
Aktuelt. Pasienten innlegges i geriatrisk avdling pga plassmangel ved hjertemedisinsk avdeling.
Problemstilling økende tung pust. Mistanke Om inkompesert hjertesvikt og mulig dysfunksjon i
nylig inplantert pacemaker.

Status presens 27.05.09.
Pasienten ligger i sengen. Våken, klar og orientert. Plaget med darlig hukommelse og under
demensutredning i ferie. Ingen dyspnè i hvile, ingen brystsmerter. Tørr og varm i huden. Ingen
generell glandelsvulst.
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98% med 2 liter 02.
24
Ingen stenoselyder over karotidene, ingen halsvenestuvning.
Rene toner, rytmisk aksjon, ingen bilyder.
Vesikulære respirasjonslyder, enkelte krepitasjoner basalt bilateralt.
Bløt og uøm. Lever, milt palperes ikke.
Slanke og velsirkulerte.

Supplerende undersøkelser:
EKG tatt ved innkomst: atrieflimmer frekvens 76, ellers ingen påfallende patologi.
Arteriell blodgass pH 7,4, PCO2 5,3, P02 12,5.
Blodprøver tatt ved imikomst: hb 9,6,-10,1, hvite 12,4-10,7, trombocytter 296, SR 35, INR 2,4,
natrium 141, kalium 3,8, kreatinin 73, CRP 18. glucose 5,7. Negative coronar markører.

Røntgen thorax tatt 27.05.09:
ax/ RTG THORAX FRONT I SENG:
Til sml us fra 20.9.01 og 15.5.01.
Som tidligere pleurale fortykkelser og forkalkninger høyre lunge. Tidligere beskrevet som gamle
tbc forandringer. Funn som ved noe hyperinflaterte lunger bilateralt og pleurale adheranser basalt
bilat, uendret fra tidligere.
På venstre side ses noe mer avrundet lateralsinus som kan representere en liten skvett væske og noe
mer sløring basalt hø side som også kan representere litt væske. Innlagt pacemaker med
pacemakerelektrode projisert over høyre atrium og ventrikkel, sistnevnte projiseres litt høyere enn
vi vanligvis ser den. Ingen åpenbare stuvningstegn. Ingen nytilkomne parenchymfortetninger.
Upåfallende mediastinale strukturer, men noe mer markert hjertestørrelse sml med tidligere
sengethorax.
R: Ingen åpenbare stuvningstegn, men noe mer økt hjertestørrelse og sannsynligvis litt pleuravæske
venstre side.

Forløp, observasjon og behandling:
Pasienten ble innlagt i geriatrisk seksjon 27.05.09 på grunn av plassmangel ved hjertemedisinsk
avdeling.

UNN HF Geriatrisk avdeling Avd. tlf: 776 26880
Geriatrisk Akuttenhet Post/sek. tlf:

Org nr: Kontonr: Internett:

983 974 899 4700.04.02008 www.unn.no



Problemstilling: økende funksjonsdyspnoe. Somatisk undersøkelse samt supplerende røntgen
thorax har ikke gitt indikasjon for inkompangsert hjertesvikt.
Pasienten har fått påvist en hb på 9,6. Det har vært sekresjon og noe blødning fra pacemakerlomme.
Tilfredsstillende INR- nivå.
Med bakgrunn i det aktuelle har pasienten fått tilsyn fra hjerte/medisinsk avdeling ( se vedlagt
notat).

Pasienten har vært oppegående i sengeavdelingen. Ingen uttalte besvær. Hjertemedisinerne har
seponert Isoptin og innsatt Selo-Zok 100 mg x 1. I tillegg er pasientens pacemaker frekvens
regulert.
Undertegnede har konferert med hjertemedisiner og vi har blitt enig om at vi ser det som trygt at
pasienten kan utskrives i dag.

Videre kontroll:
1. Pasienten kommer til sårkontroll ved hjerternedisinsk poliklinikk om 1 uke.

2. Pasienten får med seg kompress materiale og bør skifte på såret over pacemakerlomme daglig.
Skulle pasienten få økende sekresjon og eventuelt få økende rubor og bli febril bør han ta kontakt
med nærmeste legevakt for vurdering. Det vil da være lavterskel for ny vurdering ved hjerte-
medisinsk avdeling, UNN.

Medikamenter ved utskrivelse:
Trambyl 75 mg x 1
Furix 40 mg x 1
Duroferon 100 mg x 1
Simvastatin 20 mg x 1
Marevan etter doseringskort. INR 27.05.09. 2,4.
Metoprolol 100 mg x 1

. /
Med vennlig,Isen  

7iL

Svein Are Størdal
Ass.Lege

Kopi:
Legekontoret Stortorget 4, Pedersen, Leif Nikolai, Annelundsvågen 23 A661 31 Såffle, Sverige,
9999 Utenlands Postadr. (Pasient)
Centralsjukehuset i Karlstad, medicine avdeling, 651 85 Karlstad
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HEISE. NORD

Aktuelt
Pasienten innlagt geriatrisk avdeling på grunn av funksjonsdyspne. Fra tidligere har pasienten kjent
angina pectoris fra -78. ACB operert -94. Hatt to hjerteinfarkt. Har paroxystisk atriefiirnmer. Innsatt
biologisk hjerteklaff i aorta i -08 i Karlstad i Sverige. For to uker siden operert pacernaker i
Karlstad. Diabetes type-2 Diett behandlet. .

Pasienten fikk innsatt pacemaker for cirka to uker siden ved Karlstad sykehus. I etterkant økende
dyspne. I forbindelse med oppholdet ved Karlstad ble det byttet fra Se10-Zok tiI Isoptin retard 120
mg x 2. Han stod i utgangspunktet på Metoprolol 200 mg x 1.

Det er nå anmodet om pacemakerkontroll.

Pacemakerkontroll
Pasienten har en to-kammer Medtronic pacemaker. Batterispenning 2,8 volt. Modus; AAIR til
DDDR. Atrieelektroden senser P-bølger fra 1,0 til 2,8 mV. Motstand 451 Ohms.
Stirnuleringsterskel 0,5/0,40. Ventrikkel ledninger senser R-bølger fra 8,0 til 16 mV, motstand 172
Ohrn. Stimuleringsterskel 0,75/0,40.

Det er varsel om noe lav motstand fra 05.05. Det er senset rytme 93% av tiden. Atriepacet knappe
5% og ventrikkel pacet knappe 4%. Frekvens fordelingen mellom 70 til 120 dvs, noe dårlig
frekvens regulert.

Ved hemming av pacemaker får man akselerert nodal rytrne med retrograd preg.

Endring
For å bedre og beholde sinusrytme økes low rate til 70.

Sårinspeksjon
Det er ingen hematom. Fra en liten åpning i såret kommer det blodvæske uten puss. Det er tatt en
Stuart av denne. Legger på i kompress.

Da pasienten ikke har vært velfungerende med Isoptin går tilbake til Selo-Zok 100 mg. Isoptin bør
seponeres.

Pasienten skal komme til ny sårkontroll fredag om 1 uke, 05.06.09 kl. 11.30 ved poliklinikken.

Kopi: Hjertemed.pol., UNN  (Henvisning til sårktr.)

UNN HF Geriatrisk avdeling Avd. tlf: 776 26880
Geriatrisk Akuttenhet Post/sek. tlf:
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

Annie Pedersen

9194  LAUKSLETTA

Att. Annie Pedersen

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/255-8 L42 17.07.2009

Vedtak vedr. ulovlig oppført vei i Lillevika

I sammenheng med avdekket, ulovlig gjennomført etablering av vei i Lillevika, på Arnøy, har 
Skjervøy kommune ved byggesak, nå fattet vedtak i saken. Etter sakens bakgrunn, stilling og 
byggesakskontorets vurdering, er det besluttet å gi pålegg i saken.

Pålegg
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §113, pålegges tiltakshaver å tilbakeføre området hvor 
vei er etablert. Området skal tilbakeføres, så langt som mulig, til opprinnelig utforming.

Dette pålegget skal være etterkommet innen 01.07.2010.

Det gis umiddelbart forbud mot bruk av motorisert kjøretøy på den aktuelle veien (jfr. Plan- og 
bygningsloven § 113).

Forelegg
Dersom ovennevnte pålegg og forbud ikke er etterkommet innen fastsatte frister, vil det bli 
utferdiget forelegg, jfr. Plan og bygningsloven § 114.

Dette pålegg er et enkeltvedtak og kan påklages til Planutvalget i Skjervøy kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet 
fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommune ble, høsten 2007, gjort oppmerksom på at det var opparbeidet vei i Lillevika. 
Ved saksbehandlers befaring oktober 2007, ble dette bekreftet. De arbeider som var gjennomført, 
viste seg å være omfattende terrenginngrep, og etablering av vei som muliggjør ferdsel med bil 
o.l. til fritidsbolig på eiendommen med Gnr. 60 og Bnr 1.

Opparbeiding/etablering av vei, er søknadspliktig, jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl) § 93, første 
ledd, bokstav j. Bygningsmyndigheten har ikke mottatt slik søknad. Gjennomføring av tiltaket 
var og er derfor å anse som ulovlig gjennomført.

For å innhente redegjørelse for bakgrunn og gjennomføring, ble eier av eiendommen 60/1, 
kontaktet høsten 2007. Tiltakshaver, Annie Pedersen bekreftet at hun var ansvarlig for 
gjennomføring, og Andor Albrightsen hadde stått for utførelsen av arbeidet. Gravemaskin var 
benyttet. 

Etablering av vei var, en oppgradering av eksisterende sti som gikk i samme trase. Dette ble gjort
av helsemessige årsaker, for å bedre tilgjengeligheten til fritidsbolig. Pedersen opplyste også om 
at hun ikke viste at dette var søknadspliktig.

Området og eiendommer
Området er i Kommuneplanens arealdel, definert som Landbruks-, natur- og friluftsområder 
(LNF) sone 1, hvor spredt bolig og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse ikke kan tillates. 

Videre er det i henhold til økonomisk kartverk, kartblad FL 280-5-2, samt Kulturetaten hos 
Fylkeskommunen i Troms, registrert flere fornminner og kulturminner i området.

Områdets art er derfor vurdert å være av en slik art, at gjennomføring av tiltak, må undergå 
grundig vurdering før tiltak kan tillates.

11.09.08 ble det gjennomført befaring i Lillevika hvor bygningsmyndighetene i Skjervøy 
kommune og Kulturetaten hos Fylkeskommunen deltok. Kulturetatens vurderinger baserer seg på 
de registreringer av automatisk freda kulturminner som er gjort. Iht. disse registreringer to 
hustufter berørt, men med bakgrunn i de opplysninger de har, anses disse som høyst usikre 
kulturminner. Kulturetaten vurderer videre at ikke er sannsynlig at hittil ukjente kulturminner er 
berørt som følge av tiltaket. 

Kulturetaten konkluderer med at de ikke vil bruke ressurser på strafferettslig forfølgelse av dette 
forholdet. De bemerker imidlertid at dette er søknadspliktig etter Pbl’s bestemmelser, og 
anbefaler Skjervøy kommune å forfølge saken jfr. Pbl’s bestemmelser.

Naboeiendom
Etablert vei går over naboeiendommen med Gnr. 60 og Bnr 59. I henhold til opplysninger som er 
kommet fra nabo, har nabo ikke gitt aksept for etablering av vei. Det ble gitt muntlig tillatelse til 
at store steiner kunne fjernes for å bedre tilgjengelighet via eksisterende sti. 

Med bakgrunn i at det ikke er søkt om tillatelse etter Pbl § 93, er det ikke gitt fullverdig 
nabovarsel i saken. Det er derfor ikke dokumentert at nabo er varslet om omfanget i de arbeider 
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som er gjennomført. Da tiltaket også går over nabos eiendom, er dette uansett aktivitet 
bygningsmyndighetene ikke har anledning til å gi tillatelse til.

Bruk av sanksjonsmidler
Jfr. Pbl kapittel XIX, har bygningsmyndighetene anledning til å ta i bruk sanksjonsmidler, når det 
gjelder ulovlige byggearbeider m.v.

Om man skal benytte dette, og hvilke sanksjonsmidler som skal benyttes, må vurderes fra sak til 
sak. Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten, og bruk av sanksjonsmidler må ha 
fokus på det målet man ønsker å oppnå. De ulike sanksjonsmidler fremkommer nedenfor:

§ 113. Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av 
ulovligutført arbeid

§ 114. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud
§ 115. Tvangsfullbyrding
§ 116. Erstatning
§ 116a. Tvangsmulkt

Vurderinger
Etablering av vei er helt klart søknadspliktig, og tiltaket er ulovlig gjennomført og ulovlig tatt i 
bruk. Skjervøy kommune vil ikke ta stilling til om dette er gjort med eller uten viten, da dette vil 
være vanskelig å dokumentere.

Skjervøy kommune vil og må ta stilling til hvordan man skal handtere dette, og hvilket vedtak 
som skal fattes.

Det er svært uheldig at slike tiltak gjennomføres uten søknad og fullverdig saksbehandling. Dette 
medfører at man ikke kan gjøre grundige vurderinger, samt at rettsikkerheten til parter i saken, 
ikke blir ivaretatt som forutsatt.

Tiltakshaver opplyser at det i hovedsak er helsemessige årsaker og tilgjengelighet, som ligger til 
grunn for ønsket om å ha vei til fritidsboligen. For fritidsboliger og eldre bebyggelse, er det ikke 
automatisk veirett. I vår behandling, har vi vurdert mulighetene i denne sak. Det er funnet at det 
ikke er mulig, ei heller ønskelig å legge til rette for motorisert ferdsel inn i dette området.

Området og eiendommer
Området
Området er definert som LNF sone 1, og består av mange registrerte automatisk freda 
kulturminner. At tiltaket ikke har medført større konsekvenser for kulturminner o.l. anses som 
tilfeldigheter. Tiltakshaver har i så måte vært heldig, da ødeleggelse av kulturminner er å anse
som kriminelt. Kulturetaten vil ikke strafferettslig forfølge saken, når utfallet er slik som 
registrert ved befaring. Skjervøy kommunes vurdering sammenfaller med Kulturetatens, når det 
gjelder kulturminner.

Det er bygningsmyndighetenes vurdering at det vil være uheldig for kulturlandskapet, å åpne for 
bygging av veier, og dermed motorferdsel inn i Lillevika. Slik byggeaktivitet i, og bruk av 
området, vil medføre uønsket og unødig slitasje på et verdifullt og sårbart område.
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Naboeiendom
Tiltaket går over naboeiendom, og dette er gjort uten dokumentert aksept fra nabo. Da det ikke er 
søkt i tråd med Pbl § 93, er naboer heller ikke varslet i tråd med bestemmelser gitt i Pbl.

Bygningsmyndighetene må med bakgrunn i dette, samt tilbakemeldinger fra nabo, konkludere for 
at nabo ikke har gitt tillatelse til etablering av vei på deres eiendom. Bygningsmyndighetene har 
ikke anledning til å innvilge tillatelse til gjennomføring av tiltak på annen manns eiendom. Ikke 
uten skriftlig aksept fra grunneier.

Bruk av sanksjonsmidler
Ulovlig etablering av vei vurderes, i utgangspunktet, som et alvorlig brudd på bestemmelser gitt i 
og i medhold av Plan- og bygningsloven. Når området tiltaket gjennomføres i, er så sårbart som 
det er i Lillevika, virker dette i skjerpende retning. I tillegg har arbeidene og tiltaket krysset 
tomtegrenser og delvis blitt gjennomført på annen mans eiendom.

Disse forholdene tilsier at bygningsmyndigheten må ta i bruk sanksjonsmidler, samt at tiltaket 
ikke kan tillates. Bygningsmyndigheten har vurdert å anmelde saken til påtalemyndigheten, men 
har funnet dette å være for streng reaksjon.

Bygningsmyndighetenes fokus ligger i at tiltaket må fjernes og området tilbakeføres så langt som 
mulig. Dette med bakgrunn i å bevare kulturlandskapet, samt å ivareta rettsikkerheten til naboer 
og omgivelser.

Øvrige forhold
Andor Albrightsen har, etter opplysninger fra tiltakshaver, utført arbeidene. De som utfører slike 
arbeider er ansvarlig for å sikre at alle papirer og tillatelse er i orden. I så måte har Albrightsen 
ikke ivaretatt sitt ansvar. Bygningsmyndigheten vurderer dette.

Tilbakeføring av området er søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 93. Tiltakshaver må 
sørge for at dette ivaretas. I forbindelse med områdets kulturlandskap, må det foreligge en 
dokumentert plan for tilbakeføringen. Dette for å sikre at kulturminner o.l. i området, ikke 
forringes som følge av arbeidene.

Konklusjon
Det er bygningsmyndighetenes vurdering, at det ikke kan tillates vei, slik det er etablert. Vei til 
området, vil åpne for motorferdsel og uønsket slitasje på et verdifullt kulturlandskap.

Det er vurdert at anmeldelse til påtalemyndigheten vil være for streng reaksjon i denne sak. Det 
er imidlertid vurdert at etablert vei er både ulovlig og uønsket. Derfor vil bygningsmyndighetene 
kreve veien fjernet og området tilbakeført slik det var før etablering av vei. 

Området skal tilbakeføres så langt som mulig. Bygningsmyndighetene har forståelse for at det 
ikke er mulig å tilbakeføre alt, slik som berg som er fjernet o.l.

Tiltakshaver skal stå for økonomiske og praktiske forhold i forhold til tilbakeføring av området 
skal.
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Med hilsen

Bjørn Vidar Johansen
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Monica Godsk Finnseterveien 31 9100 KVALØYSLETTA
Troms 
Fylkeskommune

Postboks 6600 9296 TROMSØ



Monica Godsk
Finnseterveien 31
9100  KVALØYSLETTA 17.3.2009  

Sylvi Bjørn
Øvre Jensvollvei 38
9060  LYNGSEIDET

VEDR.: FORESPØRSEL

Viser til ditt brev til Else Godsk av 28.2.2009.

Jeg har fullmakt fra min mor til å ta meg av alle spørsmål vedrørende hennes eiendom på 
Arnøya.

Vi vil ikke gi tillatelse til å kjøre over eiendommen vår i Lillevika. Vegen over vår eiendom 
er ulovlig anlagt, likeså øvrig veganlegg fra Nessør og utover. Det forventes at Skjervøy 
kommune vil gi pålegg om opphør av ulovlig bruk og fjerning av hele eller deler av denne 
vegen. 

Jeg har vært i kontakt med Skjervøy kommune, Teknisk etat, som ikke har mottatt søknad om 
dispensasjon fra plan for å bygge hytte, og derav heller ikke har fattet noe vedtak om 
byggetillatelse. Det er for øvrig vel kjent at det ikke er tillatt med deling eller bygging i 
Lillevika idet det er et såkalt LNF-område i kommuneplanen. Skjervøy kommune er for øvrig 
adressat for søknad om dispensasjon for å kjøre i utmark dersom en søknad om hyttebygging 
mot formodning skulle godkjennes. 

Dette til orientering. 

Med hilsen 

Monica Godsk 

Kopi sendes:
Skjervøy kommune v/Bjørn Vidar Johansen



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
07.01.2010 2009/5894 - 8 423.1

Katrine Storeheier 77 64 20 58  Deres dato Deres ref.
11.11.2009 2009/255

Skjervøy kommune, Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 Skj ervøy

Anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak — Pålegg om retting av
ulovlig etablert vei i Lillevika

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her den 16.11.2009,
samt vårt brev datert 26.11.2009 om forventet saksbehandlingstid.

Fylkesmannen mottok den 22.12.2009 tilleggsmerknader fra klager. I tillegg har vi
henholdsvis den 31.12.2009, 4.1.2010 og 5.10.2010 mottatt skriv fra eiere av
fritidseiendommer i Lillevik og Geitvik til støtte for klagerens synspunkter. Disse brev følger
vedlagt.

Vi har gjennomgått sakens dokumenter og på denne bakgrunn funnet det hensiktsmessig å
tilskrive kommunen for å få saken ytterligere belyst.

Fylkesmannen ber om å få opplyst hvor lang den aktuelle vegen er, og at den nærmere
utformingen av vegen illustreres på et kart og gjerne gjennom bilder, hvis dette foreligger. Det
eneste "kartet" vi har fått oversendt er en lite forklarende utskrift fra Statens kartverk.

I rundskriv H-3/01  "Om reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven"  er den
nærmere fremgangsmåten for oppfølging av ulovlige tiltak beskrevet. Fra side 11 i dette
rundskrivet finner vi grunn til å gjengi følgende:  "Tiltakshaver bor likevel få anledning til å
soke om tillatelse eller sende inn melding for det kreves eventuell retting eller fjerning.
Dersom tiltaket avslås, kan det gis pålegg om retting eller fjerning samtidig med avslaget,
vanligvis forutsatt at parten er varslet om at en slikt vedtak vil kunne treffes."

Fylkesmannen vil likevel bemerke at i saker hvor kommunen ser at en søknad om
godkjenning i ettertid under enhver omstendighet ikke vil kunne føre frem, vil det være
anledning for kommunen til å kreve retting umiddelbart.

I denne saken registrerer vi at kommunen ikke har vurdert om klager skal få anledning til å
søke om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for å kunne få vegen godkj ent i
ettertid.

Fylkesmannen ber om at kommunen begrunner nærmere hvorfor man i denne saken har valgt
å kreve retting direkte, uten en ordinær søknadsprosess i forkant, da dette er lite omtalt i de
dokumentene vi har mottatt.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms



Dersom kommunen har mottatt noe skriftlig fra Kulturetaten i Troms fylkeskommune i
forbindelse med denne saken, ber vi også om å få dette oversendt hit.

Vi oversender for ordens skyld de tilleggsmerknader vi har mottatt for eventuelle
kommentarer fra kommunen.

Kummunens snailige tilbakeinelding imutesc, men ettei. inilen 25.1.2010 bør vi ha
kommunens svar i hende.

Med hilsen

..01~fbev.
fagsjef

Kopi: Knut Henrik Pedersen, Innelvveien 155, 9100 Kvaloysletta
Monica Godsk, Finnseterveien 31, 9100 Kvaloysletta

Vedlegg

161'1. /1V1( S4VIC 1/h/
Katrine Storeheier
seniorrådgiver
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Ark.kode ma....."

Saksbeh.0
Til Fylkesmannen i Troms Tromsø 18.12.09

Ang sak 2009/5894. Klage på vedtak om tilbakestilling av vei i Lillevika

Tilleggsopplysninger som ikke har kommet frem tidligere.

...e.,,fmnse2=weraemeze 

Elsa Godsk ringte til maskinfører Andor Albrigtsen (se vedlegg) mens han holdt på med veien. Hvis
Elsa Godsk ikke hadde gitt tillatelse til dette, er vel sannsynligheten stor for at hun hadde bedt
maskinføreren om å stoppe gravingen, noe hun ikke gjorde. Dette styrker det vi har hevdet hele tiden,
at vi hadde tillatelse fra Elsa Godsk til å lage vei over hennes eiendom så vi kunne kjøre til vår hytte.
Elsa Godsk påstår overfor kommunen at det bare ble gitt tillatelse til å fjerne store steiner. Mange av
steinene som ble flyttet veier over 1 tonn og kan kun flyttes med gravemaskin.

Min far Leif Pedersen snakket med Skjervøy kommunes ordfører ,Roy Waage, sommeren 2007 ang
veien. Nå viser det seg i ettertid at min far hadde misforstått og trodde at det var greit å lage veien.

I tillegg hadde vi brevet fra Skjervøy kommune som gir oss tillatelse til å kjøre til hytta. I brevet sies det
intet om at noen del av området er å anse som utmark, men tvert imot at det er gammel innmark. Det
er helt umulig å kjøre uten at det ble ryddet vei.

Vi oppfattet det da at vi hadde tillatelse fra kommunen, ordføreren og grunneier Godsk. Første del av
veien, ca 100m, går på egen innmark (definert av Skjervøy kommune) andre delen går over Godsk
eiendom, ca 140m. Vi synes det er urimelig at vi blir straffet for at andre i etterkant går tilbake på det
de har sagt.

Vedlagt er også brev fra andre med fritidseiendommer i Lillevik og Geitvik der det poengteres at
utbedringen som er gjort har bedret fremkommeligheten for gående betraktelig.

Jeg vil også påpeke risikoen for å skade kulturminner om vi på nytt'må inn i området med gravemaskin
for å tilbakestille veien.

Eiendommen har vært i vår families eie siden 1901 og vi synes at det er meget beklagelig og synd at
mine foreldre ikke får bruke hytta mer. Dem har lagt ned veldig mye arbeid i hytta gjennom de siste 15
årene.

Om det er mulig deltar vi gjerne i møte med Skjervøy kommune og Godsk for å få til en minnelig
løsning.

Med hilsen

K4dt H rilx/Yederse9

Innelvveien 155

9100 Kvaløysletta

Mob 99 28 70 87
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vei til Lillevik l'age  1 ot 1

vei til Lillevik
Årviksand Verksted AS [aamv@bralbrigtsen.no]
Sendt: 23. november 2009 15:26

Til: Knut Henrik Pedersen

-  Annie Pedersen ba meg om å lage en vei opp etter en bergskrent i lillevika,mens jeg jobbet ringte Elsa Godsk

å spurte hvorfor jeg /aget veien så bred.
Jeg sa til henne at jeg måtte ha den så bred som maskinen var 2,6m.
Samtidig sa hun at jeg måtte være forsiktig med vanniedningen som gikk nedover tii huset og se tii at
det ikke kom noen stein ned mot huset.
Det sa jeg at jeg skulle passe på.

Med vennlig hilsen

Andor Martin Albrigtsen

E-posten er skannet av IT Partner AS

https://mail.itpartner.no/OWA/?ae—Item&t—IPM.Note&id=RgAAAABLUQMBFv7%... 19.12.2009



TILLEGGSOPPLYSNINGER VEDRØRENDE KOMMUNALT VEDTAK
2009/255 I SKJERVØY KOMMUNE

GODKJENNING, UTBEDRING  AV OPPRINNELIG ANKOMSTVEI OVER
EIENDOMMEN BJØRKLUND I LILLEVIK G.NR 60, B.NR 1 OG G.NR 60, B.NR 591

SKJERVØY KOMMUNE

INTERESSENTER ER EIERNE AV  FRITIDSBOLIGER OG EIENDOMMER  I
LILLEVIK OG GEITVW4,

Vi viser til nevnte kommunale vedtak som etter vår opplysning nå er sendt
Fylkesmannen som ankeinstans. Vi vil med dette henstille til godkjenning av den
utbedringen som er foretatt av den opprinnelige ankomstveien for eierne av
fritidseiendommene i Lilllevik og Geitvika.

Traseen som nå er utbedret med maskin har i generasjoner vært benyttet som
adkomstvei over nevnte eiendommer, men den har spesielt om høst og vinter fungert
dårlig grunnet store kampesteiner samt et avgående berg. Det har til sine tider vært
med fare for eget liv og helse å forsere dette området da den har vært ansett som
rasfarlig.

Etter at grunneieren foretok utbedring av denne adkomstveien er den i dag igjen trygg.
Vi stiller oss ikke på noen måte bak at disse utbedringene ble igangsatt uten de
nødvendige godkjenninger, men etter det vi har kjennskap til har det vært konsensus
mellom tiltakshaver og eieren av eiendom g.nr 60, b.nr 59. Vi beklager sterkt at tiltaket
ble igangsatt uten søknad om tillatelse fra myndighetene, noe som skyldes uvitenhet
mellom to damer.

Eierne av de to berørte eiendommene ble enig om utbedringen og arbeidet igangsatt,
men en etterkommer har senere sagt seg uenig vedrørende dette. Dette er sterkt
beklagelig, da vi ellers må gå gjennom et myrområde, samt passere helt oppi klagers
inngangstrapp. Dette er noe de fleste av oss føler sjenerende, og må være krenkende av
privatlivet for denne naboen. I tillegg er denne adkomsten blitt vanskeliggjort med at
det er satt opp porter og andre form for hindringer. Når eiendommen benyttes står det
en stor hund i band som stenger denne traseen. Vi kan også nevne at området i Geitvika
og Lillevika er et populært rekreasjonsområde som har stor trafikk av turgående fra
mai til september, og som også har mye trafikk av jegere om høsten.

Dagens ankomst gir positiv virkning for alle parter, da passering av nabohus kan skje
usj enert.

Vi, beboere av fritidseiendommene i Li1lev g Geitvik er meget taknemmelig over
denne utbedringen, da det letter vår ankomst, samt at vi ønsker å benytte våre
fritidsboliger lengst mulig inn i vår alderdom.

Det understrekes, at traseen som nå er utbedret, er brukt gjennom generasjoner av våre
forfedre. Traseen er derfor ikke ny, og er heller ikke berørt av forminner av noe slag,
forøvrig noe som også framkom under befaringen.



Det er sterkt å beklage at det har vært vist uvitenhet, og manglende korrekt opptreden
under utbedringen. Søknad og godkjenning burde vært på plass for utbedringsarbeider
ble igangsatt, noe som er sterkt å beklage. Når dette er sagt, er resultatet av utbedringen
ikke bare et gode for tiltakshaver, men alle som har eiendommer og som benytter
områdene innenfor denne eiendommen.

Vi håper at dette behandfies av mennesker, som har medfølelse, og at det vises skjønn i
en strabasiøs, veiløs virkelighet som vår.

Med vennlig hilsen

Beboerne i Lillevik og Geitvik.

Kopi til Skjervøy Kommune, teknisk etat.
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TILLEGGSOPPLYSNINGER VEDRØRENDE KOMMUNAL
2009/255 I SKJERVØY KOMMUNE Artkode

Saksbeh.

INTERESSENTER ER EIERNE AV  FRITIDSBOLIGER OG EIENDOMMER  I
LILLEVIK OG GEITVIKA.

Vi viser til nevnte kommunale vedtak som etter vår opplysning nå er sendt
Fyikesmannen som ankeinstans. Vi vil med dette henstille til godkjenning av den
utbedringen som er foretatt av den opprinnelige ankomstveien for eierne av
fritidseiendommene i Lillevik og Geitvika.

Traseen som nå er utbedret med maskin har i generasjoner vært benyttet som
adkomstvei over nevnte eiendommer, men den har spesielt om høst og vinter fungert
dårlig grunnet store kampesteiner samt et avgående berg. Det har til sine tider vært
med fare for eget liv og helse å forsere dette området da den har vært ansett som
rasfarlig.

Dagens ankomst gir positiv virkning for alle parter, da passering av nabohus kan skje
usj enert.

Vi, beboere av fritidseiendømmene i Lillevik og Geitvik er meget taknemmelig over
denne utbedringen, da det letter vår ankomst, samt at vi ønsker å benytte våre
fritidsboliger lengst mulig inn i vår alderdom.

FYLKESM NEN I TROMS
S.nr. Dok.nr.

0 4 JAN 2010

GODKJENNING, UTBEDRING AV  OPPRINNELIG ANKOMSTVEI OVER
EIENDOMMEN BJØRKLUND  I LILLEVIK G.NR 60, B.NR 1 OG G.NR 60, B.NR 591

SKJERVØY KOMMUNE

Etter at grunneieren foretok utbedring av denne adkomstveien er den i dag igjen trygg.
Vi stiller oss ikke på noen måte bak at disse utbedringene ble igangsatt uten de
nødvendige godkjenninger, men etter det vi har kjennskap til har det vært konsensus
mellom tiltakshaver og eieren av eiendom g.nr 60, b.nr 59. Vi beklager sterkt at tiltaket
ble igangsatt uten søknad om tillatelse fra myndighetene, noe som skyldes uvitenhet
mellom to damer.

Eierne av de to berørte eiendommene ble enig om utbedringen og arbeidet igangsatt,
men en etterkommer har senere sagt seg uenig vedrørende dette. Dette er sterkt
beklagelig, da vi ellers må gå gjennomet myrområde, samt passere helt oppi klagers
inngangstrapp. Dette er noe de fieste av oss føler sjenerende, og må være krenkende av
privatlivet for denne naboen. I tillegg er denne adkomsten blitt vanskeliggjort med at
det er satt opp porter og andre form for hindringer. Når eiendommen benyttes står det
en stor hund i band som stenger denne traseen. Vi kan også nevne at området i Geitvika
og Lillevika er et populært rekreasjonsområde som har stor trafikk av turgående fra
mai til september, og som ogsåhar mye trafikk av jegere om høsten.

Det understrekes, at traseen som nå er utbedret, er brukt gjennom generasjoner av våre
forfedre. Traseen er derfor ikke ny, og er heller ikke berørt av forminner av noe slag,
forøvrig noe som også framkom under befaringen.



Det er sterkt å beklage at det har vært vist uvitenhet, og manglende korrekt opptreden
under utbedringen. Søknad og godkjenning burde vært på plass for utbedringsarbeider
ble igangsatt, noe som er sterkt å beklage. Når dette er sagt, er resultatet av utbedringen
ikke bare et gode for tiltakshaver, men alle som har eiendommer og som benytter
områdene innenfor denne elendommen.

Vi håper at dette behandles av mennesker, som har medfølelse, og at det vises skjønn i
en strabasiøs, veiløs virkelighet som vår.

Med vennlig hilsen

Beboerne i Lillevik og Geitvik.

Kopi til Skjervøy Kommune, teknisk etat.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

Fylkesmannen i Troms
postboks 6105
9291  TROMSØ

Att: Katrine Storheier

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/5894 2009/255-17 2063/2010 L42 27.01.2010

Svar vedr. Anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak

Viser til mottatte anmodning om tilleggsopplysninger, datert 07.01.2010.

Herunder følger tilleggsopplysninger, som anmodet. Vi gir de opplysninger som Fylkesmannen 
har bedt om, samtidig ser vi at det er nødvendig å omtale en del forhold som er tatt opp i 
tilleggsmeknader fra klager og skriv fra eiere av fritidseiendommer i Lillevik og Geitvik.

Konkreter bedt om fra Fylkesmannen i Troms:
1. Lengde og utforming av vei

Vedlagt denne redegjørelse følger bilder og kart, som illustrerer veiens plassering, lengde 
og utforming. Av kart fremkommer det at veiens lengde er ca 250 - 300 meter i luftlinje. 

2. Søknad i ettertid
Når det ble avdekket at tiltaket var gjennomført, vurderte Skjervøy kommune muligheten 
for å motta søknad om tillatelse jfr. Pbl § 93, i etterkant. 

Etter vurdering av det aktuelle området, tiltakets omfang og dialog med Kulturetaten hos 
Troms Fylkeskommune, ble konklusjonen at det ikke ville være mulighet å få veien 
godkjent. Dermed ble ikke tiltakshaver gitt muligheten til å søke i ettertid. Dette ble 
tiltakshaver informert om, muntlig. Dette skulle vært skriftliggjort.

Området er definert som LNF sone 2, og består av eldre kulturlandskap og en rekke 
automatisk vernede kulturminner. Mht. dette, er det vurdert at området ikke bør utsettes 
for motorisert ferdsel, eller etablering av vei anlegg som vil kunne forringe 
kulturlandskapet og kulturminner.

3. Dokumentasjon av etablert vei
Vedlagt følger skråfoto, kart og bilder tatt ved befaring.

4. Skriftlige uttalelser fra Kulturetaten – Troms Fylkeskommune
Vedlagt følger kopi av to brev, sendt av Kulturetaten, datert 31.03.2008 og 03.10.2008.
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Tilleggsmerknader fra klager:
1. Tillatelse fra Elsa Godsk (60/59)

Det er gjort en muntlig avtale mellom eier av eiendommen 60/59 og eier av 60/1, om 
arbeider med atkomst til eiendommen 60/1. Innholdet i denne avtalen er usikkert da 
partene tydelig har ulik forståelse av denne, og bygningsmyndighetene funnet det 
vanskelig å forholde seg til denne.

Imidlertid er det sentrale i saken, at tiltaket var/er søknadspliktig iht. Pbl og at området er 
å anse som verdifullt og sårbart i forhold til kulturminner mv.

2. Tillatelse til kjøring til hytta
Vises til særutskrift av Formannskapssak 77/09.

3. Risiko for å skade kulturminner ved tilbakeføring
Tilbakeføring av veien, vil være gjenstand for søknadsplikt og ansvarsrett iht Pbl § 93. 
Arbeidet vil bli krevet gjennomført i samarbeid med, og iht. de føringer 
bygningsmyndighetene og Kulturetaten legger til grunn. Det forutsettes derfor en 
kvalitetssikring av dette arbeidet.

Skriv fra eiere i Lillevik og Geitvik:
1. Utbedring av opprinnelig atkomstvei

I ovennevnte skriv, omtales den aktuelle trasen som opprinnelig atkomstvei for eierne av 
fritidseiendommene i Lillevika og Geitvika.

Av den informasjon vi sitter med, stemmer ikke dette. Den delen av veien/traseen, som 
denne saken gjelder, er det kun deler av denne hvor det er antydninger til atkomstvei/sti. 
Se vedlagte bilder. Av sti systemet som fremkommer på vedlagte bilder, ser man at 
atkomst til området, er nedenfor den etablerte veien.

Med bakgrunn i dette har, byggesaksavdelingen, behandlet dette som ny etablering av vei 
anlegg, og ikke utbedring/oppgradering av eksisterende sti/atkomst mv. Vi kan ikke se at 
dette kan behandles som utbedring.

2. Sikkerhet ift. atkomst til området.
Den traseen som fremkommer av bildene, og er tidligere/opprinnelig omtalt av 
tiltakshaver, som opprinnelig atkomstvei, vurderes å ikke medføre problemer i forhold til 
sikker atkomst. Dette er traseen som går forbi/gjennom eiendommen til Godsk familien. 
Denne er ikke avmerket på vedlagte bilder, men vurderes å fremkomme tydelig på 
bildene.

Området, fra fjellet og ned til sjø, er imidlertid anmerket som potensielt fareområde for 
snø- og steinskred (ref. www.tromsatlas.no).
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Håper dette er dekkende i forhold til at Dere kan ferdigbehandle saken.

Med hilsen

Bjørn Vidar Johansen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77775521

Vedlegg
1 Skråfoto med illustrasjon
2 Skråfoto av aktuelt området
3 Kart med vei inntegnet (ca. plassering)
4 Vei ved parkeringsplass
5 Begynnelse vei
6 Begynnelse vei, fra siden
7 På bakken
8 Enden av veien
9 Fra kulturetaten 310308
10 Fra kulturetaten 031008

Kopi til:
Monica Godsk Finnseterveien 31 9100 KVALØYSLETTA
Annie Pedersen Annelundsvagen 23a, 66131 Saffle, Sverige






