.10.2010

Behandling:

Forslag fra Mona Jergensen, H:
Endring av innstillingas pkt.1.

Søkeren gis dispensasjon for bruk av ATV inntil 1 gang pr mnd i tidsrommet
01.06. — 01.10.2011. Kjøring begrenses til kun ukedagene mandag torsdag.

Forslag fra Ørjan Albrigtsen, KP:

Saksfrernlegg

Arkivsaknr: 2009/9800 -30

Arkiv: 1(01

Saksbehandler: Yngve Volden

Dato: 08.10.2010

Punkt 1.
Werner Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr FK 5657 begrenset til 4 ganger tir
pr. mnd, i tidsrommet 21.10.2010 til 01.12.2010 og 01.06.2011 til 01.11.2011.

Punkt  3.
Veibanen skaI være rimelig tørr og bar slik at veien påføres minimal belastning/ slitasje

Votering. Innstillinga: 5 stemmer
Høyres forslag: 2 stemmer
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ørjan Albrigtsens forslag: vedtatt mot 2 stemmer.

Ordføreren foreslo nytt pkt 4
Dispensasjon hjemles i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag.

Ordførerens forslag: enst. vedtatt

Vedtak:

1. Werner Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr FK 5657 begrenset til 4 ganger
t/r. pr. mnd, i tidsrommet 21.10.2010 til 0 I.12.2010 og 01.06.2011 til 01.11.2011.

2. Kjørebok skal skrives før oppstart av transportoppdraget. Kjøreboka skal i lag med
dispensasjonsvedtaket og helseerklæring, forevises ved kontroll.

3. Veibanen skal være rimelig tørr og bar slik at veien påføres minimal belastning/ slitasje.

4. Dispensasjon hjemles i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag.

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I. Wemer Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr FK 5657 begrenset
til 4 ganger t/r pr. mnd, i tidsrommet 1. juni — 1. oktober 2011.

2. Kjørebok skal skrives før oppstart av transportoppdraget. Kjøreboka skal si lag
med dispensasjonsvedtaket og helseerklæring, forevises ved kontroll.

3. Veibanen skal være rimelig tørr slik at veien påføres minimal belastning/ slitasje

Saksopplysninger

Werner Thomassen har søkt om dispensasjon for kjøring med ATV til hytte på Engnes.

Det vises til at det er umulig å frakte saker og ting utover med båt, grunnet landingsforhold og
havsjø.

Det vises til legeerklæring (ikke vedlagt).

I.h.h.t rundskriv T -1/96, om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82,
skaI barmarkskjøring tillates i helt spesielle tilfeller. Kan det komme på tale å gi dispensasjon for
barmarkskjøring etter forskriftens § 6, skal det skje etter en meget streng vurdering av vilkårene.

Det vil  være  lettere å gi tillatelse til kjøring når den kan foregå langs etablerte veger som likevel
er å anse som utmark, som f.eks traktorveger.
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Gjelder søknaden barmarkskjøring, bør kommunen spesielt påse at a ternative transportmåter er
vurdert og at kjøringen så vidt mulig følger eIdre kjørespor.

Transport til hytte; transport av ordinært utstyr, bagasje, proviant o.1 kan det normalt ikke gis
tillatelse til der avstanden til hytta er kortere enn 2,5 km. Gjelder det derimot transport av
gjenstand som er for tung til å fraktes på annen måte enn med motorkjøretøy, kan det foreligge et
særlig behov for transport. Eventuell tillatelse etter forskriftens § 6 må i tilfelle begrenses til et
enkelttilfelle.

Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til. Slik
transport bør bare tillates dersom det kan kjøres på traktorveg e.1, og etter en særlig streng
vurdering.

Vurdering

Rådmannen kan ikke se at en begrenset kjøring med ATV på Engnesveien gjør den store skaden
på selve veien. I dette tilfellet vil bruk av ATV  være  på en allerede anlagt "vei". Inngrepet i
naturen er allerede gjort. Dette taler for at det kan vurderes gis dispensasjon. Det er også
spørsmål om behovet kan dekkes på annen måte. Engnes ligger ved sjøen og er i så måte i
utgangspunktet tilgjengelig med båt. Engnes er imidlertid et område som det er vanskelig å
"lande" med båt da det stort sett, aIltid, "drag" i fjæra.

Enkelte innbyggere er "irritert" over bruken av kjøretøy på Engnesveien. Rådmannen antar at
irritasjonen skyldes en redusert naturopplevelse/ rekreasjon ved bruk av veien til fritidsformål.

Rådmannen mener det er viktig å vurdere behovet for tilgjengeligheten til hytta. Bruk av båt gir
nok en begrenset mulighet da forholdene ligger dårlig til rette for bruk av båt. Da blir
Engnesveien viktig for Thomassen ved behov for å frakte bagasje og utstyr til hytta. Thomassen
viser også ti1 sin helsetilstand i sin søknad(Ikke dokumentert).

Rådmannen er positiv til å legge forholdene til rette for Thomassen slik at han kan bruke hytta
uten alt for store hindringer. Samtidig skal man ivareta lovens intensjoner ved å redusere
motorferdselen til et minintum.

Ut i fra vurderinger gjort mener Rådmannen at det kan gis tillatelse til bruk av ATV 4 ganger pr.
mnd i tidsrommet I. juni — 1. oktober 2011. Dispensasjonen tidsbegrenses slik i forhold til veiens
følsomhet i forhold til fukt. Det skal skrives kjørebok for at det skal være mulig å føre kontroll
med kjøringen.
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Skjervøy kommune
Postboks 145 - G

9189 SKJERVØY

TROMS fylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

\,/,--'9LE:e6
Kulturetaten

Vår  ref.: Saksbehandler:  Arkiv:
06/3003-7 Olav Austlid 140&18 KPLAN
Lopenr.: Tlf.. dir.inovalg: Deres ref.: Dato:
2908/10 77 78 82 04 02.02.2010

SKIERVØY KOMMUNE BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ENGNESVEIEN

Vi viser til Deres brev av 13 02 09 og til befaring 22 09 09.

Innledningsvis vil vi helt klart definere Engnesveien som et kulturminne. Som tilfellet
dessverre er for veldig mange kulturrninner fra den 2. verdenskrigen har heller ikke denne et
formelt vern gjennom regulering eller fredning.

Veiens standard er varierende, men for enkelte partier er det helt klart behov for utbedringer. I
første rekke gjelder dette fiere av de partiene der veien er oppmurt i nerkant. Disse murene
varierer mellom en halv og vel 2 meters høyde. I hovedsak ser fundamenteringen ut for å
være bra, men de øverste omfarene i muren ser ut for å være presset ut sannsynligvis av
relativt tunge kjøretøy. På noen av disse partiene er det også dype hjulspor. Vi vil anta at disse
sporene samler vann og gjør veien dårlig fremkommelig i regnværsperioder - i tfilegg til at de
utoverhengende steinene utgjør en fare dersom evt. kjøretøyer kommer for langt ut på kanten.

På befaringen ble det gjort en visuell vurdering av muligheten for å utvide veien slik at den
kan kjøres med tråkkemaskin på vinteren. Dette betyr en utvidelse til 3 meter. Veiens bredde
varierer, men ligger på de mest utsatte stedene på rundt 2 meter. På bakgrunn av befaringen
kan det se ut som om den første delen av veien, fram til elva fra Svartvannet uten alt for store
inngrep kan tenkes utvidet til den aktuelle bredden. Fra elva og utover vil imidlertid en evt.
utvidelse stedvis medføre store terrenginngrep i form av fyllinger eller skjæringer.

Konklusjon:
Vi vil på denne bakgrunn anbefale at veien settes i stand og blir beholdt slik den opprinnelig
var. Det kan med fordel settes opp informasjonsskilt som forteller velens historie. Veien vil på
denne måten få en ny dimensjon i tillegg Lii å være en fin turvei. Også Russeleiren og anlegget
på Engnes bør skiltes. Dersom en velger å tilrettelegge for tråkkemaskin, vil vi sterkt fraråde
at dette gjøres lenger ut enn til elva fra Svartvannet. Herfra bør eventuelt alternative traseer
vurderes.

Besoksadresse Telefon Telefaks Bankgiro  Org.nr.
Strandveien  13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse  Epost mottak  Intemettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromso troms@tromstylke.no www.tromsfyfke.no
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Litt avhengig av hvilken type tiltak en ender opp med, kan det være muligheter for å søke om
Wskudd til arbeidene. Aktuelle midler kan være Tilskudd til friluftslivstiltak, Spillemidler
eller evt. tilskudd fra Norsk Kulturminnefond.

Med-vennlig hilse

(-\\ 7
,

-Karine Sandmo
Fy keskonservator 01.. gth

Onservator

Vedlegg: Bilder



Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

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

www.skjervoy.kommune.no

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

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/9800-34 37481/2010 K01 25.10.2010

Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV

Vedlagt følger særutskrift fra 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
7777 5503 / 41 21 98 69
Formannskapssekretær

Dette brev er sendt til:
Werner Thomassen Strandveien 90 9180 SKJERVØY
Skjervøy kommune v/ Teknisk etat 9180 SKJERVØY
Lensmannen i Skjervøy kommune Postboks 25 9189 SKJERVØY
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/9800 -30

Arkiv: K01

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 08.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
99/10 Skjervøy Formannskap 21.10.2010

Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Rundskriv T- 1/96
Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV til hytte på Engnes
2 søknadsskjema

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 21.10.2010 

Behandling:

Forslag fra Mona Jørgensen, H:
Endring av innstillingas pkt.l.

Søkeren gis dispensasjon for bruk av ATV inntil l gang pr mnd i tidsrommet
01.06. – 01.10.2011. Kjøring begrenses til kun ukedagene mandag – torsdag.

Forslag fra Ørjan Albrigtsen, KP:

Punkt l.
Werner Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr FK 5657 begrenset til 4 ganger t/r 
pr. mnd, i tidsrommet 21.10.2010 til 01.12.2010 og 01.06.2011 til 01.11.2011.

Punkt 3.
Veibanen skal være rimelig tørr og bar slik at veien påføres minimal belastning/ slitasje

Votering: Innstillinga: 5 stemmer
 Høyres forslag: 2 stemmer
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Ørjan Albrigtsens forslag: vedtatt mot 2 stemmer.

Ordføreren foreslo nytt pkt 4
Dispensasjon hjemles i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag.

Ordførerens forslag: enst. vedtatt

Vedtak:

l. Werner Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr FK 5657 begrenset til 4 ganger      
 t/r pr. mnd, i tidsrommet 21.10.2010 til 01.12.2010 og 01.06.2011 til 01.11.2011.

2. Kjørebok skal skrives før oppstart av transportoppdraget. Kjøreboka skal i lag med   
 dispensasjonsvedtaket og helseerklæring, forevises ved kontroll.

3. Veibanen skal være rimelig tørr og bar slik at veien påføres minimal belastning/ slitasje.

4. Dispensasjon hjemles i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag.

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

1. Werner Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr FK 5657 begrenset 
til 4 ganger t/r pr. mnd, i tidsrommet 1. juni – 1. oktober 2011.

2. Kjørebok skal skrives før oppstart av transportoppdraget. Kjøreboka skal si lag 
med dispensasjonsvedtaket og helseerklæring, forevises ved kontroll.

3. Veibanen skal være rimelig tørr slik at veien påføres minimal belastning/ slitasje

Saksopplysninger

Werner Thomassen har søkt om dispensasjon for kjøring med ATV til hytte på Engnes. 

Det vises til at det er umulig å frakte saker og ting utover med båt, grunnet landingsforhold og 
havsjø.

Det vises til legeerklæring (ikke vedlagt).

I.h.h.t rundskriv T -1/96, om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82, 
skal barmarkskjøring tillates i helt spesielle tilfeller. Kan det komme på tale å gi dispensasjon for 
barmarkskjøring etter forskriftens § 6, skal det skje etter en meget streng vurdering av vilkårene.

Det vil være lettere å gi tillatelse til kjøring når den kan foregå langs etablerte veger som likevel 
er å anse som utmark, som f.eks traktorveger.
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Gjelder søknaden barmarkskjøring, bør kommunen spesielt påse at alternative transportmåter er 
vurdert og at kjøringen så vidt mulig følger eldre kjørespor.

Transport til hytte; transport av ordinært utstyr, bagasje, proviant o.l kan det normalt ikke gis 
tillatelse til der avstanden til hytta er kortere enn 2,5 km. Gjelder det derimot transport av 
gjenstand som er for tung til å fraktes på annen måte enn med motorkjøretøy, kan det foreligge et 
særlig behov for transport. Eventuell tillatelse etter forskriftens § 6 må i tilfelle begrenses til et 
enkelttilfelle.

Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til. Slik 
transport bør bare tillates dersom det kan kjøres på traktorveg e.l, og etter en særlig streng 
vurdering.

Vurdering

Rådmannen kan ikke se at en begrenset kjøring med ATV på Engnesveien gjør den store skaden 
på selve veien. I dette tilfellet vil bruk av ATV være på en allerede anlagt ”vei”. Inngrepet i 
naturen er allerede gjort. Dette taler for at det kan vurderes gis dispensasjon. Det er også 
spørsmål om behovet kan dekkes på annen måte. Engnes ligger ved sjøen og er i så måte i 
utgangspunktet tilgjengelig med båt. Engnes er imidlertid et område som det er vanskelig å 
”lande” med båt da det stort sett, alltid,  ”drag” i fjæra.

Enkelte innbyggere er ”irritert” over bruken av kjøretøy på Engnesveien. Rådmannen antar at 
irritasjonen skyldes en redusert naturopplevelse/ rekreasjon ved bruk av veien til fritidsformål.

Rådmannen mener det er viktig å vurdere behovet for tilgjengeligheten til hytta. Bruk av båt gir 
nok en begrenset mulighet da forholdene ligger dårlig til rette for bruk av båt. Da blir 
Engnesveien viktig for Thomassen ved behov for å frakte bagasje og utstyr til hytta. Thomassen 
viser også til sin helsetilstand i sin søknad(Ikke dokumentert). 

Rådmannen er positiv til å legge forholdene til rette for Thomassen slik at han kan bruke hytta 
uten alt for store hindringer. Samtidig skal man ivareta lovens intensjoner ved å redusere 
motorferdselen til et minimum.

Ut i fra vurderinger gjort mener Rådmannen at det kan gis tillatelse til bruk av ATV 4 ganger pr. 
mnd i tidsrommet 1. juni – 1. oktober 2011. Dispensasjonen tidsbegrenses slik i forhold til veiens 
følsomhet i forhold til fukt. Det skal skrives kjørebok for at det skal være mulig å føre kontroll 
med kjøringen.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1426 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 30.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/11 Skjervøy Formannskap 13.04.2011

Helhetlig vannforvaltning i Troms

Henvisning til lovverk: Vannforskriften
Plan- og bygningsloven
Vannressursloven
Forurensningsloven

Vedlegg
1 Høringsutkast planprogram for vannregion Troms 2010-2015

Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Formannskapet ber om at arbeidet med vannområdene i Nord- Troms tas opp i Nord-
Troms Regionråd med sikte på en felles prosjektlederstilling for begge vannområdene. 
Dette må klargjøres innen utgangen av 2011.  

2. Som Skjervøy kommunes medlemmer i vannområdeutvalget Lyngen- Skjervøy 
oppnevnes teknisk sjef Yngve Volden og avdelingsingeniør Eivind Mathisen.

3. Det oppnevnes referansegruppe som består av medlemmer fra jeger- og fisk, fiskarlag, 
grunneierlag, friluftsgrupper med fler. 

Saksopplysninger
Plan- og bygningsloven § 3-6 Felles planleggingsoppgaver:
1. ledd.
Statlig og regional myndighet kan starte arbeid med planer etter denne lov på områder der 
staten, regional planmyndighet og kommunene sammen har ansvar for å løse planoppgaver av 
regional eller nasjonal betydning, herunder samordnet areal- og transportplanlegging. 
Planlegging av større sammenhengende natur- og friluftsområder omkring byer og tettsteder, 
samordnet vannplanlegging og kystsoneplanlegging.



I den forbindelse har Troms Fylkeskommune, som vannregionmyndighet for Troms, satt i gang 
arbeid med å lage en helhetlig forvaltningsplan og tiltaksprogram for Troms Fylke.  
Forvaltningsplanen for vannregion Troms skal være ferdig utarbeidet og behandlet i fylkestinget 
i Troms innen utgangen av 2015. 

Troms vannregion er delt inn i 6 vannområder der kommunenes medvirkning er sentral dersom 
vannforvaltningsplanen skal bli et godt arbeidsredskap for vårt lokale samfunn.
Vannområdene i Troms er ikke inndelt etter kommunegrenser, men etter vannforekomster og 
vannskiller på følgende måte:

- Bardu-/Målselvvassdraget – Malangen
- Harstad – Salangen
- Senja
- Balsfjord –Karlsøy
- Lyngen – Skjervøy
- Nordreisa – Kvænangen

Nordreisa kommune berøres av både vannområde Nordreisa- Kvænangen og av vannområde 
Lyngen – Skjervøy.

Vannregionutvalget for Troms er satt sammen av en representant fra hver av følgende:
- Troms Fylkeskommune (vannregionmyndighet og leder av VRU)
- Fylkesmannen i Troms
- NVE Region Nord
- Mattilsynet for Troms og Finnmark
- Kystverket Troms og Finnmark
- Norges Geologiske undersøkelser (NGU)
- Statens vegvesen Region Nord
- Fiskeridirektoratet Region Troms
- Reindriftsforvaltningen
- Midt-Troms Regionråd
- Sør-Troms Regionråd
- Nord-Troms Regionråd
- Tromsøregionens Regionråd

Nord-Troms Regionråd har valgt Yngve Kaspersen, Storfjord kommune, som sin representant.

Vannområdeutvalget skal være sammensatt av regionale forvaltningsorgan som Fylkesmannen 
og tidligere nevnte sektormyndigheter samt kommunene.  Kommunene skal oppnevne to 
representanter til vannområdeutvalget samt leder av vannområdeutvalg. 

Vannområde Lyngen – Skjervøy består av Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. 

De viktigste oppgavene til vannområdeutvalgene blir å;
- Bidra med lokalkunnskap om påvirkninger, tilstand og igangsette tiltak i 

vannforekomstene
- Utarbeide lokale tiltaksanalyser
- Være arena for lokal kunnskap og engasjement, samt gjennomføre oppfølgingsmøter 

mellom de berørte partene
- Vannområdeutvalgene er viktige i oppfølgingsfasen av forvaltningsplanen, og blir 

sentrale når forvaltningsplanen skal rulleres i 2021



Det skal også opprettes lokal referansegruppe for hvert vannområdeutvalg.  Referansegruppa 
skal bestå av berørte rettighetshavere, private og almenne brukerinteresser og evt andre 
interesserte.  Referansegruppa skal være nært knyttet til vannområdeutvalget for medvirkning 
slik at interesser på lokalt nivå kan ivaretas. Kommunene er ansvarlige for å gjøre arbeidet kjent 
og sette sammen referansegruppa. Det er naturlig at referansegruppa består av Jeger- og fisk, 
fiskarlag, grunneierlag, friluftsgrupper med mer.

Vannforvaltningsplanarbeidet vil i grove trekk bestå av følgende:
 Fase 1: Planprogram helhetlig vannforvaltning, Høring våren 2011.

Høringsutkastet ligger vedlagt.
 Fase 2: Oversikt over vesentlige spørsmål vedr vannmiljøet, Ansvar lokalt     

vannområdeutvalg. Arbeidsomfang ca et månedsverk for hver kommune
Høring desember 2011

 Fase 3: Utvikling av mål og tiltak.  Arbeidsomfang er usikkert, men antas å være 
minst halvt årsverk pr vannområde (totalt ca 1 årsverk for Nord-Troms)
Høring, vedtak og godkjenning 2014 – 2015.

 Fase 4: Implementering og oppfølging 2016 – 2021.

Vurdering
Formålet med vannforvaltningsarbeidet er å kartlegge vannforekomstene i vannområdet.  Hvis 
disse forekomstene har en dårlig tilstand på grunn av forurensning eller inngrep, skal det 
vurderes om det kan gjøres større eller mindre tiltak for å bedre vannmiljøet, herunder 
fiskevandringer og biologiske forhold.  Planarbeidet skal avdekke forhold og utarbeide planer 
for eventuelle tiltak.  Arbeidet med vannforvaltningsplanen kan være et virkemiddel for å oppnå 
utbedringer av lokale forurensninger eller tidligere inngrep i vannforekomster.  

Sterkt lokalt engasjement fra interessegrupper og brukere, vil være særdeles viktig i arbeidet 
med å registrere forurensninger og inngrep som gir lokalt dårlig eller mindre god 
vannforekomst.  Dette da det er brukere av vannforekomstene som sitter på størst kunnskap om 
forekomsten.

Fra kommunens side bør de avdelinger som forvalter planarbeid og forurensningsarbeid være 
representert i vannområdeutvalget.  Samtidig vil arbeidet med lokal forvaltningsplan medføre 
større arbeidsbyrde på allerede overbelastet personell i disse avdelingene.  Det bør derfor 
vurderes om de to vannområdene i Nord-Troms kan samarbeide om ansvarlig 
prosjektleder/prosjektmedarbeider noe vi har svært gode erfaringer med, eks energi- og 
klimaplan.  Stillingen kan forankres i Nord-Troms regionråd eller i interkommunalt plankontor 
som skal opprettes.  Finansiering er på dette tidspunkt ikke avklart, men det antydes at Troms 
Fylkeskommune/Staten kan bidra med ca 10 % lønnsmidler til slik prosjektlederstilling.  
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Forord
Nå presenteres et planprogram for de fem resterende vannområdene i
vannregion Troms. Forvaltningsplan for det første vannområdet i Troms,
som omfatter Bardu- Målselvvassdraget — Malangen ble vedtatt av
fylkestinget i Troms 20. oktober 2009, for så videre å bli overlevert til
Miljøverndepartementet for godkjenning ved Kongelig resolusjon. Planen
ble godkjent av Kongen i statsråd den 11. juni 2010.

QL (5(XJ\"

fylkesrådsleder
Troms fylkeskommune

P

Målsetningen med dette planprogrammet er at det skal fungere som et verktøy for tidlig
medvirkning og gode prosesser knyttet til gjennomføring av helhetlig vannforvaltning etter
vannforskriften og etter kravene i plan- og bygningsloven. Arbeidet med planprogrammet vil i seg
selv være en arena for å synliggjøre viktige problemstillinger i planarbeidet framover.  Rent vann i
kranen, gode bademuligheter, elver man kan fiske i, friluftsliv og turisme i vassdrags- og
fjordlandskapet, bærekrafiig vannkraft og fiskeoppdrett — alt dette er eksempler på at vann er en
viktig kilde til liv, rekreasjon og næringsvirksomhet.  Det er viktig med samarbeid og et helhetlig
gep for å bedre tilstanden i våre vassdrag og fjorder, og for å unngå at nye miljøproblemer
oppstår.

Gjennom  Forskrift om rammer for vannforvaltningen,  ble vanndirektivet innført i norsk
vannforvaltning og gjennomført og vedtatt i norsk rett 15. desember 2006. Dette medfører at alle
vassdrag (inkludert grunnvann), fjorder og kystområder, inntil 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen
må kartlegges og analyseres. Det må også fastsettes miljømål og kvalitetskrav for disse områdene
samt utarbeides tiltaksplaner og overvåkningsprogram. Målsetningen er godt økologisk potensial
for alle vassdrag og fjordområder innen utgangen av 2021. Det legges opp til at alle berørte og
alle interesserte skal kunne delta og påvirke prosessen gjennom tilgang på informasjon,
medvirkning og dialog både når det gjelder fastsetting av miljømål, tiltaksprogram og
overvåkning.

Dette planprogrammet viser de ulike arbeidsoppgavene og tidsplan for oppgaver og vedtak som
må gjøres. Forslag til planprogrammet skal ut på høring i første halvår av 2011. Hvis du ønsker å
påvirke arbeidet med planprogrammet, er også dine innspill viktige for utarbeidelse av planene.
Send inn synspunkter og kommentarer.

3



Innholdsfortegnelse

DEN NYE VANNFORVALTNINGEN 6

DET NASIONALE ANSVAR FOR VANNFORVALTNINGEN 6

VANNTYPER SOM OMFATrES 7

VANNFORVALTNINGEN FØLGER VANNETS VEI. 7

KAPITTEL 1. PLANPROGRAMMET 9

1.1 FORMÅLIT MED PLANARBEIDET 9

1.2 VANNFORSKRWTEN OG TILHØRENDE HiEMMELSGRUNNIAG 11

2. PLANENS INNHOLD,  

2.1 KUNNSKAPSINNHENTINGoaANALYSER. 12

2.2 KLASSWISERING AV VANNFOREKOMSTENE 13

2.2.1  Standord miljømål. 13

2.2.2  Miljømål for sterkt modifiserte vonnforekomster (SMVF) 13

DET FINNES OGSÅ NOEN RETNINGSUNJER I ARBEIDET MED VANNFORSKRIFTEN I FORNOLD TILmitn6mAk. 14

2.2.3  Mindre strenge miljømål. 14

2.2.4  Miljøombisjon. 14

2.3 BRUKERINTERESSER OG BRUKERMAL. 14

2.4 TILTAKSANALYSE. 15

2.5 FORVALTNINGSPIAN MED TILTAKSPROGRAM. 15

2.5.1  Regionalt tiltoksprogram 15

3. VANNOMRÅDENE  17

3.1 PILOTARSEID I VANNOMRÅDE BARDU4MÅLSELVVASSORAGET-MALANGEN.

4. ORGANISERING AV ARBEIDET. 23

4



 23

4.2 MIM)  23

4.3 V IVRU) 24

4.4RinnONAL MENAFoiRNIONMMEIMUNING. 24

4.3 thno

44 Fruconenuan anoms.  

4.70n1nnoarrePA WILAITravA-v (VOU

4813/inoramima Svinrst firm"  

MEDVIRMIN406 INFORLIAsION. •   24



Den nye vannforvaltningen
Vanndirektivet ble vedtatt av alle medlemsstater i 2000. Direktivet er nå innlemmet i EØS
avtalen og gjort gjeldende for Norge. Vanndirektivet er gjennomført i norsk rett ved "Forskrift
om rammer for vannforvaltningen" (vannforvaltningsforskriften). Rammedirektivet for vann har
som hovedformål at vi skal bli flinkere til å beskytte og forbedre vannkvaliteten i våre vassdrag,
grunnvann og kystområder. Vannressursene skal vurderes ut fra naturverdi og som en sosial og
økonomisk ressurs. Vannforvaltningen skal være helhetlig og økosystembasert. Dette innebærer
en samlet vannforvaltning på tvers av myndighetsansvar, hvor de ulike aktørene jobber mot et
felles mål — god kjemisk og økologisk tilstand i alt vann i vannregionen innen 2015/2021. Det er
mange områder og parter som vil berøres.

Sammenlignet med mange Europeiske land har Norge mye og rent vann. Men det er også mange
steder hvor den økologisk tilstanden avviker en del fra naturlig tilstand. Det er disse vassdragene
vanndirektivet pålegger oss å arbeide med. Det skal utarbeides forvaltningsplaner for hver
vannregion (vannområdene for Troms blir beskrevet og illustrert i kapittel 3  (figur 6-10  ). Denne
planen skal ligge til grunn for de tiltak som settes i verk for å nå målene på vannkvalitet. De mest
kostnadseffektive tiltakene skal prioriteres og det skal gjennomføres tiltak.

Ansvarsfordelingen for utarbeidelse av forvaltningsplan med ffitaksprogram er noe annerledes
enn hva som normalt følger av plan- og bygningslovens § 19-1 (jf. vannforvaltningsforskriftens
§§20-22). Når det kommer til gjennomføring av vedtatte forvaltningsplaner, innebærer
vannforskriften ingen endringer i forhold til dagens situasjon. Her vil berørte myndigheter treffe
vedtak om tiltak etter relevante regelverk. Forvaltningsplanen vil  være retningsgivende for denne
myndighetsutøvelsen på lik linje med andre fylkesdelsplaner.

Vannregionmyndigheten (fylkeskommunen) skal koordinere og lede arbeidet med gjennomføring
av ny vannforvaltning. Fylkeskommunen er i samarbeid med vannregionutvalget ansvarlig for
planprosessen helt til utkast til forvaltningsplan er lagt frem for politisk behandling og vedtak i
fylkestinget.

Fylkeskommunen fungerer som sekretariat for utvalget, arbeids- og referansegruppen.
Sekretariatet skal sørge for at planprogram, liste over vesentlige spørsmål og utkast til
forvaltningsplan blir sendt ut på offentlig høring innen gitte frister iht. vannforskriften.

Det nasjonale ansvar for vannforvaltningen
Miljøverndepartementet (MD) har det nasjonale samordningsansvaret for den nye
vannforvaltningen. Arbeidet vil foregå i et nært samarbeid mellom MD og berørte
sektordepartement. Departementene har ansvaret for å fastsette de forvaltningsmessige, juridiske
og økonomiske rammer for arbeidet. Hver sektormyndighet har innenfor sin myndighet, ansvar
for å gjennomføre tiltak slik at miljømålene nås.

Direktoratene under berørte departementer har sentrale oppgaver både i forberedelsen og
gjennomføringen av direktivet. Direktoratsgruppen skal blant annet legge til rette for
gjennomføring av direktivets krav om karakterisering og kartlegging, fastsetting av miljømål og
arbeidet med å revidere og etablere overvåkingsprogram. Direktoratsgruppen vil også være en
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viktig rådgiver for gjennomføringen av direktivet på regionalt nivå, og vil delta i europeisk
samarbeid om direktivet. Direktoratet for naturforvaltning (DN) overtok i 2007
koordineringsansvaret på direktoratsnivå fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

Mer informasjon om arbeidet på nasjonalt og regionalt nivå finner du på www.vann ortalen.no.

Vanntyper som omfattes
Den nye vannforvaltningen omfatter alt vann, fra brevann til kystvann. Overflatevann som
innsjøer og elver, og grunnvann samt kystvann ut til en nautisk mil utenfor grunnlinja inngår. Av
praktiske årsaker settes en nedre størrelsesgrense for beskrivelse og inndeling av de ulike
vannforekomstene.

Alt innlands-, kyst- og grunnvann skal være karakterisert innen utgangen av 2015. Nåværende
tilstand og påvirkningsfaktorer skal beskrives og det skal gis en vurdering av forventet vannstatus
i 2015. Karakteriseringen rapporteres inn til ESA, EUs kontrollorgan.

Vannforvaltningen følger vannets vei
Den nye vannforvaltningen tar utgangspunkt i vannets syklus, og følger derfor vannets vei fra bre
og fjell til kyst (figur 1). Vannforvaltningen har fokus på avrenningsområder, dvs. nedbørsfelt
med tilhørende f:jorder og kystlinje. Alle arealer med avrenning til vassdraget skal sees på i
sammenheng, uavhengig av nasjonale-, fylkes- og kommunegrenser.

Vannlagring i
is og snm

(

Åedbør

• eltth

de
rskvann

Vann i atmostteren

Sublimering

Figur 1. Illustrerer vannets kretsløp (syklus).

•

Evapotranspirasjon

Kondens

Fordampning

Vann i havene

7



Den  norske vannforvaltningen er basert på elleve vannregioner med en fylkeskommune som
vannregionmyndighet i hver vannregion (Figur  2). Troms fylkeskommune er vannregion-
myndighet for Troms (vannregion 8) som omfatter Troms fylke. Troms er en internasjonal
vannregion. Mindre deler av vannregionen ligger i Sverige og Finland, og er underlagt svensk og
fmsk myndighet.

Vannregioner

I Norge
ATIer

Elottenhavet

Sotteneken

FInnmark

gyaGlomma

.. J  Hordaland

Kemijoki

Mare og Romsdal

.1M  Nordland

Rogaland

[ffil Sogn og Fjordane

Tomionjoki

Troms

eil Trendelag

VeN-Yeen

1111 våsterhavet

1-1

Seiog Fjeftlens

Ropelaid•

Internasjonalt
 Finnmark fra Finland

GOrtsna fra Sverige

EE2Nordland fra

Troms fra Sverige

EEDTrendelag fra Sverige

 Våstedstvet fra Sverige

-  Riagrense

Gloarne

Nordand

Bosewhast

Toreiøeksid.

130110.14:1 0

Norge er delt inn i elleve
vannregioner. Vannregionene er
delt inn etter hele nedbørsfelt,
med tilhørende kystområder.

Figur 2: Kartet viser inndelingen i de elleve vannregionene i Norge, med de internasjonale
dislutningsområdene. (kilde: www.vannportalen.no).
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Kapittel 1. Planprogrammet

1.1 Formålet med planarbeidet

Arbeidet med den nye vannforskriften i Norge skal være åpen og vannregionmyndigheten
skal legge til rette for medvirkning fra alle berørte parter. Hensikten med planprogrammet er å
sikre tidlig dialog og gode prosesser knyttet til gjennomføring og samordning av helhetlig
vannforvaltning, etter den norske vannforskriften og kravene i plan- og bygningsloven.
Planprogrammet skal på en kort og presis måte synfiggjøre hva som skal skje på de ulike
tidspunkter i planprosessen, slik at det blir lettere å finne ut om en blir berørt og hva en
eventuelt ønsker å bidra med på de ulike stadier i prosessen. Konkret skal planprogrammet si
noe om hva som skal planlegges og hvordan planleggingen skal organiseres.

Planprogrammet skal også redegjøre for eventuelle problemstillinger og beskrive arbeidet og
prosessen med gjennomføring av ny norsk vannforvaltning frem til år 2015 og de ulike
myndighetenes ansvar på en oversiktlig måte. Videre skal det beskrive hvordan myndigheter,
organisasjoner og andre berørte skal samarbeide for å få på plass en sektorovergripende
forvaltningsplan (med tilhørende tiltaksprogram) for de 5 vannområdene i Troms som ennå
ikke er omfattet av en slik plan.

Det blir viktig å synliggjøre sektormyndigheters og tiltakseieres ansvar for å utrede tiltak, og
når og hvordan medvirkning i prosessen skjer. Hensikten med dette planprogrammet er å vise
de ulike arbeidsoppgavene og tidsplan for oppgaver og vedtak som må gjøres.

Vedtak om eventuelle tiltak må bygge på best mulig informasjon om tilstand og bruk av
vannområdene. Det er derfor viktig å arbeide bredt, med medvirkning fra og dialog med
berørte og interesserte parter. Planprogrammet vil være spesielt relevant for alle som har
interesser i nedbørsfeltene til de vassdragene som blir berørt(figur 3). Målgruppen vil således
omfatte både deltakerne i vannregionutvalget, den regionale referansegruppen og
underliggende arbeidsgrupper samt øvrige berørte myndigheter, interesseorganisasjoner,
rettighetshavere, enkeltvirksomheter og den enkelte innbygger. En videre beskrivelse av
vannområdene og kart over vassdragene for hvert vannområde presenteres i kapittel 3.

Formålet med planarbeidet og den nye vannforvaltningen er å:

Sikre beskyttelse, nødvendig forbedring og bærekraftig bruk av vannet, både vassdrag,
kystvann og grunnvann.

Planprosessen skal bidra til en mer målrettet og samordnet innsats på tvers av sektorene på
vannregionnivå innenfor eksisterende juridiske og økonomiske handlingsrom. Samarbeidet
skal identifisere kostnadseffektive, samfunnsøkonomisk lønnsomme og treffsikre tiltak som
skal resultere i bedret miljøtilstand i vannforekomstene.

Planarbeidet bygger på fem prinsipper:

Prinsipp 1 og 2. Helhetlig og systematisk:
Vannforskriften har økosystemtilnærming som det helt sentrale utgangspunktet. Fra å se på
forskjellige punktutslipp og andre inngrep hver for seg, tar man nå utgangspunktet i den
enkelte vannforekomst, og tilstanden i den. Dette innebærer en samlet vurdering av kjemiske,

9



fysiske eller biotiske påvirkninger. Vannforekomsten og dens tilstand er utgangspunktet,
påvirkninger vurderes samlet, og tiltak blir samftmnsøkonomisk vurdert.

Prinsipp  3.  Kunnskapsbasert:
Gjennom arbeidet med vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet, skal det skaffes et godt
kunnskapsgrunnlag om vannforekomstene. I forvaltningsplanen skal vannforekomster,
påvirkninger, utviklingstrender og risikovurderinger beskrives og utredes. Vannforskriften
krever også overvåking. Mye av kunnskapen i vannforvaltningsplanene vil være av
vitenskapelig karakter, men også erfaringer vil  være  en svært viktig del av
kunnskapsgrunnlaget.

Prinsipp 4. Samordnet og tverrsektorielt:
Vannforskriften legger opp til en fordeling av kostnader etter miljøpåvirkeren betaler
prinsippet, på samme måte som naturmangfoldlovens prinsipp om at kostnadene ved
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Tiltaksprogrammet som skal utarbeides, skal være
sektorovergripende, og bygge på analyser og vurderinger av blant annet kostnadseffektivitet
og samfunnsnytte. Man skal altså "velge sitt verktøy med omhu". Innfallsvinkelen er helt i
tråd med naturmangfoldloven § 12 om at man skal ta utgangspunkt i "slike dryismetoder og
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og
fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater". Vannforskriften understreker at hvis det i andre lover og regelverk er fast satt
strengere krav, utslippsgrenser, utfasingsmål, mål for beskyttelse eller lignende, enn det som
følger av vannforskriften skal den strengeste bestemmelsen legges til grunn for forvaltningen.

Prinsipp 5. Medvirkning
Vannregionmyndigheten (VRM) skal i samarbeid med vannregionutvalget (VRU) legge til
rette for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i gjennomføringen av
vannforskriften og særlig ved utarbeidelse, revisjon og oppdatering av forvaltningsplaner og
tiltaksplaner.

Resultatet av planarbeidet skal være en sektorovergripende regional forvaltningsplan med et
tiltaksprogram. Sammendraget av tiltaksprogrammet og forvaltningsplan skal være
retningsgivende, og som til sammen skal gi et fullstendig bilde av:

• Miljøtilstanden i alt vann (vassdrag, kystvann, grunnvann) i vannregion Troms.
• Vesentlige belastninger på vannmiljøet i regionen, og risikoen for vannmiljøet

fremover.
• Overvåkingen av miljøtilstanden i alt vann i regionen.
• Miljømålene som er satt for alt vann i regionen (både miljømål etter vannforskriften

og eventuelle brukermål), i tillegg til eventuelle unntak fra miljømålene.
• Miljøtiltak (både pågående og vedtatte miljøtiltak, og forslag til nye miljøtiltak) for å

nå miljømålene i alt vann i regionen.

10



Landbruket som bruker og påvirker av
vann kan bli berørt på ulike måter av
vedtak i vannforvaltningen. Dette kan
gjelde uttak og tilgang på vann, vann-
reguleringer, utslipp, overgjødsling og
bruk av plantevemmiddel.

Bedrifter og næringsutavere
kan påvirke vannmiljøet gjennom
fysiske inngrep, vannuttak eller
utslipp av forurensende stoffer.
Aktørene er viktige samtalepartnere
I prosessen med eventuelle unntak fra
miljømål/kvalitetskrav etter direktivet.

Samferdsel utgjører en stor del av
Norsk infrastruktur. Transport og
Infrastruktur påvirker vannforekomster
Både fysisk og kjemisk, og kan gi
påvirke økologien i vassdrag og
fjorder.

Friluftsinteresserte, som for eksempel
holder på med sportsfiske, seiling og
padling kan bli berørt.

11
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Drikkevann og grunnvannav en viss
betydning skal avgrenses og beskyttes.
Eiere av vannverk generelt, både
offentlige og private, bli berørt
sammen med brukere og interessenter
ved større grunnvannsforekomster

Figur  3.  Skisse viser eksempler på områder og parter som berøres av vannforvaltningen.

1.2 Vannforskriften og tilhørende hjemmelsgrunnlag

Innbyggeres og boligeieres nænniljø
kan påvirkes av vedtak fattet i vann-
forvaltningen. Det kan innebære
restriksjoner i bruk av areal- og vann-
områder og kan stille krav til endringer i
vannuttak og utslipp.

Gjennom  Forskrift om rammer for vannforvaltningen  innføres EUs vanndirektiv i norsk
vannforvaltning. Siste oppdaterte versjon kan lastes ned fra Lovdata på
h ://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20061215-1446.html.

Kommunen har mange roller,
blant annet skal kommunen sørge
for god drikkevannskvalitet og
rekreasjonsmiljøer. Samtidig er
kommunen ansvarlig for vann-
tjenester med vannuttak og utslipp
av forurensende stoffer fra kommunale
renseanlegg,overvannsutslipp mm.
Kommunen har et planleggings-
og tilsynsansvar for vannressursene
og er derfor en viktig part i vann-
forvaltningen.

Forskriften fmner man også på internettsiden h ://www.vann ortalen.no, Her fmnes i tillegg
mye informasjon om arbeidet med vannforvaltningsforskiften (vannforskriften) og regionale
hjemmesider som oppdateres jevnlig.

Vannforskriften er en implementering av EUs vanndirektiv, som Norge forplikter seg til å
følge opp gjennom EØS avtalen. Forskriften innebærer ingen endringer av
myndighetsforhold, slik at arbeidet skal skje innenfor eksisterende rammer.

Vannforskriften har ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for å gjennomføre tiltak. Det vil si at
nye tiltak ikke er vedtatt selv om tiltaksprogrammet er vedtatt, men skal utredes nøyere i
forbindelse med sektorvedtak. Berørte myndigheters ansvar for lovverk og virkemidler ligger
med andre ord fast. Vannforskrifter er hjemlet i tre lover; plan- og bygningsloven,
vannressursloven og forurensningsloven.



Plan- og bygningsloven:
•  § 3-6 bestemmelsen om felles planleggingsoppgaver for statlig og regional

myndighet (blant annet samordnet vannplanlegging).
• § 8-1 krav om godkjenning av Kongen av regional plan.
• §9-7 plansamarbeid mellom regioner og kommuner.

Vannressursloven:
• § 9 hjemmel for fastsetting av kvalitetsmål for vassdrag (de alminnelige i forskriften,

og de mer konkrete i planene).
• § 65 forskrifter til utfylling og gjennomføring av loven, herunder om samarbeid

mellom vassdragsmyndigheten og andre offentlige myndigheter

Forurensningsloven:
• § 9 forskrifter om forurensning, herunder grenseverdier for forurensning.

Noen bestemmelser er klart hjemlet i en av lovene (for eksempel grenseverdier for
forurensning, som finnes i ldassifiseringsveileder), men mange av bestemmelsene må nok
anses å være hjemlet i flere eller alle disse tre lovene samtidig.

Naturmangfoldsloven:
Naturmangfoldsloven er en tverrsektoriell lov som skal anvendes samtidig med andre lover.
Mål og prinsipper i naturmangfoldloven er viktig for planarbeidet og skal trekkes inn fra
starten av planleggingen.

2. Planens innhold
Dette kapittelet beskriver hvilke tema som foreslås belyst og utredet i planarbeidet. Kapittelet
skisserer også hvilke aktiviteter og metoder som skal brukes for å undersøke eller utrede
disse. I tillegg redegjør det for hvilke utredninger som skal gjennomføres. Kapittel 6
omhandler framdriftsplanen for arbeidet.

Arbeidet kan deles inn i tre prosesser:

1. Kinmskapsinnhenting og analyser.
2. Tiltaksanalyse.
3. Forvaltningsplan med sektorovergripende tiltaksprogram.

2.1 Karakterisering og analyser

Viktige faser i dette arbeidet er beskrivelse av vannforekomstene og gjennomføring av
risikovurdering. I denne fasen skal det gjennomføres et karakteriseringsarbeid og
vannforekomstene skal klassifiseres. Dette arbeidet skal utføres av fylkesmannen, og her er
det behov for et tverrsektorielt samarbeid.

Vannforskriftens hovedmål er god miljøtilstand i alt vann i Norge, det vil si at den ikke skal
avvike  særlig  fra naturtilstanden til den aktuelle vanntypen. Hvor stort avvik som tillates vil
variere og må sees i sammenheng med samfunnsmessige interesser og andre brukerhensyn.

Hovedmålet med karakteriseringen er å identifisere de vannforekomstene som er i risiko for å
ikke oppfylle vannforvaltningskravene om god miljøtilstand. Beliggenhet og grensene til
forekomster av overflatevann og grunnvann skal identifiseres og det skal foretas en
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karakterisering av de samme vannforekomstene. Med karakteriseringen av vannforekomstene
skal det dannes et faglig grunnlag for alt det videre arbeidet med å følge opp vannforskriften.

Kort oppsummert innebærer karakteriseringen følgende oppgaver:
• Avgrensning i håndterbare vannforekomster (elv, innsjø, kyst- og grunnvann).
• Inndeling av vannforekomster med ensartet naturtilstand (overflatevann).
• Identifisering av belastninger (eksisterende og forventede).
• Forenldet vurdering av miljø og påvirkninger.

2.2 Klassifisering av vannforekomstene

I tillegg til å karakterisere vannforekomstene, skal man gjennomføre en klassifisering av
vannforekomstene. I Idassifiseringen plasserer man vannforekomsten i svært god, god,
moderat, dårlig eller svært dårlig tilstand basert på kunnskap om forholdet i vannforekomsten
(Tabell 1). Klassifiseringen skal hjelpe oss til å si noe om hvor langt unna man er målet om
god miljøstand.

Tabell 1. Klassifiseringstabell

Vi har to typer miljømål, avhengig om vannforekomsten er naturlig eller sterkt
modifisert. Grensen mellom moderat og god tilstand er avgjørende i
vanndirektivsammenheng, fordi denne grensen er det viktigste grunnlaget for å sette
miljømål for naturlige vannforekomster.

Klasse Tilstand miljomal

Miljømaltilfredsstilt

Moderat Tiltak nadviindige  for a na miljamal

2.2.1 Standard miljømål
Det generelle målet er at overflatevann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, mens
grunnvann skal ha minst god kjemisk og kvantitativ tilstand innen 2021. Vannforekomster
som har svært god eller god tilstand må beskyttes mot forringelse av tilstanden.

2.2.2 Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
For SMVF gjelder andre miljømål enn i naturlige vannforekomster. En slik vannforekomst er

I så påvirket av et fysisk inngrep at miljømålet "-god økologisk" tilstand ikke med rimelighet
kan oppnås. Som oftest gjelder dette vassdrag med store vannkraftanlegg, eller kystvann med
havner eller f.jorder med forandret ferskvannspåvirkning. Generelt skal årsaken til inngrepet
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være et samfunnsnyttig formål, samt at dette ikke kan erstattes av alternativer som er teknisk
gjennomførbare og uten forholdsmessige store kostnader.

I Norge er det valgt å fastsette miljømål for SMVF ved å vurdere hvilke avbøtende tiltak som
er realistiske å gjennomføre i hver enkelt vannforekomst. Det som er realistisk fremkommer
som en avveining mellom naturtilstanden for gjeldende vanntype og det som er mulig å gjøre
av forbedrende tiltak innenfor dagens utnyttelse av vannforekomsten. Den økologiske
effekten av de miljøforbedrende tiltakene utgjør miljømålet "Godt økologisk potensial".

Det finnes også noen retningslinjer i arbeidet med vannforskriften i forhold til miljømål.

2.2.3 Mindre strenge miljømål
Når en vannforekomst er så påvirket av menneskelig virksomhet at det er umulig eller
uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målene, kan det fastsettes mindre strenge miljømål
dersom følgende vilkår er oppfylt:

• De miljømessige og samfunnsøkonomiske behov som den menneskelige virksomheten
tjener, ikke uten uforholdsmessige kostnader kan oppfylles på andre måter som er
miljømessig vesentlig gunstigere.

• Det sikres en høyest mulig tilstand for overfiatevann og grunnvann gitt de store
påvirkningene som er til stede.

• Det forekommer ikke ytterligere forringelse av tilstanden i den berørte
vannforekomsten.

2.2.4 Miljeambisjon
I tillegg til miljømål vil man i noen sammenhenger arbeide mot det man kaller en
miljøambisjon. Miljøambisjon vil først og fremst brukes der man har en ambisjon om endring
av vannføring i et regulert vassdrag. Grunnen til at dette er en (miljø)ambisjon og ikke et
(miljø)mål, er at aktuelle vassdragskonsesjoner må være ferdig revidert før man kan sette
endret vannføring som miljømål. Fram til aktuell konsesjon er revidert og det eventuelt er
fastsatt endringer i manøvreringsreglementet, må en endret vannføring settes som en
miljøambisjon og ikke som et miljømål. En vannforekomst kan således ha "godt økologisk
potensial" i dag, men i tillegg en miljøambisjon om endring av vannføring.

2.3 Brukerinteresser og brukermål

Brukerinteresser sier noe om hvordan vannet brukes i vannområdet og hvilke
påvirkningsfaktorer som kan redusere bruksverdien. Det er viktig å få fram brukerinteressene
for å se hvilken praktisk betydning oppnåelsen av miljømålene vil ha for innbyggerne og
andre brukere i området. Dette kan være viktige motivasjonsfaktorer, for å sikre
gjennomføringskraft og som grunnlag for kost- nyttevurderinger.

14



2.4 Tiltaksanalyse

Vannregionmyndigheten skal i samarbeid med vannregionutvalget utarbeide et tiltaksprogram
for den enkelte vannregion. Tiltaksprogrammet skal være sektorovergripende og skal bygge
på gjennomførte analyser og vurderinger. Tiltaksprogrammet skal foreligge senest innen
utgangen av 2015. Grunnlaget for tiltaksprogrammet er tiltaksanalyser. I en tiltaksanalyse tar
man utgangspunkt i de resultatene man har fra karakteriseringen.

Tiltakene skal så langt det er mulig prioriteres ut fra kostnadseffektivitet, det vil si at de
tiltakene som gir "mest miljøforbedring per krone" skal prioriteres først. Ved at alle tiltak
innenfor hele nedbørsfeltet til vannforekomstene vurderes samtidig og etter samme kriterier,
ligger det til rette for å velge de mest effektive tiltakene slik at målene kan nås til en lavest
mulig kostnad for samfunnet.

Sektormyndigheter og andre som har virkemidler for å utløse miljøfiltak skal delta på alle
trinn i prosessen, også på det lokale nivå. Den enkelte sektor har ansvar for å foreslå å utrede
tiltak innenfor sitt ansvarsområde.

For hvert av vannområdene skal det utarbeides lokale tiltaksan I Eierskapet til disse bør
ligge hos kommunene og gjennomføres som interkommunale samarbeid. Den lokale
tiltaksanalysen vil med utgangspunkt i karakteriseringen gi en vurdering av:

• Miljøutfordringer i området.
• Behov og ønsker for bruk og beskyttelse av vannområdet.
• Hvilke tiltak som er gjennomført, igangsatt eller planlagt.
• Oversikt over eksisterende rettigheter og tillatelser.
• Hvilke tiltak innenfor de enkelte sektorene som er nødvendig for å oppnå

miljømålene.
• Hvilke kostnader som er knyttet til de enkelte tiltak.
• Den samfunnsøkonomiske nytten av de foreslåtte tiltakene i forhold til kostnadene.

2.5 Forvaltningsplan med tiltaksprogram

Forvaltningsplanen er en sammenstilling og analyse av kunnskapen om vannforekomstene i
vannregionen og det enkelte vannområdet. Den sier også noe om hva som må gjøres for å nå
direktivets mål om god vannstatus. Prosessen med å utarbeide forvaltningsplanen, og likeså
planen i seg selv, er det viktigste informasjons- og kommunikasjonsverktøyet mellom
myndighetene og alle som berøres av de ulike vannspørsmålene i vannområdet.

Forvaltningsplanen skal rulleres hvert sjette år og skal fungere som en
virksomhetsredegjørelse og et vedtaksgrunnlag for myndighetene. Planen skal også fungere
som informasjons- og planleggingskilde i tillegg til rapporteringsverktøy for vannstatusen i
vannområdet og vannregionen. I planen skal man kunne danne seg et bilde av hvordan
vanntilstanden er i vannregionen. Forvaltningsplanen skal gjenspeile helheten i tilstand, bruk,
belastninger, miljømål og kvalitetskrav, samt tiltak og overvåking av vårt vann.

2.5.1 Regionalt tiltaksprogram
Det skal utarbeides et regionalt tiltaksprogram av vannregionmyndigheten i samarbeid med
vannregionutvalget. Det skal tas utgangspunkt i de lokale tiltaksanalysene. Det skal også
gjøres temamessige og geografiske prioriteringer innenfor regionen, samt vurderinger av
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unntak fra miljømålene dersom kostnadene ved gjennomføring av tiltak er uforholdsmessig
store sammenlignet med miljøeffekten og samfunnsnytten av dem.

Tiltaksprogrammet vil inneholde alle eksisterende tiltak som sektorene har iverksatt for å
beskytte, forbedre eller restaurere vannmiljøet, basert på den respektive sektormyndighetens
ansvarsområder, hjemler og virkemidler. I tillegg vil tiltaksprogrammet foreslå nye tiltak for å
nå miljømålene som følger arbeidet.

Forvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram vil være grunnlaget for etterfølgende
sektorbeslutninger. Eksempelvis vil forvaltningsplanen være retningsgivende for eventuelle
revisjoner av konsesjonsvilkår, saneringsplan for avløp (kommunedelplan), miljøplaner innen
landbruket, opprydding i forurensede grunnlokaliteter eller sedimenter, driftsendringer på
opprettsanlegg osv.

Tiltaksprogrammet vil kort sagt oppsummere.

• Alle eksisterende tiltak sektorene har iverksatt for å beskytte, forbedre eller restaurere
vannmiljøet, basert på den respektive sektormyndighetens ansvarsområder, hjemler og
virkemidler.

• Nye tiltak som foreslås for å nå miljømålene som følger av dette arbeidet.
• Tiltaksprogrammet anses også som viktig for å sikre et godt eierskap i kommunene, og

sørge for at sektormyndighetene tidlig kommer med sin kunnskap og deltar i de lokale
prosessene.

Karakterisering

11.-Vannstatus

Rulleres

Overvåkning hvert Forvaltnings-
6. år planer

Tiltaks
program

Figur  4.  Planprosessen oppsummert.
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3. Vannområdene
Vannforskriften stiller krav til at det velges ut minst et vannområde per vannregion som
pilotområde. På denne bakgrunn ble det gjennomført en høringsprosess i Troms, hvor
kommunene kunne gi innspill til hvilket område som burde velges ut. Etter
oppstartkonferansen for arbeid med vannforskriften i Troms vannregion ble det laget et
oppsummeringsnotat. Dette ble sendt på høring til berørte parter. På bakgrunn av synspunkter
fremmet på oppstartkonferansen og tilbakemeldinger på oppsummeringsnotatet ble Troms
fylke inndelt i 7 vannområder. Denne inndelingen skulle brukes i det videre arbeid med
vannforskriften i Troms. Inndelingen ble senere endret til 6 vannområder, da Harstad og
Salangen ble slått sammen til ett område.

Vannregion Troms strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensa i sør (Nordland) til
fylkesgrensa i nord (Finnmark) og fra fylkesgrensa mot Sverige og Finland i øst og til 1
nautisk mil utenfor grunnlinjen Inndelingen ble sluttbehandlet på oppstartsmøtet i
Vannregionutvalget den 12. mai, 2010. Et kart over Vannregion Troms illustrerer endelig
inndeling av vannområder (figur 5). Inndelingen følger vannets vei og avgrensinger er gjort
med utgangspunkt i nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Formålet med denne
inndelingen er å etablere hensiktsmessige forvaltningsenheter på lokalt nivå.

Troms fylke har et areal på 25 870km2, som utgjør ca 9 % av Norges landareal. Fylkets mest
folkerike kommune er Tromsø, med sine nesten 66 000 innbyggere. Fylket består av 25
kommuner og sine om lag 156 000 innbyggere.

NAVN
TroltS4  Re,gwend

Fidt-Troms

•  Sor-Trerns

tkro-Trcrns

nnonwTroms
NAME

Pås-lord-Kadroy

Bara-Målsetv

Barriu-Malseiv Svenge

Hafstsd - Sol.ngen

Harstad Sål.g6n 54111)*

lYnS«,-59«,.1

5a1.1

Fictdrnsa-Kvxrianyen

Wfdrats,~enIF"ndr

Figur 5. Inndeling av vannområder i Vannregion Troms.
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Harstad — Salangen
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3.1 Pilotarbeid i vannområde Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen

Etter oppstartkonferansen og høring av oppsummeringsnotat fra konferansen ble Bardu-
/Målselvvassdraget - Malangen valgt som det første vannområdet til første planperiode. I
første planperiode (2007-2009) var Fylkesmannen vannregionmyndighet (VRM) og hadde
ansvar for planprosessen. Forvaltningsplan for Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen ble
godkjent av Kongen i statsråd i juni 2010.

Vannområde Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen omfatter et areal på 7106 km2 som utgjør
ca 20 % av Vannregion 8, Troms. Området grenser mot Sverige i sør og mot Malangen i nord
og omfatter i hovedsak Bardu-/Målselvvassdraget, Rossfjordvassdraget, som drenerer til
Malangen, Rossfjorden samt Malangen ut til midtfjords Malangen-Kvaløya Vannområdet
består av kommunene Målselv, Bardu, Lenvik, Sørreisa og deler av Balsfjord kommune.
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Figur 6. Viser vannstatus i vannområde Harstad  -  Salangen. Rødt = sterkt modifisert
vannforekomst (SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket vannforekomst. Blått
= ikke påvirket vannforekomst. Vannområde Harstad-Salangen grenser mot Nordland fylke
i sør og er det sørligste vannområdet i Troms vannregion, og omfatter et areal på 4532,56
km2 og består av Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen
kommuner. Vannområdet består av 171 vannforekomster hvorav 144 er
ferskvannforekomster.
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Figur 7. Viser vannstatus i vannområde Senja. Rødt = sterkt modifisert vannforekomst
(SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket vannforekomst. Blått = ikke påvirket
vannforekomst. Vannområde Senja omfatter et areal på 4 253.56 km2, og består av øya Senja,
som er Norges nest største øy, samt Bjarkøy, Dyrøy, Rolla, Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg
og Lenvik kommuner. Vannområde Senja består av 103 enkelte ferskvannforekomster.
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Figur 8. Viser vannstatus i vannområde Balsfjord-Karlsøy. Rødt = sterkt modifisert
vannforekomst (SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket vannforekomst. Blått
= ikke påvirket vannforekomst. Vannområde Balsfjord-Karlsøy omfatter et areal på 8536.63
km2, og består av kommunene Karlsøy, Tromsø og deler av Balsfjord kommune.
Vannområdet er det største og mest befolkede vannområdet i Troms vannregion og består
av 157 ferskvannsforekomster.
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Figur 9. Viser vannstatus I vannområde Lyngen - Skjervoy. Rodt = sterkt modifisert
vannforekomst (SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket vannforekomst.
Blått = ikke påvirket vannforekomst. Vannområde Lyngen-Skjervøy grenser mot
Finnmark I nord og er det nordligste vannområdet i Troms vannregion og omfatter et
areal på 4927.68 km2 og består av er dominert av elvevannsforekomster. Vannområdet
består av 146 ferskvannforekomster, hvorav 106 av dem er elver.

MALESTOKK
1100 000



Nordreisa-Kvænan2en

Vanfionwhoms

Iver Nordreisa-Kvanagnen yngen-Skiervey
skID

RiskPossibl.

RIskYes

nnejoer Nordreisa-Kvanange
ald1)

SlakPosalON

RiskYes

50 ArealdekkeFlate
BJTYPE

Cyrkefflork

EVB•kk

.  Hedlaft

»fl

Sicog

rid.

Bardu4/1Olselv rv iFinland

Nordrelsa-Kv gen i Finland -

Nordreisa-Kv ngen F an

je i Finland

Figur 10. Viser vannstatus i vannområde Nordreisa — Kvænangen. Rødt = sterkt
modifisert vannforekomst (SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket
vannforekomst. Blått = ikke påvirket vannforekomst. Vannområde Nordreisa-
Kvænangen grenser mot Finnmark fylke i øst, og Finland i sør og omfatter et areal på
6016.47 km2  og består av Nordreisa og Kvænangen kommuner. Vannområdet består av
164 ferskvannforekomster, hvorav 106 er elver.
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4. Organisering av arbeidet

4.1 Organisasjonsstruktur

Ansvaret for oppfølging av den nye vannforvaltningen er beskrevet i Vannforskriften.
Planprosessen følger gangen i Plan- og Bygningsloven, med et unntak. Forskriften har pekt ut
en egen myndighet, Vannregionmyndigheten, til i samråd med et utvalg, Vannregionutvalget,
å utarbeide et utkast til forvaltningsplan med tiltaksprogam. En referansegruppe er knyttet til
vannregionutvalget og vil kunne gi innspill til planen underveis. Vannregionmyndigheten
sender ut planen på 6 måneders offentlig høring. Normalt ville denne del av prosessen bli
utført av planmyndigheten (fylkeskommunen). Fylkeskommunen tar utkastet til
forvaltningsplan til politisk behandling og vedtak i Fylkestinget. Planen blir deretter sendt til
Miljøverndepartementet for endelig godkjenning av Kongen i statsråd.
Miljøverndepartementet rapporterer inn forvaltningsplanen til EUs kontrollorgan, ESA.

ELJ-kommi:4 onen mv (E-ck.
EEA Mcdmer)

Nasjonal myndighet

V annregi onmyndighet

Miljov emdepartementet
DN

Figur 11. Organiseringen av arbeidet etter vannforskriften i Troms.

4.2 Vannregionmyndigheten (VRM)

EU Departementsgmppa
MD  +  OED. FKD, LMD,

Direktoratsgruppa
DN + NVE,  SLF. Fidmidir

fylkeskommunen  Vannregionutvalg

Fra og med 01.01.2010 ble Troms fylkeskommune utnevnt som vannregionmyndighet (VRM)
og har ansvaret for å koordinere arbeidet med vannforskrifteal-eg legge tilrette for en god og
oversiktelig planprosess i fylket.

Konkret vil dette si å ha ansvaret for at det utarbeides en forvaltningsplan med tiltaksprogram
i vannregionen. Dette skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg (VRU) som er
sammensatt av statlige og regionale myndigheter, i tillegg til kommunene. VRM skal også
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legge til rette for arbeidet i de enkelte vannområdene, følge opp statlige og regionale
sektormyndigheter, kommuner og konsulenter som har oppgaver i forhold til vannforskriften.

VRM har med andre ord et stort ansvar i å kjøre planprosessen, gjennom det regionale
apparatet både politisk og administrativt. Samtidig skal VRM sørge for at sektorer, kommuner
og andre interesserte får et godt eierforhold til vannforvaltningen og forvaltningsplanen.

De viktigste oppgavene for VRM er å:

• Sørge for at det blir laget en sektorovergripende vannforvaltningsplan med tilhørende
tiltaksprogram.

• Lede prosessen og gjennomføre høringer.
• Lede VRU og være sekretariat for referansegruppen.
• Gi rammer og veiledning for arbeidet i vannområdene.
• Sammenstille bidragene fra sektorene og vannområdene til helhetlige, regional

vannforvaltningsplaner og filtaksprogrammer.
• Legge opp til en prosess som sikrer samordning mellom sektorene og medvirkning for

interessenter og allmennhet.
• Samordne gjennomføring av vedtatt forvaltningsplan og tiltaksprogram for første

planperiode (2010 - 2015) som ble utarbeidet i perioden 2007 — 2009.

4.3 Vannregionutvalget (VRU)

Vannforskriften etablerer vannregionutvalget (VRU) som den viktigste arenaen for å få til et
samarbeid om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig forvaltningsplan. VRU i Troms ledes
av Troms fylkeskommune.

VRU består av representanter for VRM, Fylkesmannen i Troms, berørte sektormyndigheter
og kommuner. Alle relevante myndigheter har rett til å delta, men den enkelte myndighet må
selve bestemme hvordan de vil prioritere å organisere deltagelse i henholdsvis VRU og/eller
vannområdeutvalg.

Vannforskriften stiller krav om at kommunene skal være representert i VRU. VRU kan på
mange måter sees på som en stor "generalforsamling. På grunn av praktiske hensyn har VRM
besluttet at de fire regionrådene skal representere kommunene i VRU.

Det er viktig at VRU forstår sin rolle som arena for samordning. En av VRMs viktigste
oppgaver er derfor å legge til rette for en prosess som sikrer at VRU både føler eierskap til og
kan stille seg bak den (sektorovergripende) forvaltningsplanen som utarbeides, med
tiltaksprogram. Det er et mål om konsensus i VRU, og eventuelle uenigheter skal synliggjøres
i høringsdokumenter.

4.4 Refflonal referansegruppe — arena for regional medvirkning

På regionalt nivå er referansegruppen til VRU en arena for regional medvirkning.
Representanter for alle berørte rettighetshavere, private og allmenne brukerinteresser har rett
til å delta i denne gruppen. VRM foreslår at bransjer og organisasjoner er representert i
regional referansegruppe gjennom regionale representanter, mens mindre aktører og lokallag
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deltar i arbeidet på vannområdenivå. Det er imidlertid interessegruppene selv som avgjør hva
som er rett fordeling mht til deltagelse på disse to nivåene.

VRM har i samarbeid med VRU ansvar for å sikre og tilrettelegge for medvirkning fra
brukere og interessenter, samt å informere allmennheten.

VRM vil legge til rette for at referansegruppen deltar i utformingen av opplegget for
medvirkning. I praksis betyr dette at organisasjoner, interessenter og brukere selv får være
med på å lage opplegget for hvordan de selv og allmennheten skal bli informert, involvert og
hørt underveis i prosessen.

4.5 Ulike sektormyndigheters ansvar

Det er sektormyndighetene, fylkeskommunen og kommunene som innenfor sine
ansvarsområder, både har ansvar for å utrede forslag til typer tiltak og gjennomføringen av
dem innenfor sine ansvarsfelt.

Sektormyndighetenes viktigste oppgaver er:

• Levere informasjon, kunnskap og data innefor sine ansvarsområder som skal benyttes
i karakteriseringsarbeidet.

• Gjøre rede for forslag til miljøforbedrende tiltak innen sine ansvarsområder/ levere
materiale til tiltaksanalysen.

• Gjøre rede for premissene for fastsetting av miljømål.
• Gjennomføre tiltaksprogram.
• Delta i vannregionutvalget.
• Delta i  vannområdeutvalg.
• Gjennomføre og fmansiere tiltak innen sitt ansvarsfelt.
• Rapportere til VRM.

4.6 Fylkesmannen 1 Troms

Fylkesmannen har som regional miljøvernmyndighet hovedansvaret for arbeidet med å
utforme det faglige beslutningsgrunnlaget. Det er viktig å påpeke at dette skal skje i nært
samarbeid med VRM og VRU.

De viktigste oppgavene for fylkesmannen i oppfølgingen av vannforskriften blir å koordinere
arbeidet med:

• Overvåking og datahåndtering knyttet til vannmiljø.
• Karakterisering av vannforekomstene.
• Vurderinger av påvirkninger og risiko for at målet om god miljøtilstand ikke nås innen

2012.
• Klassifisering av miljøtilstand.
• Foreslå konkrete miljømål og tiltak for den enkelte vannforekomst.
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4.7  Organisering på lokalt nivå — vannområdeutvalgene (VOU)

Mye av forarbeidet til planarbeidet i Troms vil i praksis foregå lokalt i de ulike
vannområdene. Her har kommunen og andre aktører lokal kunnskap om tilstand og
påvirkninger, samt mulighet til å utvikle lokale løsninger. Kommunene er også en viktig
myndighet for vann og avløp, landbruk, arealbruk, m.m. Det som gjøres på vannområdenivå,
både mht bidragene til vurdering av påvirkninger, risiko og tilstand, samt lokale
tiltaksanalyser, er å regne som grunnlagsmateriale for den regionale planen som utarbeides av
VRM i samarbeid med VRU. Vannregionmyndigheten skal i nødvendig utstrekning gi
rammer og veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet på vannområdenivå,
samt å legge til rette for at dette skjer på en faglig forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister.

VRM anbefaler at kommunene får ansvaret for å lede arbeidet i vannområdene. I
vannområdeutvalgene kan både myndigheter, brukergrupper, interesseorganisasjoner og andre
interesserte delta.

Fylkesmannen i Troms har som tidligere vannregionmyndighet sett på mulighetene for en
nasjonal finansiering av prosjektledere i flest mulig vannområder. Dette er en mulig strategi
for å få tilstrekkelig oversikt på tvers av kommunegrensene og de ulike fagområdene. Således
vil dette kunne styrke forutsetningene for god framdrift i prosessen.

De viktigste oppgavene til vannområdeutvalgene (VOU) blir å;

• Utarbeide lokale tiltaksanalyser. Gode tiltaksanalyser er helt avgjørende som grunnlag
for kvaliteten på forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet.

•  Være  en arena for lokal kunnskap og engasjement.
• VOU skal utpeke kandidater til SMVF (sterkt modifiserte vannforekomster).

4.8 Samordning med Sverige og Finland

Vannregion Troms grenser til Sverige og Finland. I grense områdene vil VRM jobbe for at
vårt arbeide harmoniserer med arbeidet i den ansvarlige vannregionmyndighet i Sverige og
Finland med sikte på at ønsket miljøtilstand kan oppnås i hele nedbørsfeltet. Det vil også være
behov for samkjøring med Nordland og Finnmark. Planprogrammet skal legges ut på høring
til Sverige og Finland.

5. Medvirkning og informasjon
Vannregionmyndigheten (VRM) skal i samarbeid med vannregionutvalget (VRU) legge til
rette for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i gjennomføringen av
vannforskriften og særlig ved utarbeidelse, revisjon og oppdatering av forvaltningsplaner og
tiltaksplaner. Dette kapittelet omhandler informasjon om arenaer for medvirkning, høringer,
plan for medvirkning, hvordan man kan medvirke, samt annen informasjon som angår
rettighetshavere og allmennheten.

5.1 Arenaene for medvirkning

De viktigste arenaene for løpende medvirkning er:
• Lokalt: vannområdeutvalget.
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• Regionalt: vannregionutvalg og regional referansegruppe.

Se kapittel 4 for mer informasjon om disse arenaene.

5.2 Beskrivelse av når og hvordan medvirkning skjer

5.2.1 Medvirkning gjennom hele prosessen med tre-trinns høring
Høringen i tre trinn blir viktige milepæler - både med hensyn til å legge til rette for
medvirkning, og i forhold til å informere allmennheten om det pågående arbeidet.

Man kan påvirke ved å gi skriftlig innspill til de ulike deler av planprosessen. Ved
utarbeidelse av planprogram og forvaltningsplan med tiltaksprogram (høringsrunder), kan
man for eksempel delta på informasjonsmøter om vannforvaltningen i sin vannregion, og/eller
man kan ta direkte kontakt med kontaktpersonene i vannregionmyndigheten og/eIler
medlemmer i utvalget, arbeidsgruppene og referansegruppen.

En kartbasert innsynsløsning vil gi en oversikt over vannets tilstand i vannregionen og hva
slags type belastninger som påvirker de ulike vannforekomstene. Innsamlede data i en
database i forbindelse med kartlegginger og analyser, overvåking, utarbeidelse av miljømål og
tiltaksprogram, danner grunnlagsmateriale for de vurderinger som er gjort av vannets tilstand.
Det legges opp til tre offentlige høringsrunder med minst 6 måneders høringsfrist:

Trinn I:
Planprogram (fremdriftsplan og arbeidsprogram) sendes på offentlig høring innen utgangen
av 2010.

Planprogrammet vil være på høring i 6 måneder, i perioden 01.01.2011 — 30.06.2011. Viktige
tilbakemeldinger i denne høringsperioden er

• Er det tydelig nok hvordan arbeidet med forvaltningsplanen er lagt opp, er roller og
ansvar, samt formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet?

• Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i forvaltningsplanen?
• Er det tilstrekkelig beskrevet når og hvordan medvirkning skal skje?
• Er det lagt opp til en god nok prosess der alle parter har reell mulighet til å påvirke de

ulike plandokumentene og da særlig forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet?

Trinn 2:
Oversikt over vesentlige utfordringer vedrørende vannmiljøet i Troms sendes på høring innen
utgangen av 2011.

Dokumentet vil være på høring i 6 måneder, i perioden 01.01.2012 — 30.06.2012. I denne
høringsperioden kan man kommentere hvorvidt de utfordringer som er foreslått som
vesentlige, er de utfordringer som bør prioriteres. Viktig tilbakemelding i denne
høringsperioden er:

• Er man enig i prioriteringen?
• Innspill til bedre beskrivelser av prioriteringene og dokumentet for øvrig er også

relevant.
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• Forslag til forbedring av beskrivelser og begrunnelser.
• Understøtte begrunnelsene for eller si seg enig i prioriteringene som er gitt.

Trinn  3:
Utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram sendes på offentlig høring innen 1. juli 2014.
Dokumentene skal på høring i 6 måneder, i siste halvdel av 2014. Ved høringen av
forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet kan man kommentere på de tiltak som er foreslått
prioritert. Viktige innspill i denne høringsperioden er.

• Er man enig i prioriteringen?
• Er tiltakene tilstrekkelige?
• Er fordeling av ansvar for tiltak korrekt?
• Er mulighetene for finansiering av tiltakene tilstrekkelig?
• Gi forslag til forbedring av beskrivelser og begrunnelser.
• Markere dersom man er uenig eller understøtte begrunnelse for prioriteringene og

forslagene som er gitt.

I vannregionen finnes det ulike referansegrupper til vannregionmyndigheten.
Referansegruppens medlemmer representerer ulike bransje- og eller samfunnsinteresser i
vannregionen. En kontakt med slike referansegrupper kan være en god måte til medvirkning
underveis i planprosessen. Medvirkning skal ikke bare skje ved de tre høringene av
planprogram, vesentlig utfordringer og utkast til forvaltningsplan og filtaksprogram, selv om
dette er viktige milepæler. VRM har i samarbeid med VRU et viktig ansvar for å tilrettelegge
for at alle interesserte har mulighet til å delta aktivt i hele prosessen. VRM anser det som
viktig med lokalt engasjement og forankring. Dette er viktig for at all kunnskap skal bli gjort
tilgjengelig og at folk skal kunne få delta i sitt eget lokalmiljø. Det er viktig at dette skjer
tidlig i prosessen.

Nedenfor er det forsøkt redegjort for andre viktig områder hvor medvirkning kan skje i
praksis:

5.2.2 Kunnskapsinnhenting, analyser
Aktiv involvering av alle aktører (primært sektormyndigheter og kommuner) i
karakteriserings- og klassifiseringsarbeidet vil  være  nyttig for

• For å få samlet all relevant informasjon.
• Å øke bevisstheten om prosessene.
• Å avklare eventuelle utfordringer og om mulig løse konflikter på et tidlig tidspunkt.

5.2.3 Økonomiske analyser
Disse vil hovedsakelig være en vurdering av samfunnsutviklingen og påvirkningstrender i
årene frem til fristen for måloppnåelsen, mer enn en ren økonomisk øvelse. Innspill og
medvirkning fra sentrale aktører og berørte interessenter vil her være viktig for å gi et riktig
bilde.

5.2.4 Risikovurdering
Om hvorvidt standard miljømål nås innen 2021, vil omfatte en samlet analyse av påvirkninger
og effekter på vannmiljøet som er avgjørende for miljøtilstanden både i dag og ved fristen for
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måloppnåelse i 2021.  1nnpill  fra aktører og interessenter på om all relevant informasjon og
data er tatt hensyn til, vil her være viktig.

5.2.5 Vesentlige utfordringer
Alle aktører og interessenter kan være med på å fastsette hvilke påvirkninger som er
vesentlige og gi innspill til hvilke vannforekomster som er mest utsatt for ikke å nå målet om
god miljøtilstand innen 2021.

Dokumentet "vesentlige utfordringer" danner, sammen med planprogrammet, utgangspunktet
for utarbeidelsen av forvaltningsplanen der VRU kommer frem til en felles forståelse av hva
som er de viktigste utfordringene i vannregionen. Denne prosessen tar utgangspunkt i
utfordringer man ser lokalt sammen med regionale utfordringer. Deltakelse fra alle aktører er
viktig i prosessen som leder frem til en prioritering av utfordringene.

Dette blir en viktig periode for offentlig debatt (lokale og regionale mediesaker, åpne møter i
vannområdene med dette som tema og lignende) om utfordringer og interesser lokalt og
regionalt.

5.2.6 Andre informasjonskanaler
I. Vannportalen

I hele perioden vil Vannportalens regionale sider for Troms, være viktige for alle som ønsker
å følge med på arbeidet som foregår. Kartlegging av miljøtilstand for vannregion Troms
finnes på vann — nett innsynsløsningen.

På vannportalen vil man blant annet finne:

• Informasjon om møter i vannregionutvalg, arbeidsutvalg, referansegruppe og
vannområdeutvalg.

• Plandokumenter (utkast, høringer, høringsuttalelser, vedtak og vedtatte planer)
• Inndeling og informasjon om vannområdene med mer.
• Innsynsløsning til databasen Vann-nett som inneholder informasjon om den enkelte

vannforekomst, (det vil si, karakterisering, påvirkninger, tilstand, risikovurdering med
mer).

E-post, telefon og postadresse til vannregionmyndigheten vil ligge filgjengelig på
Vannportalens regionale side.

2.  Ileringsmeter

Det vil i alle høringsperiodene arrangeres åpne møter hvor alle kan delta.

3. Nettverkssamlinger

VRM ønsker å avholde nettverkssamlinger, primært for kommunene i fylket. Dette vil være
en arena for faglig påfyll samt erfaringsutveksling. Dette vil  være  basert på aktiv
medvirkning.

29



6. Fremdriftsplan

6.1 Oversikt over framdriftsplanen for 2010 — 2015

2010 — 2011 Organisering og kunnskapsbygging

• Beskrive vannforekomster, påvirkinger, utviklingstrender, og utføre risikovurdering
(karakterisering).

• Fastsette miljøtilstanden (klassifisering).
• Overvåkning, problemkartlegging.
• Register over beskyttede områder.
• Konstituering av Vannregionutvalg (VRU), Regional referansegruppe (RRG),

Vannområdeutvalg (VOU) (skape engasjement og lokal forankring av arbeidet).
• Høring av planprogrammet første halvdel av 2011.
• Fylkestinget vedtar planprogrammet høsten 2011.
• Oversikt over vesentlige spørsmål vedrørende vannmiljøet sendes på høring innen

utgangen av 2011.
• Utarbeide økonomisk analyse. Analysene og vurderingene skal revurderes og om

nødvendig oppdateres senest innen to år før nytt tiltaksprogram og ny forvaltningsplan
skal tre i kraft.

2012-2014: Utvikling av mål og tiltak

• Utføre tiltaksanalyser.
• Etablere et sektorovergripende tiltaksprogram med oversikt over alle miljøtiltak som

skal til for å nå god miljøtilstand i alle vannforekomstene.
• Viktig milepæl i denne fasen blir høringen av "vesentlige utfordringer" våren 2012.

2014-2015: Hering, vedtak og godkjenning

• Forslag til sektorovergripende forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregionen.
• Offentlig høring av forvaltningsplan.
• Fylkestinget skal vedta planen.
• Til slutt godkjenning av forvaltningsplanen igjennom Kongelig resolusjon med

Kongen i statsråd.

2016 —2021: Implementering og oppfolging

• Planen skal settes i verk i 2016.
• Nye tiltak som inngår i planprogrammet skal være starta innen 2018.
• Sektorene må starte tiltakene innenfor de områdene de har myndighet, og sikre at ny

arealbruk og utbygging ikke strider mot miljømålene.
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6.2 Fremdriftsplan

Tabell 2. Fremdriftsplan med delmål for 2010 — 2015.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Karakterisering
Klassifisering
Overvåking
Problemkartle nin
Beskyttede
områder ister
Oppstartsmøter VRU
VOU, AUV RRG
Planprogram
Vesentlige spørsmål
Tiltaksanalyser
Tiltaksprogram
økonomisk analyse
Forvaltningsplan

Utrednin
Hørin
Vedtak
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/683 -3

Arkiv: 194169/644

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 31.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/11 Skjervøy Formannskap 13.04.2011

Lars Hallensvei 17: Søknad om dispensasjon vedr. utvidelse av garasje

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygnignsloven 2008 (Pbl 08)
Forvaltningsloven (FVL)
Reguleringsplan for vågdalen (RFV)

Vedlegg
1 søknad om tillatelse
2 kart
3 naboerklæring
4 tegninger
5 Melding om tiltak
6 nabovarsel

Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:

1. Iht. Pbl 08 § 19-2, innvilges det dispensasjon fra regulerings bestemmelse punkt 5, vedr 
utnyttelsesgrad. Utnyttelses graden på eiendommen innvilges til 22 % bebygd areal.

2. Iht. Pbl 08 § 19-2, innvilges det dispensasjon fra regulerings bestemmelse punkt 7, vedr. 
garasjestørrelse. Garasjen kan oppføres med grunnflate på 59,9 m².

3. Iht. Pbl 08§ 19-2, annen setning, stilles det som vilkår, for dispensasjoner i punkt 1 og 2 
ovenfor, at det ikke vil være mulig, ved senere anledning, å oppføre påbygg over 
omsøkte garasje. Dette med bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor, og hensynet til 
fortetning av området.

Bakgrunn for saken
Skjervøy Kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg til bolig – utvidelse av 
garasje i Lars Hallens vei 17 på Skjervøy.



Saksopplysninger
Søknad om tillatelse til tiltak, datert 01.02.11 fra Arild Johnsen. Nabovarsel er sendt ut, og det er 
ikke innkommet noen merknader til tiltaket.

Tiltaket er oppføring av tilbygg til bolig, og innebærer utvidelse av eksisterende garasje. Tiltaket 
vil oppføres i 1 etasje med veranda på taket.

Brudd på bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08
Tiltaket medfører at avstanden til nabogrense mot Lars Hallens vei 15 blir mindre enn 4 meter, 
som angitt i Pbl § 70. Angitte avstander i søknad er 2,35 meter til nabogrense og 6,6 meter 
mellom bygningene. Nabo har gitt skriftlig samtykke til dette (vedlagt).

Tiltaket medfører brudd på gjeldende reguleringsplan for området når det gjelder 
utnyttelsesgrad. Det er regulert for 20 % grunnflate/bebygd areal av netto tomteareal.

Omsøkte tiltak medfører 22 % grunnflate/bebygd areal av netto tomteareal på eiendommen. En 
overskridelse på 2 %.

Garasjens størrelse vil, etter tiltaket ha en grunnflate på 59,9 m². Reguleringsplanen sier at 
grunnflate for garasjer ikke må overstige 35 m². Dermed er omsøkte garasje 24,9 m² større enn 
reguleringsplanen gir rom for. 

Tiltakshaver har søkt om dispensasjon vedr. brudd på bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 
08. Søknad om dispensasjon begrunnes med at tiltakshaver har kjøpt veteranbil, som han ønsker 
å tilrettelegge for lagring av. Herunder ønskes det mulighet for god plass slik at bilen ikke blir 
utsatt for skader, riper mv. 

Tiltakshaver viser til at bilen er et sjeldent eksemplar, og at det er et stort ansvar å ta vare på 
denne. Videre opplyses det om at garasjen ikke vil være til sjenanse for noen naboer og at 
garasjen vil bygges i brannsikkert materiale.

Vurdering
Omsøkte tiltak medfører brudd på regulert utnyttelsesgrad, samt at tiltaket medfører at 
avstanden til nabo blir mindre enn 4 meter. 

I henhold til Pbl 08 § 29-4, kan man bygge nærmere enn 4 meter dersom hjemmelshaver/eier på 
naboeiendom har gitt skriftlig samtykke. Det er gjort i denne sak. Det betyr at avstanden til 
naboeiendom i utgangspunktet er avklart og ok.

Imidlertid foreligger det krav til branntekniske skiller når avstand mellom  nabobygninger blir 
mindre enn 8 meter. Omsøkte tiltak skal oppføres i leca vegger og støpt dekke. Dette vil ivareta 
krav til brannskiller. Tiltakshaver har bekreftet i søknad om dispensasjon at tiltaket vil oppføres 
i brannsikkert materiale. Dette vil være en betingelse for en eventuell tillatelse.

Imidlertid mener saksbehandler at man må vurdere hensynet til fortetning, når man vurderer 
garasjens størrelse og avstand til nabogrense. Dette er sentralt når man vurderer saken og 
muligheten for å gi dispensasjon fra bestemmelsene vedr garasje størrelse og utnyttelsesgrad.

Når man skal vurdere muligheten for å dispensere fra reguleringsplanen skal det gjennomføres 
en samlet vurdering. Etter en slik vurdering må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større 
enn ulempene. Dette fremkommer av Pbl § 19-2.



I utgangspunktet skal det ikke være en kurant sak å få dispensasjon fra bestemmelser gitt i og i 
medhold av gjeldende Plan- og bygningslov. Likevel skal man etter samlet vurdering vurdere 
mulighetene.

Fortetning
I tettsteder må man påregne at boliger o.l. bygges nærme hverandre, men man må likevel søke å 
ivareta kravet om en avstand på 4 meter til nabogrense. Dette for å unngå uønsket fortetning og 
ivareta friareal på boligeiendommer. 

Den aktuelle eiendommen ligger slik plassert at terrenget i bakkant (fra veien) har en kraftig 
stigning. Det er dermed ikke nevneverdig utsikt for boliger på den annen side av veien. Utsikten 
i området er orientert i den annen retning. Dermed er det saksbehandlers vurdering at utsikt for 
boliger i området ikke vil forringes som følge av omsøkte tiltak.

Avstanden til nabogrense, etter tiltaket, vil være 2,35 meter. Ca halvparten av dagens 
avstandskrav. Mellom tiltakshavers bygning og nabobygning, er det i dag 9,9 meter. Etter 
omsøkte tiltak vil avstanden være 6,6 meter. Dette vurderes, i utgangspunktet som i underkant 
av ønskelig, og er mindre enn angitt i gjeldende Pbl (8 meter).

På den annen side er omsøkte tiltak i 1 etasje. Dette vil medvirke til at fortetningen ikke 
oppleves så voldsom.

Saksbehandler vurderer at tiltaket, som omsøkt, ikke vil medføre uønsket fortetning. 
Saksbehandler ser likevel at det i fremtiden kan komme søknad om å bygge tilbygg/Påbygg over 
garasjen. Dersom dette skjer, vil man få en fortetning av eiendommene og boligområdet, som 
saksbehandler vurderer som lite ønskelig. Derfor er det viktig å vurdere dette nå.

For å unngå en slik situasjon mener saksbehandler at det må settes som vilkår for evt. 
innvilgelse av dispensasjon, at det ikke vil være mulig å gjennomføre eventuelle fremtidige 
tiltak som påbygg over garasje på eiendommen.

Garasjens størrelse
Garasjen vil ha en grunnflate på ca 60 m². Dette er en stor garasje, som bryter med 
reguleringsplanens bestemmelser. Administrasjonen er delegert myndighet å innvilge 
dispensasjon for garasjer på inntil 50 m². Dette med bakgrunn i at 50 m² er å anse som en 
tidsriktig størrelse for garasjer. Omsøkte garasje vil bli større enn dette.

Om dette vil bli mulig å gjennomføre, må dermed vurderes nærmere. Det er da naturlig å 
vurdere garasjens utforming og forhold til omgivelsene. Vil garasjen fremstå som urimelig stor i 
omgivelsene og kunne medføre negative konsekvenser for naboer?

I lengderetningen vil garasjen utvides i bakkant. Denne del av eiendommen ligger inn mot berg, 
og bort fra bebyggelsen for øvrig. Omgivelser og naboer vil dermed ikke merke denne 
utvidelsen, og den vil dermed ikke oppleves som skjemmende.

Garasjen vil bli 3,3 meter bredere, og denne breddeøkningen vil bli synlig fra vei, naboer mv. 
Nærmeste nabo har gitt skriftlig samtykke til tiltaket, dermed må vurderingen vedr denne nabo 
være at disse ikke vil oppleve negative konsekvenser av tiltaket. Øvrig naboer har skrevet under 
nabovarsel, og angitt at de samtykker i tiltaket. Naboer vil dermed ikke oppleve negative 
konsekvenser som følge av tiltaket.



Når det gjelder bredden til tiltaket, vil denne bli ca 7 meter. Dette vil bli en bred garasje, som er 
tilbygg til bolig. Likevel er slik bredde normalt for dobbel garasjer, og gjerne nødvendig for å 
oppnå ønsket funksjon mht. dobbelgarasje. 

Dermed er det saksbehandlers vurdering at omsøkt bredde er gjennomførbar. Dette med 
bakgrunn i nabovarsling, nabos samtykke. Imidlertid vises det til punkt ovenfor vedr Fortetning, 
og at det bør stilles som vilkår for dispensasjon, at det ikke vil være mulig å gjennomføre 
påbygg over garasjen.

Utnyttelsesgrad
Omsøkte tiltak medfører overskridelse av regulert utnyttelsesgrad på 2 %. 

Saksbehandler mener man blant annet må se på formålet til tiltaket, i vurderingen av 
dispensasjon. Tiltaket er en utvidelse og tilpasning av kapasiteten til garasjen. Fungerende 
garasje er av mange ansett som viktig og nødvendig for å kunne ta vare på biler og annet utstyr.

På eiendommen er det små muligheter, samt lite ønskelig, at det oppføres ny garasje. Dette vil 
medføre at bygningsmassen virker mer ruvende. Tiltakshaver har valgt å tilpasse eksisterende 
garasje ved å utvide. Dette vurderes av saksbehandler som den mest aktuelle løsningen.

Samtidig har tiltakshaver valgt å føre opp tilbygget i 1 etasje, som er positivt i forhold til 
omgivelsene.

Eiendommens plassering er også slik at konsekvenser for omgivelser blir små. Nabo i Lars 
Hallens vei 15, er den som vil kunne oppleve ulemper mht. at avstand til tomtegrense blir 
mindre enn 4 meter. Denne nabo har gitt skriftlig samtykke til dette.

Det er derfor saksbehandlers vurdering at omsøkte overskridelse av utnyttelsesgrad kan 
innvilges

Tiltakshavers begrunnelser
Søknad om dispensasjon begrunnes med at tiltakshaver har kjøpt veteranbil, som han ønsker å 
tilrettelegge for lagring av. Herunder ønskes det mulighet for god plass slik at bilen ikke blir 
utsatt for skader, riper mv. 
Tiltakshaver viser til at bilen er et sjeldent eksemplar, og at det er et stort ansvar å ta vare på 
denne. 

I vurderingene vedr. dispensasjon, mener saksbehandler at behov for lagring av veteranbiler mv. 
ikke er relevant. Dette er brukerspesifikke forhold, som ikke kan gjøres gjeldende i vurderinger 
etter Pbl 08. Dersom disse hensyn tas, forutsetter man at garasjen vil bli benyttet til dette for 
alltid. Boligen kan i fremtiden bli solgt, eller tiltakshaver endrer interesser, og da vil vurderinger 
basert på brukerspesifikke forhold ikke lenger være gjeldende. 

Vurderinger vedr dispensasjon må baseres på mer generelle vurderinger. I denne sak er det gjort 
vurderinger vedr eksisterende garasjes størrelse, og at denne ikke imøtekommer dagens krav til 
funksjonalitet. Garasjen er også vurdert å kunne oppføres med grunnflate større enn 50 m². 
Dette med bakgrunn i at garasjens utforming ikke vil medføre konsekvenser for omgivelser mv. 

Konklusjon
Det er saksbehandlers vurdering at omsøkte tiltak kan gjennomføres som omsøkt, og at det kan 
innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelse pkt 5 vedrørende utnyttelsesgrad, og pkt 7 
vedr garasjens størrelse.



Imidlertid mener saksbehandler at det må stilles som vilkår, til innvilget dispensasjon, at det 
ikke vil være mulig å føre opp påbygg over garasjen. Dette for å redusere/begrense fortetningen 
av området.
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Skjervoy kommune

Teknisk etat

Undertegnede ks KG1-4,/-5 eier/fester

av Gnr. 1 J Bnr. L Feste nr. gir herved

sitt samtykke til at nabo \(11~1

som er Eier/Fester av Gnr. i Bnr. t Feste nr.

gis tillatelse til å oppføre J kj\t\-

Vitterlighets vitne 2:

nærmere enn 4 meter fra min eiendomsgrense.

Jfr. Plan- og bygningsloven § 70

Underskrift: rC,5

Skjervøy den  1.1) / i  20 i 0  

Vitterlighets vitne 1:

NABOERKLÆRING
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Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven (pb1) §§ 81, 85, 86 a,
jf. forskrift av 22.1.1997 om saksbehandling og kontroll (SAK)

Til kommune: (Melding med vedlegg fylles ut og leveres i 2 eksemplarer,
evt. ekstra sett etter avtale med kommunen)

SAK § 2

Pb1§ 93 a

Planstatus

•

e(o&I

• • •

Gnr. Bnr.‘ j Festenr. Seksjonsnr.
Eiendom/
byggested Adresse Postnr. Poststed

Driftsbygning i landbruket (jf. pbl § 81, jf. SAK § 20 nr. 1)

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg (jf. pb1§ 85, jf. SAK § 23)
Tiltakets art Mindre byggearbeid på boligeiendom (jf. pb1§ 86 a, jf. SAK § 20 nr. 1)

Pb1§ 74, 2. ledd Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene.SAK § 21 nr. 1 e

@  NBR nr. 5153 Juni-2001

Forhåndskonferanse er avholdt Ja

Arealdel av kommuneplan K Reguleringsplan
Spesifiser nærmere

1/(c
Reguleringsformål i arealdel

Beregningsregler i reguleringsplan

Prosent bebygd areal (% BYA)

Bebyg-
gelsen  -
størrelse
og grad av
utnytting Vis bere ning av grad av utnytting

.s 5

bi 515-

Spesifiser korttiltakets art

0-11, Phi G&" .

Nei

kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan- beskriv

Prosent tomteutnyttelse (% TU) Annet
Oppmålt Tomteareal
tomt  K  Ja Nei

Eldre bebyggelse Ny bebyggelse

Antall etasjer (TEK § 4-1) 2-

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5)  feS (
I 3

~4egcmal (NS13940) m2

("1,  Ctit-t

Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket

Bygningsnr. Kommunens saksnr.
Stempel (fylles ut av kommunen)

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja, skal NBR nr. 5177 med
vedlegg sendes til Arbeidstilsynet.

Tillatt bruksareal (T-BRA m2)

Vedlegg nr.
Dersom ja, vedlegg referat E -

615 s-

Bebyggelsesplan

Ja Nei

Vedlegg nr4
E -

Sett kryss for
eksisterende plan

Tillatt grad av utnytting

Sum

rn2
f3s, z-m2

Side 1 av 2



Avstand

Avløp
pbl §§ 66, 67

Overvann

Koder

Adresse

E-post

Dato Underskrift

Minste avstand fra den planlagte bygning til: Nabolss;L, Vegmidte Annen bygning

Avstand
Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomta? riJa m [R Nei

Avstand
Går det priv./off. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta? ril Ja m R Nei

'

Takvannlovervann føres til:

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel — NBR nr. 5155

Kart, situasjonsplan

Redegjørelser og tegninger

Uttalelser fra andre offentlige myndigheter

Andre vedlegg

Beskrivelse av vedlegg

-70„3„201( ki

Næringsgruppekode Bygningstypekode
eller

2

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Dersom vanntilførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Ja Nei

Tilknytning i forhold til tomta

' Offentlig avløpsanlegg

Ja

Avløpssystem Terreng

Postnr, , poststed

Nei

Foreligger utslippstillatelse? Ja Nei

Dersom avløpsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Kartblad Koordinatsystern Senterpunkt angitt ved
Senterpunkt (hvis oppgitt på situasjonskart): (hvis oppgitt på situasjonskart):

for tiltaket
X-koordinat: Y-koordinat:

Ja Nei

Ikke
Gruppe Nr. fra — til

relevant

. . -

Tiltakshaver forplikter seg til å la gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pb1) og teknisk forskrift (TEK)
Navn 0 Telefon (dagtid) Mobiltelefon Evt. organisasjonsnr.

Enkeltperson Foretak/lag/sameie Off. virksomhet
Gjentas med blokkbokstaver

piLL. o 1-NSLM
NBR nr. 5153 Juni-2001 Side 2 av 2



Gjenpart av nabovarsel
for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1)

Til kommune Tiltak på eiendommen:
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr

Kopi av dette dokumentet uten vedlegg sendes kommunen,
samtidig som naboer varsles.

Nybygg

Riving

Innhengning mot veg

fl Annet
Beskriv

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

j Driftsbygning i landbruket pb1§ 81

Mindre byggearbeid

' I Skilt

. -

fl Søknaden er lagt ut på besøksadresse:

For nedenfornevnte eiendom er det i henhold til
bestemmelsene i § 94 nr 3 i plan- og bygningsloven
av  14. juni 1985 nr 77,  sendt følgende nabovarsel:

Eiendommens adresse

Postnr Poststed

Eier/fester

Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

Vedlegg nr

C-

Anlegg n Endring av fasade

Skilt Li Eiendomsdeling eller bortfeste

Bruksendring i - Dispensasjoner

Beskrivelse av vedlegg Gruppe

Dispensasjonssøknader

Situasjonsplan

Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:

Eventuelle merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Sted Dato Underskrift (tiltakshaver eller ansvarlig søker)

Kommunens adresse

Nr fra - til

Ansvarlig søkers postadresse

Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

Kommunens saksnr

Ikke
relevant

NBR nr 5155 Juli-2003  Side 1 av 2



Kvittering for
nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.

Eiendom/byggested
Gnr Bnr, Festenr Seksjonsnr Adresse ,

k....) 9
:, ei t..(

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

£..19 1 '. -<,-2 W.,t?,  'il.--(Z
.,.L.,. . .,_.  (.,.1,-,

Adresse

Postnr Poststed Postnr Poststed -,..(2 Poststedets reg.nr
("3. 5C) r':',, /:.-  ( r u73' --',5 q 1- 0

: -
(_- • •,'"'‘,-X's,-,-•

Personli kvittering for mottatt varsel Da„.) „...il ..) Sign • , C„) ;
Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket Lc,c-,.:-.t1..- ,....1

G r Bnr Festenr Seksjonsnr

-79
Adresse i Adresse

Postnr Poststed Postnr Poststed • , Poststedets reg.nr

Y(-) r h:;(.: (

Personli kvittering for mottatt varsel Qato, Sign ,
Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket ' ,LrLQ.U('_);:*.0

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

oiv; r
Adresse

Gnr

,.._(-.</› -› 1`3,

Adresse

Postnr

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

Bnr Festenr Seksjonsnr

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1381 -2

Arkiv: V00

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 31.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
27/11 Skjervøy Formannskap 13.04.2011

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 52 bnr. 14 i Skjervøy 
kommune

Henvisning til lovverk:

Konsesjonslovens § 9

Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 52 bnr. 14 i 
Skjervøy kommune og innvilger konsesjon til Tom Einevoll til fritidsformål som søkt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at eiendommen ikke har dyrka eller dyrkbar jord og at 
skogarealet er på låg bonitet med liten tilvekst. Videre at eiendommen over flere år har vært 
utnyttet til samme formål.

Ingen merknader til kjøpesummen.

Saksdokumenter:
 Søknad om konsesjon, datert 25.03.11

Vedlegg:
Flyfoto

Saksopplysninger:
Søker: Tom Einevoll, Postboks 332, 9189 Skjervøy
Overdrager: Edgar Olsen, Severin Steffensensvei 39, 9180 Skjervøy

Eiendommen ligger i Lille Kobbepollen på Kågen.

I kommuneplanens arealdel inngår eiendommen i LNF-område, Sone 1. Her foreligger viktige 
reindrifts-, vilt-, frilufts og/eller landbruksinteresser.



Eiendommen har i alt 129 daa, bestående av en del lauvskog på låg bonitet med liten tilvekst. 
Eiendommen er ikke bebygd. Tidligere sto ei hytte på eiendommen, men denne ble fradelt i 
1983.

Formålet med ervervet er å bruke eiendommen til fritidsformål, som jakt og uttak av ved for 
eget behov. Noe eiendommen har vært brukt til over flere år.
Kjøpesummen er oppgitt til kr. 5.000,-, noe en ikke har merknader til.

Vurdering:
Eiendommen er en utmarksparsell. Den har ikke dyrka eller dyrkbar jord. Skogen har liten 
tilvekst og bruksverdien ligger i uttak av brenselved og fritidsaktiviteter som bl.a. jakt.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2010/3321 -10

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 31.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
28/11 Skjervøy Formannskap 13.04.2011

Søknad om deling av eiendommen gnr. 66 bnr. 88 i Skjervøy kommune

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12 

Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av i alt to hyttetomter hver på 
2,3 daa for oppføring av hytte på eiendommen gnr. 60 bnr. 88 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på tomteområdet ikke berører dyrka eller dyrkbar jord. Hele 
eiendommen består i flg. økonomisk kartverk av uproduktive arealer. Det er videre vektlagt at 
eiendommen ligger i et veiløst og ubebodd område.

--- slutt på innstilling ---

Saksdokumenter:
 Søknad om deling, datert 21.06.10
 Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy, datert 21.03.11
 Gårdskart fra Nijos

Vedlegg:
Flyfoto over Geitvika

Saksopplysninger:
Søker: Eldbjørg Mathiassen, Kirkegårdsveien 20, 9180 Skjervøy
Erververe: Wiggo Mathiassen, Falkeveien 5, 9512 Alta
                  Pål Arne Mathiassen, Nordveien 30, 9180 Skjervøy

Eiendommen 60/88 ligger i Geitvika på Arnøya. I flg. gårdskart fra Nijos har eiendommen totalt 
85,8 daa, alt betegna som skrinn fastmark. 



I kommuneplanens areal ligger tomtene i LNF-sone 2, som både er områder av landbruksmessig 
betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse kan tillates.

Formålet med søknaden er fradeling av to hyttetomter hver på 2,3 daa. På hver av tomtene er det 
tenkt oppført ei hytte.

Vurdering:
Fylkeslandbruksstyret godkjente i 2001 fradeling av eiendommen 60/88 fra eiendommen 60/8, 
og begrunnet tildelingstillatelsen med at eiendommen har svært begrenset ressursgrunnlag. Den 
ligger i veiløst og ubebodd område. Det er ikke landbruksdrift i nærområdet og arealene på 
eiendommen 66/88 er i flg. økonomisk kartverk uproduktivt.

Siden tomteområdet og eiendommen som helhet ikke har jordbruksmessig interesse, vil 
eventuell fradeling ikke berøre slike interesser og fradelingen tilrås.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/767 -5

Arkiv: 194169/597

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 03.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
29/11 Skjervøy Formannskap 13.04.2011

Kirkegårdsveien 49: Dispensasjon vedr. garasje

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 20085 (Pbl 08)
Reguleringsplan for St. Hanshaugen

Vedlegg
1 søknad om tiltak
2 nabovarsel
3 kart
4 tegninger
5 dispensasjons-søknad

Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:

1. Med hjemmel i Pbl 08 § 19-2, annet ledd, og med bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor, 
avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 1-5 – vedr garasjens 
etasjeantall, størrelse og utforming. Dette da det er vurdert at tiltaket bryter med:

- Intensjonen/hensynet bak reguleringsbestemmelse 1.5 vedr etasjeantall og 
utforming. Hensynet tilsidesettes.

- Reguleringsbestemmelse 1.12 sitt krav om harmonisk utforming

2. Tiltakshaver oppfordres til å justere planene for å tilnærme seg 
reguleringsbestemmelsene. På bakgrunn av justerte planer vil det være mulig å:

- vurdere bygningens høyde, med hensyn til store høydeforskjeller på 
eiendommen. 

- Vurdere dispensasjon vedr. grunnflate. Dette med bakgrunn i store avstander til 
annen bygningsmasse, og liten fare for fortetning.



Bakgrunn for saken
Skjervøy Kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, riving av eksisterende garasje, og 
oppføring av ny garasje i Kirkegårdsveien 49, på Skjervøy.

Saksopplysninger
Søknad om tillatelse til tiltak, datert 11.02.11, fra tiltakshaver Knut Vidar Isaksen

Nabovarsel er sendt ut, og det er ikke innkommet innvendinger til tiltaket.

Søknaden gjelder oppføring av garasje. Garasjens utforming medfører brudd på reguleringsplan 
St. Hanshaugen, som er gjeldende for området. Saken må dermed behandles som 
dispensasjonssak, jf. Pbl 08 § 19-2.

Garasjen er omsøkt oppført i 2 etasjer, med grunnflate på 55,7 m² og med takvinkel på 34 
grader. Bredden til bygningen vil være 11 meter.

Reguleringsplanen sier følgende om etasjeantall, takvinkel og størrelse:
Pkt. 1.5 vedr garasjens grunnflate og etasjeantall
Bestemmelsen sier; ”Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 
50 kvm. Og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg form og farge.”

Grunnflaten overskrides med  5,7 m², og er å anse som en 2 etasjes garasje.

Pkt.1.3 Takvinkel
Bestemmelsen sier: ”Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i strøket. Den skal ligge mellom 22 
og 38 grader.”

Omsøkte takvinkel på 34 grader, er i så måte å anse som innenfor regulert vinkel intervall. Man 
må imidlertid se til nevnte punkt 1.5, som sier at garasjer skal være tilpasset bolighuset med 
hensyn til materialvalg, form og farge. Bolighuset på eiendommen har en takvinkel på 22
grader.

Tiltakshaver har søkt om dispensasjon i forhold til de bestemmelser som blir brutt som følge av 
tiltaket. Tiltakshaver referer til reguleringsplan for Dreyerjorda, dette med bakgrunn i 
opplysninger fra saksbehandler. Eiendommen grenser til denne reguleringsplanen, men ligger i 
realiteten i reguleringsplan området for St. Hanshaugen. Saken behandles i forhold til rett 
reguleringsplan.

I søknad om dispensasjon, begrunner tiltakshaver søknaden med følgende:
- Ny garasje vil føres opp i Leca, som gjør tilfylling av jordmasser, og at garasjen da vil 

passe inn på tomta
- Har ikke kapasitet til verktøy/arbeidsrom i huset, noe som vil bli løst ved tilbygg til 

garasjen.
- Ønsker hems/bod for vinterlagring, ved å få dette i garasjen slipper tiltakshaver å sette 

opp utebod på tomta. Mye utstyr må lagres i garasjen, som medfører at det ikke er plass 
til 2 biler i garasjen.

- Tiltakshaver har brannvakt hver 4. uke, og det vil være en stor fordel om vaktbilen kunne 
stå i garasjen, spesielt vinterstid.

- Leieboer har behov for lagringsplass av diverse utstyr.
- Takvinkel på 34 grader er ønskelig fordi tiltakshaver har tilgang på takstoler.



- Vedr. grunnflate på 55,72 m², opplyser tiltakshaver at det er gravd ut, og ferdigstøpt 
fundament der hvor tilbygg til garasje vil være.

- Utnyttelsesgraden på eiendommen vil ikke overstige reguleringsbestemmelser, som følge 
av tiltaket.

- Høyden til garasjen er nødvendig for å løfte takkonstruksjonen over bakkenivå bak 
garasjen.

Vurdering
Dispensasjonsbehandling jfr. § Pbl § 19-2
Ved behandling av dispensasjonsspørsmålene, og bygningens plassering i forhold til Pbl § 70, 
må det gjøres en samlet vurdering av saken, hvor fordeler, ulemper og eventuelle konsekvenser 
for tiltakshaver, naboer og omgivelser vurderes. For å kunne gi dispensasjon, må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene.

Dispensasjon kan heller ikke gis, dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

Punkt 1.5, vedr garasjens grunnflate og etasjeantall:
Først gjøres det, herunder, en vurdering av garasjens utforming mht. høyde, så en konkret 
vurdering av begrunnelser gitt for ønsket utforming av garasjen. Til slutt gjøres det en vurdering 
vedr. garasjens utforming, og forholdene på eiendommen og til omgivelsene. 

Garasjens høyde og utforming:
Reguleringsplanen sier at garasjer skal være i 1 etasje. Intensjonen bak denne bestemmelsen er, 
at garasjer ikke skal utformes som høye ruvende bygninger. Dette av hensyn til de ulike 
eiendommer, samt naboer og omgivelser. Videre er sier reguleringsplanen at garasjen skal 
tilpasses bolighuset på eiendommen. Tradisjonelt oppføres garasjer i en etasje, med takvinkel lik 
bolighuset, og i samme materialer som boligen. Der det er nødvendig, av ulike årsaker kan hele 
eller deler av garasjen føres opp i andre materialer.

Omsøkte garasje er pr. definisjon en garasje med 2 tellende etasjer, utformingen er da også slik 
at den fremstår som en to etasjes bygning. Dette bryter med intensjonen bak bestemmelsen om 
etasjeantall til garasjer. Høyden til garasjen vurderes dermed å bryte med intensjonen bak 
reguleringsbestemmelse 1.5 når det gjelder etasjeantall, tilpasning til bolighuset, samt 
reguleringsbestemmelse 1.12 (se nedenfor vedr 1.12).

Takvinkel er omsøkt til 34 grader, 12 grader mer enn bolighuset, og garasjen vil dermed ikke bli 
tilpasset bolighuset mht. dette.

Det er saksbehandlers vurdering at, omsøkte garasje bryter med reguleringsbestemmelsene på en 
slik måte at intensjonen bak bestemmelsene blir satt til side. Imidlertid foreligger det forhold 
som gir grunnlag for nærmere vurderinger vedr mulige løsninger. Herunder må det ses til 
eiendommens utforming, og tiltakshavers begrunnelser. Herunder vil hvert punkt, oppgitt av 
tiltakshaver i søknad om dispensasjon gjengis og vurderes.

Tiltakshavers begrunnelse:
Tiltakshaver begrunner omfanget for garasjen, og behovet for dispensasjon med;

- Ønsker hems/bod for vinterlagring, ved å få dette i garasjen slipper tiltakshaver å sette 
opp utebod på tomta. Mye utstyr må lagres i garasjen, som medfører at det ikke er plass 
til 2 biler i garasjen.

- Har ikke kapasitet til verktøy/arbeidsrom i huset, noe som vil bli løst ved tilbygg til 
garasjen.



- Leieboer har behov for lagringsplass av diverse utstyr.

Gjeldende reguleringsplan er av nyere dato, og garasjer i en etasje med grunnflate på 50 m²
er vurdert som tidsriktig. Dette betyr at man i slik garasje, i kombinasjon med bolig, skal ha 
dekkende areal for de behov man har for parkering, lagring, arbeidsrom osv. Hvordan slikt 
areal skal benyttes, vil være opp til hver enkelt.

Tiltakshaver sier at garasjens omsøkte utforming vil gjøre at han slipper å sette opp utebod 
på tomta. Det er forståelse for et slikt ønske, men når garasjen får en utforming som bryter 
med intensjoner i reguleringsbestemmelsene, vil kanskje utebod være en bedre løsning for å 
dekke lagringsbehov. Fokuset i denne behandlingen må ligge til at garasjen får en utforming 
som harmonerer med omgivelsene, og ivaretar intensjonene i reguleringsplan. 

- Tiltakshaver har brannvakt hver 4. uke, og det vil være en stor fordel om vaktbilen kunne 
stå i garasjen, spesielt vinterstid.

Dette er å anse som et brukerspesifikt behov. Tiltakshaver har brannvakt, og det er en klar 
beredskapsmessig fordel å kunne ha vaktbil under tak. Imidlertid kan ikke dette medtas som 
en faktor i denne saksbehandlingen. Dette fordi forholdet kan endre seg ved at tiltakshaver 
slutter å ha vakt eller eiendommen selges. Ved slik endring vil forholdet opphøre, og 
vurderinger rundt dette ikke lenger være gyldige. Til grunn for byggetiltak, må forhold som 
medtas i vurderinger være mer konstante og gjeldende i forhold til generelle behov til bruk 
av bygninger.

- Takvinkel på 34 grader er ønskelig fordi tiltakshaver har tilgang på takstoler med denne 
vinkelen.

Slik det er å forstå, har tiltakshaver tilgang på slike takstoler, som han vil kunne bygge om 
til å passe garasjen. Det er å forstå at dette vil være praktisk og økonomisk gunstig for 
tiltakshaver. Imidlertid vil en takvinkel på 34 grader bidra til at garasjen blir høyere, enn om 
takvinkel ble tilpasset bolighusets 22 grader. Med hensyn til garasjens utforming og 
omgivelsene, mener saksbehandler at man bør etterstrebe en takvinkel lik bolighuset på 
eiendommen.

- Vedr. grunnflate på 55,72 m², opplyser tiltakshaver at det er gravd ut, og ferdigstøpt 
fundament der hvor tilbygg til garasje vil være.

- Det som i dag er utgravd, har ett problem med ei grunnvanns - åre som kommer fra 
Lailafjellet. Ved å bygge her vil forhåpentligvis dette problemet være løst.

Vi ser at det er klargjort for byggearbeider, men dette kan ikke hensyn tas i vurderinger som 
gjøres nå. Vurderinger i denne sak må ta utgangspunkt i gjeldende bestemmelser, og ikke 
brukerspesifikke behov eller påbegynte arbeider.

Når det gjelder tilbygget, som ønskes oppført til garasjen, medfører dette at 
bygningsmassens bredde vil bli 11 meter. Dette er like langt som et bolighus kan være. Dette 
medfører at garasjen vil fremstå som veldig bred, ruvende og stor. Overskridelsen på 5,72 
m², er i utgangspunktet ikke å anse som graverende, men når løsningen medfører at garasjen 
får en slik bredde, vurderes dette som uheldig. Vi vil i så måte anbefale tiltakshaver å 
vurdere andre løsninger, som gir et mer harmonisk utrykk.

Som nevnt, er ikke overskridelsen på 5,72 m² å anse som graverende. Bakgrunnen for dette, 
er at garasjens plassering er langt unna bolighuset på eiendommen, og bygninger på 
naboeiendommer. Brannteknisk vil det ikke være noen problemer. På grunn av store 
avstander mellom bygninger, vil ikke fortetning være et problem. Videre vil en garasje på 



5,72 m², bygget etter tradisjonell byggeskikk, pga tomtens utforming, harmonere med 
omgivelsene, og trenger ikke fremstå som ruvende.

- Høyden til garasjen er nødvendig for å løfte takkonstruksjonen over bakkenivå bak 
garasjen.

Dette er et forhold, som er relevant for denne saken. Eiendommen har en bratt stigning fra 
kommunal vei, og opp til bolighuset. Fra kommunal vei, og til bakkant av garasje er det 4 
meters høydeforskjell, og ytterligere to meter opp til bolig.

Dette medfører utfordringer i forhold til plassering, tilfylling, og avstand fra bakkenivå og til 
takkonstruksjon. Sett i denne sammenheng, er det mulig man må gi rom for at garasjen 
oppføres noe høyere enn intensjonen bak reguleringsbestemmelsene gir rom for. 
Saksbehandler mener tiltakshaver må se på muligheten for å redusere veggene noe, og om 
det er mulig å gjøre tilpasninger av tomtens utforming i bakkant av garasjen, slik at garasjen 
kan passe inn på eiendommen.

Ved å gjøre noen justeringer, samt senke takvinkel til 22 grader, som for bolighuset, kan 
garasjen kunne ivareta bestemmelser gitt i gjeldende reguleringsplan.

Reguleringsbestemmelse 1.12:
Man må, i denne sak, også se til reguleringsbestemmelse 1.12, som sier;
”Teknisk etat skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god form 
og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk 
utforming (…).”

I all hovedsak er garasjer på Skjervøy oppført i en etasje (normal etasjehøyde før 
takkonstruksjon) og med grunnflate under 50 m². Dermed mener saksbehandler det må legges 
til grunn at garasje på denne eiendommen, som på de fleste eiendommer på Skjervøy, bare kan 
ha en etasje og med tilnærmet normal etasjehøyde før takkonstruksjon. Dette for å oppnå en 
harmonisk utforming, som passer med tradisjonell byggeskikk. 

Med hensyn til tomtens utforming og høydeforskjeller, vil det være naturlig å vurdere høyden 
mht. praktiske hensyn, Herunder byggeteknikk, og sikring av konstruksjon. Imidlertid legges det 
til grunn at tiltakshaver må fremlegge løsning for utforming som er mer i tråd med 
reguleringsbestemmelser.

Konklusjon
Omsøkte garasje, vurderes å bryte med bestemmelser gitt i gjeldende reguleringsplan.

Garasjens høyde, bredde, takvinkel vurderes å bryte med intensjonene bak bestemmelsene gitt i 
og i medhold av Pbl 08. Dermed anbefales det å avslå tiltakshavers søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser vedr. takvinkel, etasjeantall. Garasjens høyde kan vurderes nærmere, 
med hensyn til høydeforskjeller. Dette er imidlertid betinget av at tiltakshaver justerer utforming 
av garasje, og om mulig terreng, for å imøtekomme reguleringsplanens bestemmelser.

Grunnflaten vurderes som mulig å innvilge dispensasjon for, betinget av at tiltakshaver fremmer 
justering av garasjens utforming, som kan godkjennes.



Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Skjervøy 69 597 Kirkegårdsveien 49, 9180 SKJERVØY

Tiltakets art
Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode

Melding Under 70 m2 - ikke boligformålRiving av bygning under 70 m2 X Boliger 181

Formål

garasje

Tiltakshaver
Partstype Navn Telefon e-postadresse

privatperson Knut Vidar Isaksen 98227486 knut.vidar@edbc.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Dispensasjons-søknad, eget vedlegg

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Komm. vedtekter til pbl
Begrunnelse for dispensasjon:
Punkt 1.3, Takvinkel ønskes på 34 grader.
Punkt 1.6, Grunnflate ønskes på 55,72 m2 (bruksareal på 48,6 m2)
Se eget ark for begrunnelse.

For tiltak etter pb1§ 31-2
Det søkes om fravik fra byggteknisk forskrift for eksisterende byggverk. Redegjørelse i eget vedlegges.

Planstatus mv.
Type plan Navn på plan

Reguleringsplan Dreyerjorda

Reguleringsformål

Boligområde

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

%BRA(%TU) 20,2%



Tomtearealet
Byggeområde/grunneiendom 1157,20 m2
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,0 m2
= Beregnet tomteareal 1157,20 m2

Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 233,75 m2
Areal eksisterende bebyggelse 185,0 m2
+ Areal ny bebyggelse 48,60 m2
+ Parkeringsareal 0,0 m2
= Sum areal 233,60 m2

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.

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Vedleggstype

Gjenpart av nabovarsel

Situasjonsplan

Tegning ny fasade

Tegning ny plan

Annet

20,19

Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden



r.e .

Tiltakshaver forplikter seg til å la tiltaket bli gjennomført i henhold til plan- og bygningsloven (pb1) og byggteknisk
forskrift

Tiltakshaver

Dato 11.022011

Signatur

Gjenta med blokkbokstaver

. e
e : **

ar.
•

•



Til kommune

Skjervøy kommune

9180 Skjervøy

fl Bekned om tIltak aom bever tIllatelse etter plan- og bygningstoven § 93.

NYbY99 fl Anlegg

RIvIng fl sidit
 InnhegnIng mot veg fl Bruksendring

X

fl

Annet
BeskrIv

1=1 MeldIng om tiltak etter plan- og bygningsloven

E DrtftsbygnIng I landbruket phl § 91

EINIIndre bytmearbsId

I  1Sidit

Garasje med hems.

DIspensaSjonssekneder

Sltuasjonsplan

FasedetegnInger og snitt

Andre vedlegg

-

I  I

-

Sted

fl Enddng av fasade

fl Elendomsdeling eller bortfeste

Dispensasjoner

BeskrIvelse av vedlegg

fl
Dispensasjon om takvinkel og grunnilate.

Ansvartlg søkers postadresse

Dato Underskrtft (tIllakshaver eller ansvarlig s ker)

Skjervøy 31.01.2011 aKnut Vidar Isaksen
t'ergWis— 155a , . • , / T--- -

TIttak på elendornmen:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

69 597

Alsirslece årdsveien 49

Po4t1w80  Pt2fid
Eler/fester

Knut Vidar Isaksen

Vedlegg nr.

C—  1

Nr. fra

Søknaden er lagt ut på besøksadresse:

Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker Innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

Kommunens adresse
 Meldingen kan sees hos kommunen på adresse: Tekn etat, skoleveien

Eventuelle merknader må være kommet tll kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Kommunens saksnr.
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Elendom/byggested

69 597  Kirke ård
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Adresse

sveien 49
Nabo-Igjenboerelendom elersifesters navn

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eers/festers navn
69 Will Ytre ård

Adresse Adresse
Lailafiellveien 1

Postnr. Poststed Postnr. Poststed
9180

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.
Sk'erves Denne del krisirespå kvitlering

RFt1855 7228 7 NO

Varsel er mottatt Sarntykker 1 tIltaket

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Elers/festers navn
69 Solunn Johansen

Adresse Adresse
Kirke årdsveien 47

IPoster. Poststed Postnr. Poststed
9180 Sk.ervo

Personlig kvitlering for mottatt varsel Dato Sign.
Varsel er mottatt Samtykker 1 tiltaket

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiersifesters navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg. nr.

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.
Varsel er mattatt Samtykker i tlitaket

Nabo-IgJenboeralendom

Varsel er rmttatt Sarntykker 1 tiltaket

Det er perdags dato innievert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:  Sign.

Poststedets reg. nr.

Poststedets reg. nr.
Denne del klistres på kvttlering
RR 1855 7229 5 NO

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg. nr.

Personlig kvittaring for mothatt varsel Dato Sign.
Varsel er mottatt er I tiltaket

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Elers/festers navn

Ad resse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg. nr.

Personlig kvIttering for motlatt varsel Dato Sign.
Varsel er  mottatt Samtykker I tiltaket

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Paststed Postnr. Poststed Poststedets reg. nr.

Personlig kvitiering for molfalt varsei Dato Sign.
Varsel er mottatt Samtykker i tIltaket

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg. nr.

Personlig kvItterIng for mottatt varsel Dato ISign.

' t-t7 Dat
) (3'
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Fasade øst

Dukkehus

98 oN

Fasade sør

6200

Snitt

r-
J riL  

 1 I oP?

58

98

S-tøtteriur

3600

Snitt

REV. INDEX ANT.

Henviming:

Fasade nord

Fasade vest

CD
CD Dato Kwstr./Tegnet

o.1 28.01.2011 Knut Vidor
fincAn Godkj-Al

Knut Vidar Isaksen
Garas je Fasader
K irkegårdsveien 49

hder Beregnilg:

fl

ENDRINGEN GJELDER

IRIIestokk

Dukkehus

SIGN DATO

100 I.Evensen Byggevarer os

Entotning for: Er3tot5t



Hovedplan

11000

2500 2500
2100 2100

6200 4800

BRA, Totalt = 48,6m2

6200 4800

1200 1200

Hems

REV. INDEX ANT. ENDRINGEN G.ELDER SIGN DATO

Dele Konstr.Mgeel

28.01.2011 Knut Vidar
Finem Ge~

‹nut Vidar Isaksen
Garasjeplan og hems
Kirkegårdsveien 49

Htsv'sling: Inds Beregning:

N2CestolcX

1: 100 I.Evensen Byggevarer as

Eratatn1ag los Erslette1 ce:



Knut Vidar Isaksen
Kirkegårdsveien 49
9180 Skj ervøy

Tekn Etat
Skjervøy kommune
9180 Skj ervøy

Jeg søker dispensasjon på pkt 1.3 (gjelder takvinkel) og pkt 1.6 (gjelder grunnflate) fra
"Reguleringsplan for dreyerjorda"

Begrunnelse:
- Eksisterende garasje er i bindingsverk. Jeg ønsker å sette opp en ny garasje i leca,

fordi jeg da får fylt jordmasser mot garasjen, samt at garasjen passer inn på tomta
pga tomtas utforming.
Siden jeg leier ut underetasje i mitt hus, har jeg ingen verktøy/arbeidsrom,
noe jeg får ved å bygge ett rom ved siden av garasjen. Det som i dag er utgravd, har ett
problem med ei grulmvanns-åre som kommer fra Lailafjellet. Ved å bygge her vil
forhåpentligvis dette problemet være løst.

- Hems/bod for vinterlagring av sommerutstyr har jeg ikke. Derfor ønsker jeg en hems,
slik at jeg ikke trenger å sette opp en utebod på tomta. Per.dags dato må jeg lagre mye
sommerutstyr i garasjen, noe som medfører at jeg ikke får plass til 2 biler i garasjen
samtidig. Siden jeg har brannvakt hver 4.uke er det en stor fordel at jeg også kunne
hatt vaktbilen i garasjen, spesielt vinterstid. Leieboer har også behov for lagringsplass
til diverse utstyr.
Når det gjelder takvinkel på 34 grader, er dette fordi vi hadde ei feilbestilling på
takstoler til ett hus i 2010. Disse kan jeg på en lett måte bygge om, ved at jeg beholder
34 grader på takstolene.

- Når det gjelder grunnflate, (55,72m2) så har jeg for flere år siden fått utgravd
"arbeidrommet" ved siden av garasjen. Denne delen har ferdigstøpt fundament.
Men ser vi kun på BRA, så er den på 48,6 m2.

- Når det gjelder TU-graden på min tomt, så har jeg en tomtestørrelse på 1157 m2. Ved
å bygge omsøkte garasje vil jeg komme på en Tu-grad på 20,19%

- Høyden på garasjen mtp knevegger må ha en høyde på ca 70cm slik at jeg får løftet
taket opp fra bakken. Se fasade nord og vest.

Håper på positivt svar.

Mvh
Knut Vidar Isaksen

01.02.2011

Dispensasjons-søknad angående bygging av ny garasje.
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Skjervøy kommune
Rådmannen

ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT
OG ØKONOMIPLAN 2011 — 2014

RAPPORTERING NR 2  — FORMANNSKAPSMØTE 130411

INNLEDNING
Etter formannskapets ønske fortsetter vi med denne rapporteringen også i 2011.

Endringer siden forrige gang vil nå være skrevet i rødt. De fleste endringer gjelder de vedtak
formannskapet selv gjorde i marsmøtet om oppnevning av div komiteer. Hull i nummerserien
kommer av tiltak som er ferdigstilt og tidligere avmeldt.

A) PUNKTER I VEDTAKET 141210

1) Kunstgressbane (nr 4) Ansvar: Torleif (i samarbeid med teknisk)
Ny sak når svar på spillemiddelsøknad kommer — vanligvis april/mai. Jobbing med
alternativ finansiering fram til da.

Fornyet søknad sendt innen fristen i januar

2) Rehabilitering u-skole, idrhall og svømmehall (nr 5). Ansvar: Plankomiteen
Framdriften vil avhenge av hva som skjer vedr drøfting med fylket om Kystens
kompetansesenter vedtatt av fylkestinget. Avventer oppnevnelse av prosjektgruppe for
dette.

3) Boligfelt Rypeveien (nr 7). Ansvar: Teknisk
Starte arbeidet med anbudsgrunnlag i februar. Tar sikte på sak til formannskapet i
mai-møtet.

4) Veilys Taskeby og Lauksletta (nr 8). Ansvar: Teknisk
Starter med avklaringer med Ymber om tilstand på dagens anlegg, særlig vedr
råtevurdering. Tar sikte på sak til formannskapet i mai-møtet.

5) Innkjøp skolebøker (nr 9). Ansvar: Ordfører og rådmann
Ordfører og rådmann ser på saken og fremmer sak til formannskapet senest i mai-
møtet.



6) Strategi omsorgsboliger og sykehjemsplasser (nr 10). Ansvar: Komiteen
Formannskapet har vedtatt at plankomiteen for forprosjekt utarbeider en trinnvis
strategi for utbygging av flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Rådmannen
supplerer komiteen med nye medlemmer etter behov. Ordføreren oppnevnt som
ansvarlig. Ikke angitt tidsplan

7)  Samarbeid om menighetshus (nr 11) Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: øyvind Isaksen og Kristin
Dalheim fra menighetsrådet, soknepresten og Helge Andersen og Elisabeth Larsen fra
kommunen. Kirkevergen er oppnevnt som ansvarlig. Ikke angitt tidsplan

8) Retningslinjer Startlån (nr 12). Ansvar: Økonomisjefen
Ordfører, rådmann og økonomisjef oppnevnt som arbeidsgruppe. økonomisjefen
oppnevnt som ansvarlig. Tar sikte på sak til kommunestyret i juni.

9) Oppvarma fortau (nr 13). Ansvar: Rådmannen
Evaluering ferdigstilles til 1. oktober. Påbegynnes når inneværende sesong er ferdig.

10) Evaluering spesialundervisning (nr 14). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: I rektor,  1 tilli tsvalgt, 1 fra PPT
samt Tor Nygård og Mona Jørgensen fra formannskapet. Kultur og
undervisningssjefen oppnevnt som ansvarlig og sekretær. Ny tidsfrist ikke angitt

11) Økonomisk sosialhjelp (nr 15). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: 1 fra videregående skole, 1 fra
ASVO, 1 fra NAVsamt Ingrid Lønhaug og Einar Lauritzen fra formannskapet.
Representanter fra kommunen kan tiltre gruppen etter behov. Arbeidsgruppen har fått
fullmakt til å søke prosjektmidler. NAV-leder oppnevnt som ansvarlig. Ikke angin
tidsplan

12) Dagsentedomsorgsboliger på Arnøya (nr 16). Ansvar: Lise
Vurdering legges fram til BøP 2012-15

13) Barnas kommunestyre (nr 17). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har oppnevnt varaordføreren som ansvarlig og involverer andre
politikere og administrasjonen etter behov.

14) Kunst i kulturskolen (nr 18). Ansvar: Torleif
Vurdering legges fram før ferien.

15) Kiilgården (nr 19). Ansvar: Rådmannen
Redegjørelse til formannskap før ferien og evt tiltak til BøP 2012-15.

16) Styrking av IKT-drifta (nr 20). Ansvar: Rådmannen
Lages sak til formannskapet når det evt finnes forslag til løsning.

17) Trosopplæringa (nr 21). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har vedtatt å arbeide aktivt for å finne midler inkl vurdere ulike
forslag. Ordføreren oppnevnt som ansvarlig. Ingen tidsplan angitt



18) Ungdomsklubben (nr  22).  Ansvar: Rådmannen
Formannskapet har vedtatt at rådmannen skal gi en orientering om status på driften i
forkant av budsjettbehandlingen til høsten. Dette vil da komme i formannskapsmøtet
13. oktober.

B) NYE INVESTERINGER 2011

19) Nytt økonomisystem i Nord-Troms (I-4). Ansvar: Rune
Forespørsel ute med tilbudsfrist medio mars. Mål om å skrive kontrakt før påske.

20) Sprinkleranlegg Malenavn 2&4 (I-6). Ansvar: Teknisk
Arbeidet har vært på anbud og oppstart april/mai

21) Inngang legekontor (I-7). Ansvar: Teknisk
Plan ferdig. Bygging når det blir bart.

22) Felles IKT Olderdalen (I-9). Asnvar: Frode
Oppgradering påbegynt

23) Prosjektering Sandøra (I-10). Ansvar: Adm og Teknisk
Videreføring fra 2010. Grunnundersøkelser påbegynnes i april og dette blir grunnlaget
for prosjekteringen.

C) INVESTERINGER PÅBEGYNT 2010

24)  Digitalisering kino (508). Ansvar: Torleif
Delvis gjennomført — gjenstår lydanlegg. Trenger tilleggsbevilgning på 75.000,- til
lyd.

25) Renseanlegg klaokk (521). Ansvar: Teknisk
Ferdigstilling til høsten

26) Kai Vorterøy (542). Ansvar: Teknisk
Riving av den gamle piren gjennomføres i april

27) Industriområde indre havn (521). Ansvar: Teknisk
Ferdigstilt.

D) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen

28) Red ordfører/rådmann og fskapets post
Gjenstår 40.000,- på formannskapets post og 25.000,- på ordføre/rådmann. Blir ingen
ting utenom de faste tildelingene.

29) Reduksjon porto
Mer utsending pr epost så det ser ut til å gå bra.



30) Reduksjon politisk virksomhet med 100.000,-
Reduksjon med 2 kommunestyremøter gir 60.000,-. Mangler da 40.000,- i og med at
antall medlemmer blir opprettholdt. Ikke rom for ekstra møter i noen utvalg.
Formannskapet må drøfte hvordan dette skal løses. Ingen tilbakemelding fra
formannskapet

32) Red prosjektleder Solovki
Reduksjonen gjøres fra 1.8. Formannskapet må diskutere hvordan
vennskapssamarbeidet etterpå. Kommunestyret har vedtatt følgende: Kommunestyret
ber om at vennskapssamarbeidet med Solovki videreføres og at det
utarbeides en ny søknad om støtte til samarbeidet. Dette vil bli gjort av prosjektleder i
vår

33) Ikke iverksetting av krisesenter tilbud, 100.000,-
Vi kommer antagelig ikke unna dette som følge av lovendring. Rådmannen og
varaordføreren jobber med samarbeid med Tromsø og øvrige i Nord-Troms. Fremmes
sak når dette er avklart. Inngått midlertidig avtale for 2011 i påvente av felles
anbudsrande. Koster 106.000,- for 2011. nel—ting m(4 firmes I junimøtet.

E) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef

34) Red stilling bskolen 1.8.11
Forutsatt 1 klasse mindre og det ser ut som det slår til, pr i dag 21 skolebegynnere.

35) Red stilling uskolen 1.8.11
Forutsatt færre elever med tilleggsressurser. Pr nå litt uklart rundt dette. Det ses på
altemative løsninger. Ser ut for at det ikke blir færre elever med behov for
tilleggsressurser.

37) Red 50  %  stilling voksenopplæring 1.8.11
Det er søkt prosjektmidler sammen med Lerøy og helse/sosial som kan dekke opp
dette — avgjøres i april. Jobbes parallelt med å forberede reduksjon hvis vi ikke får
midler. Foreløpig uklart om det blir oppsigelse eller omplassering. Fikk ikke tilskudd
og bemanningsreduksjonen må gjennomføres.

39) Red spesped barnehage
Ser ut til å løse seg grunnet redusert behov fra høsten.

F) HELSE OG SOSIAL. Ansvar: Etatsjef

41) Red sosialhjelp jf kvalifisering
For tidlig å se effekt nå — rapporteres i mai

42)  Reduksjon ferievikarer
For tidlig å si om dette går. Vurderes før utlysning



G) TEKNISK Ansvar: Etatsjef

43) Utsatt oppstart plankontor til 1.7
Tildelt tilskudd fra fylket. Ser foreløpig greit ut med oppstart 1.7. Må avklares i
interkommunal prosjektgruppe

44)  Felles ferievikar sentralbordet
Ser greit ut å få til.

45) Red vedl gatelys 100.000,-
Gjennomføres ved at alt vedlikehold stanses når budsjettet er brukt. Umulig nå å si
hvor det ikke blir utført vedlikehold. Prøver å unngå stenging, men det kan bli mørke
strekk grunnet manglende vedlikehold.

46) Forskyving branndokumentasjon
Revidert framdriftsplan godkjent og arbeidet påbegynt.

H) FINANS Ansvar: Økonomisjefen

47) Inndekning ROBEK siste år
Kommunestyrets viktigste mål for 2011 er å komme ut av ROBEK. Dette følges tett
opp i hele år. Denne rapporteringen er en viktig del av dette og ytterligere tiltak vil bli
iverksatt. Formannskapet må si noe om evt hyppigere økonomirapportering enn mai
og oktober

Budsjett- og økonomiplanvedtaket godkjent av Fylkesmarmen, jf egen referatsak.
Rådmannen har begynt med interne økonomimøter med alle virksomhetsledere — de
fleste gjennomføres i april.

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

48) Brannsamarbeid
Utredning av brannsamarbeid med Tromsø og muligens deler av Nord-Troms.
Resultatet legges fram som egen sak og evt tiltak BØP 2012-15.

49) Nord-Norgepermisjon legetj enesten
Avtalefestet permisjon ønskes tatt ut våren 2011. Vikarbehov for 4 mnd. Økonomisk
konsekvens beregnes til første rapportering.

50) Midlertidig bemanningsøkning ressurskrevende bruker
Ekstra bemanning fra januar og pr nå usikkert hvor lenge. Utredninger og
kompetansetiltak iverksatt parallelt. Økonomisk konsekvens beregnes til første
rapportering.



51) Nord-norsk skredovervåkning
Vi er innmeldt fra januar etter anbefaling fra politiet og Fylkesmannen. økonomisk
konsekvens beregnes til første rapportering. Vi må også gjøre ny vurdering av
skredvollen i Arnøyhamn til sommeren.

52) Midlertidig bemanningsøkning ressurskrevende elever
Ekstra bemanning fra januar og pr nå usikkert hvor lenge. Utredninger iverksatt
parallelt. Økonomisk konsekvens beregnes til første rapportering.

53) Forlengelse tilleggsressurser skoleåret 2011/12
Vedtatt forlengelse av tiltak ytterligere ett skoleår. Økonomisk konsekvens beregnes til
første rapportering.

54) Egenandel IKT-stilling
Midlertidig løsning første halvår i samarbeid med NAV. Dekning av egenandel på
50.000,- foreløpig uavklart.

55) Midlertidig bemanningsøkning skjermet enhet
Behov for å forlenge styrket bemanning. Pr nå uvisst hvor lenge. Økonomisk
konsekvens beregnes til første rapportering.

56) Omdømmeprosjektet
Regionrådet har vedtatt å igangsette hovedprosjektet fra 1. september. Trenger ressurs
tilsvarende 20 % stilling fra hver kommune. Lages sak om finansiering fra
Utviklingsfondet.

J) INNSPARINGER ETTER 2011
En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2012 eller senere. Disse har vi
foreløpig ikke sett noe nærmere på. Dette vil bli gjort når vi nærmer oss høstens
budsjettbehandling.
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