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Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011

Reguleringsplan"Ratamajordet"

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
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Tilsvarende brev sendt til:
Ar-Ing as postboks 112 9189 SKJERVØY
Jørn Larsen Ørnveien 18 9180 SKJERVØY
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/343 -10

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 17.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
74/11 Skjervøy Formannskap 14.09.2011

Reguleringsplan"Ratamajordet"

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven(Pbl)

Vedlegg
1 Planbeskrivelse
2 Plankart
3 Oversending av høringsuttalelse fra kulturetaten
4 Høringsuttalelse fra kulturetaten

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.09.2011 

Behandling:
Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV): 

1. Skjervøy kommune ønsker å beholde arealet som betegnes som ”Ratamajordet” til 
friområde. 

2. Planutvalget ønsker ikke å fremme forslaget til privat reguleringsplan for dette området. 

Vedtak:
Votering: Innstillingen mot forslaget: 
Innstillingen fikk fem stemmer. 
Forslaget fra SV fikk 1 stemme. 
Innstillingen vedtatt. 
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Rådmannens innstilling
1. Planutvalget ønsker å fremme forslaget til privat reguleringsplan

2. Reguleringsplan sendes på høring med følgende endringer og tillegg i forhold til forslag:
a) Pkt.1.1 b) Utnyttelsesgrad, inntil 25 % -BYA
b) Pkt.1.1 c)På tomten skal det kunne bygges 1 bolig med eventuell utleiedel.
c) Pkt.1.1 d) Største mønehøyde skal ikke overstige 9 m over gulvnivå 1. etg.
d) Pkt. 1.1 e) Garasje/ carport skal kunne plasseres frittliggende eller bygges sammen 

med bolighus. Frittliggende garasje, carport skal ikke føres opp høyere enn 1 
normaletasje. Gesimshøyde maks 3 m over gulvnivå. Garasje skal maks. ha 50 m² 
BYA

e) Pkt. 1.1 f) Bebyggelsen oppføres med saltak
f) Pkt. 1.1 h) Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer, 

inkl. sokkeletasje.
g) Pkt. 1.1 i) Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i strøket, mellom 22 og 38 grader
h) Pkt. 1.1 j) Kotehøyde plan 1. etasje, ikke høyere enn kote 19.

3. Før planforslaget sendes på høring, skal forslagsstiller endre bestemmelsene i tråd med 
dette vedtak. 

4. Når pkt. 3 er gjennomført sendes planforslaget på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. Jfr. Pbl(08) § 12-10.

Saksopplysninger
I januar i år mottok Skjervøy kommune brev fra Jørn Larsen vedrørende ønske om å regulere 
”Ratamajordet” med tanke på boligformål. Han ønsket den gang en forhåndsvurdering av om 
dette var mulig og om kommunen anbefalte dette. 

I f.sak 9/11 ble spørsmålet fremmet. I saksfremlegget ble det bl.a vurdert at det ved tidligere 
behandlinger av reguleringsplaner har vært konkludert med at området har vært ønsket til 
friområde.

Rådmannens innstilling var som følger:

      1. Skjervøy kommune ønsker å beholde arealet som betegnes som ”Ratamajordet” til
          friområde.
http://www.bygg.no/2011/08/finn-bilde-av-deg-fra-birkebeinerrittet
      2. Søknad om regulering av ”Ratamajordet” til boligformål, avslås.

Følgende vedtak ble gjort:
1. Skjervøy kommune ønsker å beholde nødvendig areal på ”Ratamajordet”, til friområde.

2. Søker får selv vurdere om det er formålstjenlig å fremme et privat reguleringsforslag for
Ratamajordet

3. Et eventuelt slikt forslag vil planutvalget vurdere etter § 12-11 når det foreligger.
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Tiltakshaver har etter vedtaket vurdert det slik at det er formålstjenlig å fremme privat 
reguleringsforslag og har engasjert AR- ing AS for utarbeidelse av privat reguleringsforslag for 
”Ratamajordet”.

Forslaget er utarbeidet med planbeskrivelse, reguleringskart og reguleringsbestemmelser. 
Planbeskrivelsen beskriver planen og dens formål.

Vurdering
I samsvar med pkt. 3 i vedtak gjort i f.sak 9/11 skal kommunen avgjøre om forslaget skal 
fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i Pbl 
§ 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner 
ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev.

Det er god plass for oppføring av en enebolig på området. Saksbehandler har, imidlertid, noen 
innvendinger i forhold til valgt husløsning, høyder og utforming. 

Planutvalget har i sak 9/11 gitt en åpning for regulering av området. Planutvalget må vurdere om 
forslaget skal fremmes eller om den gjeldende reguleringsplan fortsatt skal være gjeldende. 
Signalene som ble gitt i sak 9/11 kan tolkes dit at planutvalget har ”åpnet” for privat 
reguleringsforslag og saksbehandler anbefaler at forslaget fremmes og sendes på høring med 
endringer foreslått av saksbehandler. (Følger nedenfor og i innstilling)

Boligen som er tenkt oppført virker svært ruvende. Tre fulle etasjer. I reguleringsbestemmelsene 
pkt 1.1 d) står følgende: Største mønehøyde skal ikke være over 12 m målt over gjennomsnittlig 
terreng. Til sammenligning er mønehøyden på den eldste delen av Skjervøy Rådhus 12 m. 
Saksbehandler mener største tillatte mønehøyde er alt for høy og må reduseres. Omkringliggende 
bebyggelse har største mønehøyde 8 – 9 m.

Stilen på den omkringliggende bebyggelsen er sammensatt. Det som er felles er at bebyggelsen, 
uten unntak, har saltak. I reguleringsbestemmelsene pkt 1.1 f) står følgende: Boligbebyggelsen 
oppføres med valmtak. For ikke å bryte med den omkringliggende bebyggelse mener 
saksbehandler at ny bebyggelse må oppføres med saltak.

Det er bebyggelse med både to og tre etasjer i området. I gjeldende reguleringsplan ”Vågen” 
tillates det oppført bolighus i inntil to etasjer. Saksbehandler er av den oppfatning at planlagte 
hus er for høyt og ruvende og anbefaler at det tillates hus i inntil to etasjer jfr. Gjeldende 
reguleringsplan for området. Arealbehovet kan eventuelt dekkes ved at grunnflata økes. Mener 
dette blir en bedre løsning i forhold til de omkringliggende boliger. Som følge av dette økes 
utnyttelsesgraden til 25 %- BYA.

I bestemmelsene pkt. 1.1 e) står følgende: Garasjer/ carport skal kunne plasseres frittliggende 
eller bygges sammen med bolighus. Frittliggende garasje, carport eller bod skal ikke føres opp 
høyere enn 1 normaletasje. Gesimshøyde maks 4 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Saksbehandler mener en gesimshøyde på 4 m over gjennomsnittlig planert terreng for garasje/ 
carport er alt for høyt og er selvmotsigende i forhold til at det ikke skal oppføres høyere enn 1 
normaletasje. En normaletasje oppfattes av saksbehandler å ligge mellom 2,4 m og maks 2,7 m 
over gulvnivå. Gesimsen vil være noe høyere og saksbehandler anbefaler en maks gesimshøyde 
på 3 m over gulvnivå. Størrelse på garasjen er ikke nevnt. Vedr. størrelse på garasje er det av 
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planutvalget, i tidligere sak, vurdert til at en størrelse på 50 m² er tilpasset dagens krav. Bod må 
tilpasses øvrig bebyggelse på tomten og behandles i.h.h.t Plan- og bygningslovens bestemmelser.

Det er i bestemmelsene ikke nevnt kotehøyde. Når det fremmes en plan i mellom allerede bebygd 
bebyggelse bør en bestrebe seg på minst mulig ”sjenanse” for omkringliggende bebyggelse. 
Huset bør plasseres på så lav kotehøyde som mulig. Adkomstveien ligger på mellom kote 17 og 
18. Plan i første etasje bør ikke ligge høyere enn på kote 19.

Av høringsuttalelsene som er kommentert i planbeskrivelsen har NVE påpekt at det kan være 
marine avsetninger i planområdet, angitt som hav- og fjordavsetning, tynt dekke. Det gjøres 
oppmerksom på at reell fare skal være vurdert før reguleringsplanen vedtas. Som kommentar er 
følgende beskrevet: Uttalelsen tas til etterretning og forholdene ivaretas i planarbeidet.
Saksbehandler kan ikke se at dette er ivaretatt i planarbeidet, så langt, men kan med bakgrunn i 
tidligere arbeid med avløpsledning på området si at det er et relativt tynt jordlag med fjellgrunn 
under. Dette kan, i og med at det er fjellgrunn, betraktes som en vurdering av at det ikke er 
skredfare for bebyggelsen i området. 

En høringsuttalelse er ettersendt, men er å forstå som vedlegg til reguleringsplanforslaget som 
foreligger. Denne er fra kulturetaten i Troms fylkeskommune. De ber, i første kulepunkt, om at 
tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2 ledd fremgår av reguleringsplanen. Dette 
er ivaretatt under pkt 1 a) i reguleringsbestemmelsene. I andre kulepunkt vises det til at estetiske 
hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling, herunder hensyn til eksisterende 
bebyggelse og landskap. De ber om at dette blir ivaretatt av planen. Som kommentar beskrives 
følgende: Meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd er presisert i planbestemmelsene. 
Estetiske hensyn er ikke spesielt nevnt i bestemmelsene, men da fasadetegninger er innarbeidet i
planbeskrivelsen, vil vi anta at de estetiske vurderingene er tilstrekkelig ivaretatt.
Jfr. Vurderinger i saken ovenfor mener saksbehandler at de estetiske hensyn ikke er ivaretatt med 
at fasadetegninger er innarbeidet i beskrivelsen, men er ivaretatt ved saksbehandlers vurderinger i 
saken og dertil endringer av reguleringsbestemmelsene som fremgår av innstillingen.


