


















Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
29.01.2010 2009/5894 - 12 423.1

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

Skj ervøy kommune
Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

KLAGE OVER SKJERVØY KOMMUNES VEDTAK AV 17.7.2009 — PÅLEGG
OM RETTING — TILBAKEFØRING AV OMRÅDE HVOR VEI ER ANLAGT,
LILLEVIKA PÅ ARNØYA

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

Saken gjelder gyldigheten av kommunens rettingspålegg. Fylkesmannen stadfester
kommunens vedtak om retting.

Sakens bak runn
Saken med tilhørende dokumenter, saksgang mv. forutsettes kjent for partene. Fylkesmannen
vil likevel gi et kortfattet sammendrag av saken.

Skj ervøy kommune ble høsten 2007 gjort oppmerksom på at det var opparbeidet veg i
Lillevika. Dette ble bekreftet høsten 2007 ved befaring og samtaler med tiltakshaver.

I Skjervøy kommunes vedtak datert 17.7.2009, ble det gitt pålegg til tiltakshaver, Annie
Pedersen, om å tilbakeføre området slik det hadde vært før veien ble bygd etter plan- og
bygningsloven (pbl.) § 113. Veien er om lag 250-300 meter lang og går også over en eiendom
tilhørende Else Godsk.

Vedtaket er påklaget av Annie Pedersen, ved sønnen Knut Henrik Pedersen, i brev datert
16.8.2009. I brevet er det vist til at byggingen har skjedd i samråd med grunneier Else Godsk.
I tillegg bes det om at kommunen viser menneskelig hensyn. Det er vist til at Leif Pedersen,
Annie Pedersens ektefelle, er syk og at han ikke vil ha muligheter til å komme seg til hytta
dersom ikke vegen kan benyttes. Vedlagt klagen fulgte legeopplysninger. Subsidiært bes det
om at klageren eventuelt kan få beholde den delen av vegen som er bygd på egen grunn, dvs.
en strekning på 50 meter.

Klagen ble behandlet av formannskapet i møte den 26.10.2009, under sak 77/09, men ble ikke
tatt til følge. Saken er oversendt Fylkesmannen for videre klagebehandling.

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



Knut Henrik Pedersen kom med tilleggsmerknader til saken i brev datert 18.12.2009. I brevet
holdes det fast på at grunneier har gitt tillatelse til vegbyggingen. Det blir også hevdet at
kommunen skal ha gitt klager tillatelse til å kunne kjøre til hytta. Vedlagt skrivet fulgte et
udatert brev utformet av eiere av fritidsboliger og eiendommer i Lillevik og Geitvika. Fra
dette brevet finner vi grunn til å gjengi følgende:  "Vi, beboerne av fritidseiendommene i
Lillevik og Geitvik er meget takknemmelig over denne utbedringen, da det letter vår ankomst,
samt at vi onsker å benytte våre fritidsboliger lengt mulig inn i vår alderdom.".  Brevet er
undertegnet av 12 personer. Henholdsvis den 31.12.2008, 4.1.2010 og 5.1.2010, mottok
Fylkesmannen kopi av det samme udaterte brevet, men nå undertegnet av 4 nye personer.

Fylkesmannen tilskrev Skjervøy kommune i brev datert 7.1.2010 hvor vi ba om utfyllende
kommentarer til tilleggsmerknadene vi hadde mottatt.

Den 12.1.2010 mottok vi en e-post fra grunneier Else Godsk, ved datteren Monica Godsk,
hvor det tilbakevises at grunneier skal ha gitt tillatelse til veibyggingen. Brevet som var
vedlagt e-posten inneholder ikke nye opplysninger av avgjørende betydning for vårt vedtak,
jf. forvaltningsloven (fv1.) § 17 annet ledd bokstav c). Brevet oversendes derfor sakens parter
som vedlegg til vedtaket vårt.

Den 28.1.2010 forelå kommunens svar ved vårt kontor.

F Ikesmannens vurderin
Klagen er fremsatt i rett tid, jf. forvaltningsloven (fv1.) § 29 første ledd.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi
skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke
er berørt i klagen. Der fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal
vi imidlertid legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie
skjønn, jf. fv1. § 34 annet ledd.

Det er vedtatt en ny lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av
27.6.2008 nr. 71, hvor ny plandel er trådt i kraft fra 1.7.2009. Byggesaksdelen iverksettes
senere. Dette innebærer at denne saken skal behandles etter plan- og bygningsloven (pbl.) av
14.6.1985 da saken skal avgjøres etter bestemmelsene i byggesaksdelen.

Kommunens vedtak om pålegg om retting av ulovlige forhold kan påklages til Fylkesmannen
i henhold til pb1. § 15 jf. fv1. § 28.

Pb1. § 113 første ledd første punktum, lyder slik:
«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg med frist om retting av dette, herunder
forbud mot fortsatt virksomhet (.)Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for
oppffilelse og gis opplysning om at vedtaket vil kunne folges opp med forelegg som kan få
virkning som rettskraftig dom.»

Med  "ulovlige forhold etter denne lov"  menes alle overtredelser av formelle og materielle
bestemmelser gitt i eller i medhold av pb1.
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I henhold til pb1. § 10-1 har de kommunale plan- og bygningsmyndighetene i utgangspunktet
plikt til å håndheve ulovlige forhold etter pb1. Oppdages det lovstridige forhold, skal derfor
kommunen gripe inn og gi de pålegg eller forbud som er nødvendige for å få rettet på
forholdet.

Eiendommene omfattes av kommuneplanen for Skjervøy kommune, hvor de er avsatt til
LNF-formål. Bygging av vei på det aktuelle sted vil klart være i strid med LNF-formålet.
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Klager har anført at grunneier Else Godsk ga muntlig tillatelse til at vegen kunne bygges over
hennes eiendom. Dette er bestridt av grunneier. Hvorvidt grunneier ga tillatelse til tiltaket
eller ikke, har ingen relevans for denne saken all den tid bygging av veier, herunder
hytteveier, er søknadspliktige tiltak etter pb1. § 93 bokstav j). Anlegg av veg er
søknadspliktig, uansett om det krever inngrep i terrenget eller ikke. Dette må anses som en
velkjent ordning. Siden det verken er søkt eller gitt tillatelse av kommunens
bygningsmyndighet, er dette å anse som et ulovlig byggearbeid som kan kreves rettet
gjennom bruk av pålegg.

Klager har for øvrig anført at kommunen tidligere har akseptert tiltaket. Vedlagt
saksdokumentene fulgte et brev fra rådmannens kontor av 13.7.2007, der følgende fremgår:
"Skjervoy kommune har ingen innvendinger mot at det fraktes utstyr 17,7 bil fra Akkarvika til
Annie Pedersens hytte i Lillevika.".  Etter vårt syn er det åpenbart at dette brevet ikke kan
oppfattes slik at kommunen har gitt klager tillatelse etter pb1. til å kunne bygge veien.

Fylkesmannen viser til at pålegg er et enkeltvedtak etter fv1. § 2. Dette innebærer blant annet
at pålegg skal forhåndsvarsles. Dette gjøres vanligvis skriftlig. Fylkesmannen har gått
gjennom oversendte saksdokumenter og kan ikke se al slikt forhåndsvarsel er utstedt. På
denne annen side går det frem av det påklagede vedtaket at kommunen hadde flere samtaler
med klager høsten 2007. Klager var således vel kjent med saken og fikk derfor muntlig
anledning til å uttale seg. I tillegg viser vi til at klager gjennom klagen og etterfølgende
merknader faktisk har uttalt seg. Dette innebærer at en eventuell saksbehandlingsfeil i forhold
til skriftlig forhåndsvarsling må anses reparert gjennom klagebehandlingen.

Ut fra sakens opplysninger legger Fylkesmannen til grunn at klager ikke har fått anledning til
å søke om å få godkj ent tiltaket før kommunen utferdiget pålegget om retting. Dette er omtalt
næf mere i rundskriv H-3/01  "Om reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven".
Fra side 11 i dette rundskrivet finner vi grunn til å gjengi følgende:  "Tiltakshaver børl likevel
få anledning til å søke om tillatelse eller sende inn melding før 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."

Kommunen har i brev hit datert 27.1.2010 redegjort nærmere for hvorfor klager ikke har fått
muligheten til å fremme en søknad før pålegg ble utferdighet. Fra dette brevet finner vi grunn
til å gjengi følgende: "Når  det ble avdekket at tiltaket var gjennomført, vurderte Skjervøy
kommune muligheten for å motta søknad om tillatelse jfr. Pb1 § 93, i etterkant.

Etter vurdering av det aktuelle området, tiltakets omfang og dialog med Kulturetaten hos

1 Vår understrekning



Troms ftlkeskommune, 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. Ivfht. dette, er det vurdert at området ikke bør utsettes
for motorisert ferdsel, eller etablering av vei anlegg som vil kunne forringe
kulturlandskapet og kulturminner."

Pålegget er derfor etter det Fylkesmannen kan se, utferdiget i samsvar med de
saksbehandlingsregler som følger av pb1. og forvaltningsloven. Når det gjelder selve
innholdet i pålegget, fremstår dette som tilstrekkelig klart.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å gå inn på
øvrige anførsler i saken da klagen uansett ikke kan føre frem.
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Fylkesmannen tar kommunens begrunnelse til etterretning. Kommunen har i slike saker
anledning til etter en konkret vurdering å komme til at tiltaket under enhver omstendighet
ikke kan tillates, ei eller med dispensasjon. Dette må tiltakshaver innrette seg etter. I denne
saken har også klager tatt seg til rette på armen manns grunn. Kommunen har under enhver
omstendighet ikke anledning til å gi tillatelse til tiltak på annen manns grunn med mindre det
kan dokumenteres at grunneier har gitt sitt samtykke, noe som ikke foreligger i denne saken.

I henhold til pb1. § 116 b skal sanksjoner stå i rimelig forhold til ulovligheten og flere
reaksjoner må ikke ramme en overtredelse på en urimelig måte. Skjervøy kommune må kunne
forvente at private ikke tar seg til rette i LNF-områder ved å bygge hytteveier uten på forhånd
å få avklart hvorvidt tiltaket er søknadspliktig. Ut fra vedlagte bilder ser vi at det er utført et
omfattende terrenginngrep for å få bygd veien. Klager har vist til at kommunen må utvise
menneskelige hensyn og det er av stor betydning for klagerne at vegen blir godkjent.
Fylkesmannen viser til at individuelle forhold knyttet til søkerens person normalt ikke skal
tillegges vekt i saker om forfølgning av ulovlige tiltak. Relevante momenter vil være
overtredelsens grovhet og de skadevirkninger tiltaket medfører. I tillegg bør det tas hensyn til
hvilke fordeler tiltakshaver har oppnådd ved ulovligheten. I denne saken har klager anlagt en
hytteveg i en sårbar natur med de skadevirkninger det får for terrenget. Fylkesmannen finner i
denne saken at pålegget står i rimelig forhold til ulovligheten.

Når det gjelder fristen for retting, er denne satt til 1.7.2010. Fylkesmannen anser dette som en
rimelig frist.



Med hjemmel i pb1. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, treffer Fylkesmannen
følgende

vedtak:

Kommunens vedtak datert 17.7.2009 stadfestes.

***

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette
brevet. Vi gjør oppmerksom på partenes adgang til å kreve innsyn i sakens dokumenter, jf
forvaltningsloven § 18.

Etter fullmakt

(M-U

Katrine Storeheier
fung. fagansvarlig

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

Side 5 av 5



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

Knut Henrik Pedersen
Innelvveien 155
9100  KVALØYSLETTA

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2009/255-27 31354/2010 L42 17.09.2010

Pålegg og Tvangsmulkt - Tilbakeføring av vei

Viser til forhåndsvarsel om pålegg og tvangsmulkt av 23.07.10, samt Deres ulike 
uttalelser/tilbakemeldinger via e-post om dette.

Deres uttalelse:
Vi finner ikke at Deres tilbakemeldinger inneholder noe som medfører endringer av de forhold 
som er beskrevet i ovennevnte Forhåndsvarsel.

Pålegg og tvangsmulkt i forbindelse med tilbakeføring av ulovlig etablert vei i Lillevika:
Bygningsmyndighetens vedtak/Pålegg av 17.07.09, og tilhørende klagebehandling hos 
Formannskapet og Fylkesmannen i Troms, er ikke etterkommet. Dermed må 
bygningsmyndighetene følge opp dette med å gi pålegg, med frist, om å etterkomme dette.

Opprinnelig pålegg fra 17.07.09, sier: 

”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.”
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Med bakgrunn i klagebehandling og endelig vedtak som foreligger fra Fylkesmannen i troms, må 
veien tilbakeføres. Det er ikke anledning å påklage vedtaket fra Fylkesmannen.

Når endelig vedtak ikke er etterkommet, må vi gi pålegg med frist, og tvangsmulkt dersom 
fristen overskrides, jfr. Ovennevnte Forhåndsvarsel.

01.07.10 trådte ny Plan- og bygningslov i kraft. Pålegg og tvangsmulkt utferdiges i tråd med ny 
Plan- og bygningslov § 32-3 Pålegg om retting (…) og § 32-5. Tvangsmulkt.

Annet
Vi har mottatt henvendelser fra publikum om at det har, i løpet av sommerhalvåret 2010, foregått 
motorisert ferdsel på den ulovlige veien. Vi har også mottatt dokumentasjon som viser dette. Det 
er gitt, og gjelder, forbud mot motorisert ferdsel på den aktuelle veien.

I tillegg er det gitt veiledning/informasjon, til Dem pr. e-post om dette. Vi vurderer dette som 
alvorlig brudd på gitte forbud, og vurderer å overlate saken til påtalemyndighetene.

Pålegg med Frist (ref Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08) § 32-3):
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08), § 32-3, gis det pålegg om å etterkomme 
stadfestet vedtak/pålegg gitt 17.07.09. 

Dette pålegg gis med bakgrunn i ovennevnte vedtak/pålegg av 17.07.09 og Fylkesmannens 
stadfestelse av dette.

Dette pålegg skal være etterkommet innen følgende frister:
- Søknad om tillatelse til tiltak – tilbakeføring av vei skal være hos kommunen innen 

29.09.10
- Arbeidet med tilbakeføring av vei skal være avsluttet innen 25.10.10.  

Tiltakshaver skal gi dokumentert tilbakemelding for at pålegget er etterkommet innen disse 
frister.

Ved brudd på disse frister, vil det bli ilagt tvangsmulkt jfr. Pbl 08 § 32-3, tredje ledd og § 32-5 
(se nedenfor).

Tvangsmulkt jfr. Pbl 08 § 32-5:
For å få gjennomført ovenfor gitte pålegg, fastsettes det her tvangsmulkt. Tvangsmulkten vil bli 
gitt og være gjeldende ved brudd på fastsatte frister for pålegget.

Tvangsmulkten gis til hjemmelshaver til eiendommen med Gnr 60, Bnr 1.

Tvangsmulkt vil bli iverksatt 30.09.10 og 26.10.10, som beskrevet under.

Tvangsmulkten utformes som engangsbeløp og løpende mulkt. 

- Ved overskridelse av frist vedr. søknad, satt til 29.09.10 vil det bli gitt løpende mulkt, 
utformet som døgnmulkt, som gis/iverksettes fra og med 30.09.10, og vil løpe inntil 
pålegget er etterkommet.
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- Ved overskridelse av frist vedr. tilbakeføring, satt til 25.10.10, vil det bli gitt et 
engangsbeløp og løpende døgnmulkt, som iverksettes fra og med 26.10.10, og vil løpe 
inntil pålegget er etterkommet.

Tvangsmulktens størrelse:
Døgnmulkt (løpende tvangsmulkt), for manglende søknad, settes til 300,- kroner per døgn.
Tvangsmulktens engangsbeløp settes til 3000,- kroner
Døgnmulkt (løpende tvangsmulkt), for manglende tilbakeføring, settes 300,- kroner per døgn

Dette vil, dersom både frist for manglende søknad og tilbakeføring overskrides, resultere i 
døgnmulkt på til sammen 600,- kroner per døgn fra og med 26.10.10.

Med hilsen

Bjørn Vidar Johansen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77775521

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ
Monica Godsk Finnseterveien 31 9100 KVALØYSLETTA
Annie Pedersen Annelundsvagen 23a



Grethe Ihlan

Fra:  Bjørn Vidar Johansen
Sendt:  27. juni 2011 14:17
Til: Grethe Ihlang
Emne:  VS: Vei i Lillevik
Vedlegg:  Rettsforlik.pdf; 1.JPG; 2.JPG; 3.JPG; 4.JPG; Fra Geitvik Vedlegg 2.pdf; Veiprosjekt

Akkarvik-Geitvik.pdf

Med vennlig hilsen

Bjørn Vidar Johansen
Byggesaksbehandler/
Vara brannsjef

Skjervøy Kommune

Fra:  Knut Henrik Pedersen rmailto:Knut.Henrik.Pedersen'a)it artner.no'
Sendt: 27. juni 201114:04
Til: Bjørn Vidar Johansen
Kopi:  Roy RW. Waage; 'oystein.nilsen©domstokno'
Emne: Vei i Lillevik

Søknad om å beholde vei i Lillevik

Vi har nå kommet til enighet med eierne av eiendommen  60/59 gjennom rettsforlik (vedlagt) i

Jordskifteretten om ferdsel over  60/59. Dette setter også store begrensninger for bruk av motorisert

ferdsel på den aktuelle vegen.

Resultatet i rettsforliket og eventuell godkjenning av veien vil bidra til å hindre nye konflikter mellom

partene. Den har også løst tvisten om vegrett mellom gnr  60/1 og gnr  60/59 om bruk av veien mellom

Nesset og Lillevik, samt at Jordskifteretten bistår med å lage et regelverk for alle parter ang bruk av veien

Nesset-Lillevik.

De viser seg at veien blir brukt av mange, både turgåere og hyttefolk fra Geitvika. Folk slipper da å gå forbi

huset til Godsk og myrområdet der.

Legger med brev ( vedlegg 2) som ble sendt til Fylkesmannen i forbindelse med behandling der.

Vi var i kontakt med Fylkesmannen etter at saken var behandlet der, og tilbakemeldingen fra

Fylkesmannen var at dem anså seg som ferdig med saken og oppfordret oss til å søke kommunen på nytt.

Store deler av veien er nå grodd igjen og lite synlig i terrenget. Det som ennå ikke er grodd vil bli sådd til.

Vedlagt bilder.

Minner om at veien det gjelder starter ved stolpen/stien på bilde 4, og ikke ved snuplassen.



Det er tidligere i prosessen fastslått at veien ikke berører kulturminner.

Vedlagt er også dokumenter (Veiprosjekt Akkarvik-Geitvik) der det fremgår at det ble stukket ut og
påbegynt vei mellom Akkarvik og Geitvik på begynnelsen av 60 tallet. Veien ble ikke fullført pga mangel på
finansiering.

MVH

Knut Henrik Pedersen

Mob: 99 28 70 87

Innelvveien 155

9100 Kvaløysletta
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Reltsraotedag:
Sted:
Sak r,

Saken gjelder:

Rettens kder;

Meddomintere:

Protokoliferer:

Saken er krevd av:

Til behandling:

Parter:

Til stede:

31105.201 I
Arnheim sko1e i Skjervoy kommunc
I900-20I0-0023 AkkartTiord gnr.

Krav otn bruksordningssak etter jordskittek!ven 2 e

iordskiftedommer Øystein Niken

Jarte Ki1. Spakenes, 915:A ROTS1.2ND
Gunnar johannes Johanst,m, Boks 11, 9159 HAV_. ES

Dommt:NTI

Knut Fk:ririk: Pedersen twfl.

1.:remming av saken

Medeier av gnr. (i4). I. Knatiknrik Pederseu
Medeier av enr. 60/1, Sylvi Nelly Hansine Biorn
Medeier a‘ gnr. 604, Dagfinn Torleif Thomassen
Medeier av gnr. 60/4. Odd Arnokt Thornassen
Medeier av gnr. 60/7. 1-)al Ame Mathiassen
Medeier av grm 6017. liurry Jnintn Thomassen
Medeier av gnr. 60n. Tor Arvid Thomassen
Medeier av gnr. 60S7. 60/87, Verner Frank Mallne Thomassen
Mcdcier av gpr. 6017, Weggi3 Malhiassen
Medeier av enr. 6017. Synneve Elin Haugcn
Medeier av gnr. 60/7. Jan i larald ThomaNsen
Medeier av enr, 60/7, Torhild Dagfrid Mathiassen
Medeier av gnr. (iW7 Viike Matniassen Ejeltda1
Fier av L;rw. 60.S, Jortlfin Thotnassen
Eier av umr. 6039. Else Annie Pauline Ciodsk
Medeler av e,nr. 60/87, Elsa Annie Krnasen
Medeier grw. 61/2, RaLmar Krisliansen
Medeier av gnr. 61/2, Akset Kornelins Krustian.sen
Medeier av gnt. 6112, Torhjorg Svendheim
Medeier v gnr. 61/2. Edith Margrethe Kristiansen
Eier av glir. 614, Tormod Mikkelsen

Prosessfullatektig:
Adv.fim.11an» i\rne Nys.trter. representerer Filse- Annie P Godsk

Eiendernmeneligger i Skjervoy kommune

knut Henrik Pedersen, SYlvi Bjorn, Verncr Frank Mwe
Thotuasseo, Jorufin 'rhornassetl, F1se Annie Pnuinte Godsk, Tommy
Mikketsen, Sigmund Mathiassen mifnlimakt. Elbjorg Mathiassen
miruilmakt.

1.900-2010-0023 Akkart»rd pnr. ftI Nord-TrGm5 3o-rdskirterett



De andre partene var tovlig innkalt, men meite Ikke.

På foresporsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkaltingen til
møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhotd som kunne gjøre noen av
rettens medlemmer inhabile.

Partsfista ble gjennomgått.

Fulgeude, dokurnent ble framtagt.
I. Krav om jordskifle, mottatt 14.07.2010 med foIgende vedlegg:

I) Brev fra Skjervøy kommune til Annie Pedersen datert 17.07.2009.
2) Diverse korrespondanse med Skjervoy kommune
3) Saksfrernlegg av Skjervey kommune pii klage vedtak, datert 26.10,2009.
4) Brev fira Skjerway kommune il Annie Pedersen angående klage pâ vedtak,

datert 27,10,2009
5) Bekreftelse fra Andor Martin Albrigtsen om gravearbeid, datert 23.11.2009
6) Brev fra Fyikesmanncntil Skjervey kommune, datert 071)1,2010
7) Tilleggsopplysninger om vegen til Linevika fra beboerne i Linevik og

Gettvik.
8) Brev fra Monica Godsk til Fyikesmannen i Troms, datert 11.01.2010 med

vecilegg.
9) trev fra Skiervoy kommune til Fyikesmannen 1 Troms, datert 271)1.201(1
10) Brev fra Fylkesmannen i Troms til Skjervoy kommune, datert 29.01.2010

2, E-post til Skjervøy kommune fra Knut Henrik Federsen, darert 30.06.2010
3. Brev fra Skjervery kommune Knut Henrik Pedersen, datert 23.07.2010
4. I3rev fra Else Godsk dl Nord-Troms jordSkifterett, datert 01.08.2010
5. 13rev fra Skjervoy kommune ti1 Nord-Troms jordsktfterett, datert 06.08.2010
6. Prosesskriv til Nerd-Troms jordskifterett fra advokatibilmektig Hans Arne Nysæter,

datert 1005.2011 med diverse vedlegg.
7. Diverse dokumenter innsendt av Knut Henrik Pedersen angÅende historisk

korrespondanse mcd Skjervoy kommune om veg mellom Akkarvik og Geitvik
8. Fullmakt fra Thorhild Mathiassen tit Elbjørg Mathiassen
9. Fullmakt fra Wiggo Mathiassen til Sigmund Mathlassen

Dokumentene ble gjelmomgått i nød.vendig utstrekning,

senere i rerimoret bk falgeude dokument frendagt;
10. Rettsforlik, datert 30.05.2011

Partene ble formant. avla forsikring og forklarte seg.

Etter befaring ble dci inngatt folgende

1900-213 i0-0023 Aisk.afjordsnr. Norki-T rGms jordsldftere«



RETTSFORLIK:

Undertegnede eiere av gnr, 60/1, 60/g,60159 og gnr. 6114 i Skjervoy kommune ble den
30.05.201 i enige i følgende rettsforlik;

Opplest og vedtat t.

Knut Henrik Pedersen (sign.) Etse Godsk (sign.)

1900-201 It-0023 Akkartjord gnr. 60 Nord-trunts jordski ftemti

Jarle Kiii (sign.) øystein Nilsen (sign, ) Gunnar Johansen (sign.)
(meddommer) (dommer) (rneddommer)

1. Eier av gnr, 60/59 godtar at samtlige eiendommer  per dags dato vCsi Or gnr. 60/59
har vegrett  over gnr. 60/59 på den ovre vcgtrasé i lia.

Jorann  Pedersen« (sign.) Tommy Mikkelsen

Med unntak av at Leif Pedersen skaL få rett til å bli fraktet med bil over nevnte
vegtrasé på gnr. 60/59, gjelder vegretten kun motorisert kjøretoy til og med ATV-
størrelse. Retten tit bruk av motorisert kjøretøy gjelder kun ved nødvendig  trunsport
av malfzialeiutstyr og frakt av eldre folk sem har vansker med å ferdes til fots.

2 a) Eiere av gnr, 60/ I og gnr. 60/59 er enige om at Annie Pedersen kan bli fraktet med
bil når trun ikke ktarer å  ferdes til fots fram til  gnr. 60/I sin hytte Lillevika.

3. Vegretten og ferdselsrettert på den nedm gangstien forbi hus på gnr. 60/59 avlerms
med den reguterte vegretten i punkt i og 2.

4. Eier av gnr. 60/1 gir gnr. 60159 full vegrett for rnotorisert fcrdsel fram til grensen
kmr. 60/59.

5. Eier av gur. 60/59 godtar med dette den anlagte vegen med de fysiske inngrep som
er gjort og  1iI med dette ikke fremsette noen inosigelse ovenfor Skjervøy kommune
på de nevnte fysiske inngeppå senere tidspunkt,

6. Eicr av ginr, 60/1 gir også samtlige eiendommer fra og med gnr. 60159 og vestover
vegreu over sin grunn på Lillevikvegen fram til etablert snuplass.

7. Knut Henrik Pedersen dekker samtlige jordskiftekostnader i saken,

8. Iverksettelsc og ikraftireden av dette retistbrliket i punkt 1, 2 og 3 fortusetter at de
offentlige myndigheter godkjenner den anlagte vcgcn over gnr. 60/I og gnr. 60/59.
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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 GEITVIKA.

Vi viser til nevnte kommunale vedtak som etter vår opplysning na 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 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 bar 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 beit oppi klagers
inngangstrapp. Dette er noe de fleste av oss føler sjenerende, og må være krenkende av
privatlivet for denne naboen. I tiHegg 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 sam 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 an skje
usjenert.

Vi, beboere av fritidseiendommene i Lillevik og Geitvik er meget taknemmelig over
denne utbedringen, da det letter var 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 vare
forfedre. Traseen er derfor ikke ny, og er heller ikke berørt av forminner av noe slag,
forøvrig noe som også framkom under befaringen.
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Fylkesmannen i TromsX,

3 Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Bjørn Einan

Skj ervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skj ervøy

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64 21 05  22.09.2011 2011/4857 - 2 422.5

Deres dato Deres ref.
06.09.2011

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  — etablering av vei i Lillevika  —
gnr. 60 bnr. 1 og gnr. 60 bnr. 59 i Skjervøy kommune

Vi viser til kommunens brev av 6.9.2011 hvor spørsmålet om dispensasjon oversendes for
uttalelse.

Eiendommen ligger i et LNF-ornråde i kommuneplanens arealdel. I plan og bygningsloven §
19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet hvis saksområde
blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens
bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

I stortingsmelding nr. 26 (2006 — 2007) "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand" fremkommer bl.a. følgende arealpolitisk mål:
• Strategisk mål: Norges arealer skal forvaltes slik at natur — og kulturmiljøer, landskap og
viktige kvaliteter i omgivelsene blir tatt vare på i hele landet.

Det er søkt om dispensasjon i forbindelse med anlegg av vei 250 — 300 meter i luftlinje.
Tiltaket ligger et stykke sørvest for Akkarvik på Arnøya. I følge Direktoratet For
Naturforvaltning sin naturbase er området et lokalt viktig kulturlandskap.

Veien er søkt anlagt i et område uten etablert infrastruktur. Det vises i denne forbindelse
til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging hvor det blant
annet heter at en bør legge klare grenser mellom bebygde områder og landbruks og
friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. Tiltaket vil framstå som et
inngrep i et naturområde. I et område som er så åpent og sårbart for inngrep bør dette unngås.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

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



ifmn r d7vdt://4-/,
Cathrine Hena g
fylkesmiljøvernsjef

Fylkesmannen viser til at det finnes muligheter for adkomst langs eksisterende sti inn i
området. Anlegg av vei for bil synes derfor av landskapsmessige hensyn både unødvendig og
skj emmende.

Fylkesmannen i Troms kan ikke tilrå at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens
arealdel. Ut fra naturvernmessige forhold anbefaler vi at Skjervøy kommune avslår søknaden.
Vi ber om å få tilsendt kommunens avgjørelse når denne foreligger.

Med hilsen

rå iver QA/1
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Skj ervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

Vår ref.:
07/2334-16
Lopenr.:
27452/11

TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

SKJERVØY KOMMUNE GNR. 60/4, 60/1 OG 60/8 - FORESPØRSEL OM
UTTALELSE: ULOVLIG ETABLERT VEI I LILLEVIKA

Vi viser til Deres brev av 6.9.2011

Fylkeskommunen har tidligere uttalt seg i vedrørende det oppståtte forhold i brev datert
3.10.2008. Vegen har ikke berørt eller skjemmet automatisk freda kulturminner

Ved eventuell godkjenning av vil kommunen etter vår oppfatning møte på umåtelig store
utfordringer knyttet til likebehandling dersom lignende forhold oppstår - eller det er ønske om
lignende vegtilførsler i andre deler av kommunen. Det vil også bli utfordringer knyttet til
kontroll med hvem som benytter seg av vegen.

Motorisert ferdsel med ATV-kjøretøy foregår sjelden bare på tilrettelagt veg. Det er derfor
stor fare for slitasjeskader i terreng og på kulturminner.

Av dette følger det at vi ikke anbefaler godkj enning av vegen.

Med -Venn1Q

-
Anne-Karine
Fylkeskonservator

Kopi til:
Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga, Troms.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Saksbehandler:
Harald G. Johnsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 08

ilsen
/
andmo

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Arkiv:
140&18 KPLAN
Deres ref.:
2009/255-33

arald G. Johnsen
Konservator / arkeolog

Kulturetaten

Dato:
20.10.2011

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no



Skjervøy kommune
Postboks 145-G

9189 SKJERVØY

, :.'8EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN C'W./DERES REF. MIN CUL/VÅR REF.

Camilla Olofsson, +47 78 48 42 83 2009/255-33 11/4559 - 4

camilla.olofsson@samediggi.no Alrnmut go vålddat oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

e  SÄMEDIGGI  SAMETINGET

kijovårgeaidnu 50

9730 KåråSjohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefåksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

31.10.2011

Svar på forespørsel om uttalelse om ulovlig etablert vei i Lillevika på
Arnøya, Skjervøy kommune
Vi viser til Deres brev av 06.09.2011 og til tidligere korrespondanse i denne saken. Vi ser stor fare ved
å åpne opp for motorisert ferdsel i verdifulle kulturmiljoer med sårbare kulturminner. Ofte vil også
begrenset motorisert ferdsel på mindre veier og stier snart føre til utvidet bruk og hardt slitasje på
terrenget, med forringelse av landskapets verdier og risk for ødeleggelse av enkelte kulturminner.

likhet med Troms fylkeskommune ved kulturetaten kan Sametinget ikke anbefale at veien
godkjennes.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

/.. %
amilla viotsson

rådgiver
7(j— Larsen

Kopiija / Kopi til:
Troms fylkeskommune Romssa fyikkasuohkan Kulturetaten 9296 TROMSØ



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/3277 -6

Arkiv: 194169/756

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 15.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Nilsengen 69/756: Søknad om dispensasjon vedr gjestehytte

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Forvaltningsloven (FVL)
Kommuneplanens arealdel (KAD)

Vedlegg
1 tegninger
2 situasjonskart
3 søknad om tillatelse til tiltak
4 Forespørsel om uttalelse: Uthus på Nilsengen/langøra i Skjervøy Kommune
5 uttalelse til oppføring av gjestehytte
6 uttalelse
7 Situasjonskart - Plasseringer

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Jf Pbl 08 § 28-1, avslås søknad om dispensasjon for oppføring av byggetiltak i LNF sone 

1. Dette med bakgrunn i at byggegrunnens beskaffenhet medfører det ikke er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av naturforhold.

Bakgrunn for saken

Skjervøy kommune har mottatt, 16.08.11, søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av gjestehytte 
på Nilsengen, på Skjervøy. Søknad er mottatt fra ansvarlig søker (SØK) I. Evensen Byggevarer 
AS, på vegne av tiltakshaver Per Johansen.



Saksopplysninger

Eiendommen er i dag bebygd med et fritidshus, og hensikten med omsøkte tiltak er, som det 
fremkommer av søknad, gjestehytte. Tiltaket har grunnflate tilnærmet samme som for 
eksisterende hytte. Dermed er det å anse som en selvstendig hytte.

Nabovarsling er gjennomført, og det er ikke innkommet innvendinger til tiltaket.

Omsøkte tiltak medfører brudd på bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08, disse er:
- Pbl 08 § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

Denne bestemmelsen gir generelt forbud mot tiltak innenfor 100 – metersbeltet langs sjø. 
Dette med bakgrunn i nasjonalt mål om at strandsonen skal bevares som natur- og 
friluftsområde tilgjengelig for alle.

- Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel er gjeldende for området, og av den fremkommer det at 
området er definert som Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) sone 1. Dette er 
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse ikke kan tillates.

Dermed kan omsøkte tiltak, i utgangspunktet ikke tillates. Imidlertid har man anledning 
til å søke om tillatelse og å få dette behandlet.

- Grunnforhold
Pbl 08 § 28-1, første ledd sier følgende:
”Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe 
som følge av tiltak.”

Iht. NGUs løsmassekart, består grunnen av Tynn hav-/strandavsetning. Dette er 
grunnmasser som medfører usikkerhet om stabiliteten i grunnen. 

I nerkant av eiendommen (mot strandsonen) er det berg opp i dagen, og fjell i overkant. 
Dette kan indikere at det er fjellgrunn under det øverste jordlaget. Det er likevel uvisst 
hva som er under dette øverste laget, og det må i så måte gjøres grunnundersøkelser for å 
dokumentere om sikkerheten i tiltaket er ivaretatt.

Hørings og dispensasjonsbehandling
Med bakgrunn i områdets definisjon og brudd på 100 - metersbeltet, må saken behandles som 
hørings- og dispensasjonssak. Saken ble sendt på høring 06.09.11. Som følge av dette er det 
mottatt høringsuttalelser fra Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten og Fylkesmannen i Troms.

Kulturetatens uttalelse:
Kulturetaten har vært på befaring av området, og har ikke registrert automatisk fredete 
kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det er tidligere registrerte tufter i skogen 
rundt 80 meter nordvest for omsøkte tomt, som ligger utenfor synsfeltet.

De påpeker at, nye bygninger som skal ligge i nærheten av tradisjonell bebyggelse på stedet, er 
det viktig med tilpasning når det gjelder materialbruk, takvinkler, fargesetting o.l. Det må tas 
hensyn til kulturlandskapet ved plassering av nye bygninger i terrenget.

Fylkesmannens uttalelse:



Fylkesmannen påpeker at omsøkte tiltak ligger innenfor 100 – metersbeltet langs sjø, og dermed 
bryter med Pbl 08 § 1-8.

Fylkesmannen anbefaler at søknaden avslås, med bakgrunn i at omsøkte tiltak er for nærme 
strandsonen, og bryter med målsetningen/sentrale politiske føringer om å bevare strandsonen 
som natur- og friluftsområde tilgjenglig for alle

Det påpekes at Fylkesmannen ikke vil motsette seg oppføring av en hytte nummer to på 
eiendommen, men en slik hytte bør minst ligge i samme avstand fra sjøen som den opprinnelige 
hytta, altså minst 90 meter.

Plassering
Omsøkt plassering fremkommer av situasjonsplan/målebrevkart vedlagt søknaden (Se vedlegg). 
Som følge av behov for å gjøre nærmere vurderinger gjennomførte saksbehandler befaring av 
eiendommen, sammen med SØK og tiltakshaver19.01.12. Ved denne befaring fremkom det at 
plassering som er angitt på situasjonskart, faktisk ikke er den plassering tiltakshaver helst 
ønsker. Dermed er det ikke samsvar mellom omsøkt plassering og ønsket plassering.

Den plassering tiltakshaver faktisk ønsker fremkommer av vedlagte Situasjonskart –
plasseringer. Som det fremkommer er denne litt lenger fra strandsonen enn først omsøkt. 
Opprinnelig er det søkt om plassering ca 50 meter fra sjø/strandsone. Nå omsøkte plassering har 
en avstand på ca 75 meter fra sjø/strandsone. Fortsatt ligger tiltaket innenfor 100 – metersbeltet 
langs sjø.

Høringsparter har gitt innspill vedr. plassering og 100 – metersbeltet langs sjø. Med hensyn til at 
det er endringer i forhold til høringsgrunnlag, må saksbehandler gjøre vurderinger av faktisk 
ønsket plassering opp i mot de innspill som er kommet fra høringsparter.

Eiendommen
Terreng beskrivelse
Eiendommen rekker fra sjø og ca 105 meter opp. Fra sjø/strandsone skrår terrenget de første 30 
meterne kraftig opp (12 høydemeter på 30 meter i horisontal planet). Deretter flater den ut til å 
være lett skrånende opp til øvre tomtegrense (6 høydemeter på 70-75 meter i horisontal planet).
Dette medfører at bebyggelsen i overkant av eiendommen ikke er synlig fra strandsonen, før 
man går opp på bakkekanten.

Elv/vassdrag
En elv kommer ned på oversiden av eiendommen (se situasjonskart og bilder). Når elveleiet 
kommer inn på eiendommen svinger det mot venstre, slik at den krysser eiendommen i vestre 
hjørne. På grunn av at elven går over sine bredder i perioder med stor vannmengde, er 
forhøyningsvoll langs elvebredden fra sving og over eiendommen, ført opp.

Tiltakshaver opplyste ved befaring at elven kommer over bredden og ut på eiendommen (rundt 
eksisterende bygg) når det er stor vannmengde. Tiltakshaver opplyser at han ikke har opplevd at 
elven går over dit hvor omsøkte tiltak ønskes plassert.

Omsøkte tiltak ønskes plassert nedenfor elv/vassdrag.

Sti/bruk av området
En gammel sti går fra hollendervika, og bort til eiendommen. Stien deler seg, hvor den ene går 
gjennom eiendommen og den andre ned til fjæra. 



Dette betyr at området benyttes som tur område og tilkomst for hyttebebyggelsen som ligger 
lenger sør. En del av vurderingene må dermed omhandle hvorvidt omsøkte tiltak vil påvirke slik 
bruk av området.

Omsøkte tiltak (faktisk plassering) skal plasseres på ca 75 meters avstand fra strandsonen på 
14/15 høydemeter fra sjø.

Vurdering

Dispensasjonsbehandling
Ved tiltak som bryter med bestemmelser gitt i og i medhold av Plan- og bygningsloven 2008, 
skal saken behandles som dispensasjonssak jf. Pbl 08 § 19-2. 

Rammene for dispensasjonsbehandling fremkommer av denne paragraf, og sier at:
- Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
- I tilegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.
- Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig vekt på 

konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjenglighet.
- Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt.
- Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 

forbudet 100 – metersbeltet langs sjø, når en direkte berørt statlig eller regional
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

I de vurderinger som gjøres i en saksutredning, skal man ta disse rammer til etterretning.

Naboer og omgivelser
Med bakgrunn i at naboer ikke har kommet med innvendinger, og eiendommens beliggenhet, er 
det nærliggende at tiltaket ikke vil påvirke disse. 

Det går, som nevnt stier gjennom eiendommen, som benyttes til rekreasjon og gangvei til 
hyttebebyggelsen sør for eiendommen. Omsøkt tiltak vil bli plassert slik at det ikke fysisk 
plasseres i veien for disse. Imidlertid må det vurderes om tiltakets bruk og plassering likevel vil 
virke begrensende på bruken av stiene.

Som det fremkommer av Situasjonskart – plasseringer, vil tiltaket plasseres nedenfor og vest for 
de to stiene. I prinsippet samme situasjon som for eksisterende bygning, bare at avstanden til 
omsøkte tiltak og stiene vil bli større. I så måte vil ikke omsøkte tiltak forverre situasjonen, eller 
medføre ulemper.

Omsøkte tiltak vil medføre økt bruk av eiendommen, men bruk av fritidsbebyggelse må man 
påregne i forhold til bruk av sti systemer som krysser slike eiendommer. Det er saksbehandlers 
vurdering, at omsøkte tiltak ikke vil forringe eksisterende stier og bruk av disse. 
Det bemerkes at det ikke er mulig å gjøre tiltak som ødelegger eksisterende sti systemer, og 
reduserer publikums tilgang til slike. Stier er å regne som en viktig del av kulturlandskap og 
bruk av slikt.

Kulturetatens uttalelse
Kulturetaten har ikke innvendinger til tiltaket i forhold til kulturminner, og tiltaket vurderes 
dermed å ikke berører slikt. De påpeker imidlertid at nye byggetiltak må tilpasses eksisterende 
bebyggelse mht. Materialvalg, form og farge.



Et kulturlandskap består av terreng, vegetasjon, trær, infrastruktur som stier og bebyggelse. 
Eldre bebyggelse er å anse som en viktig del av kulturlandskap, og det er da naturlig å 
videreføre den utforming disse har. 

Av tegninger vedlagt søknaden fremkommer omsøkte tiltaks utforming, og utforming av 
eksisterende bygning fremkommer av vedlagte bilder. I utgangspunktet ser det ut til at 
utforming er tilpasset, men av tegninger er det noe usikkert mht. materialvalg. Derfor må det 
påpekes at materialvalg skal være tilpasset eksisterende bebyggelse. Dette betyr type veggpanel 
og montering av dette

Fylkesmannens uttalelse
Fylkesmannens uttalelse omhandler tiltakets plassering og brudd på Pbl 08 § 1-8 om 100 –
metersbeltet langs sjø. De anbefaler at søknaden avslås med bakgrunn i at tiltaket plassers 
nærme strandsonen (ca 50 meter). De vil ikke gå i mot oppføring av en hytte nummer to, men 
sier at en slik hytte må ligge minst i samme avstand fra sjø som eksisterende bebyggelse.

Som nevnt ovenfor, er faktisk ønsket plassering ca 75 meter fra strandsonen/sjø. Å føre opp 
byggetiltak i strandsonen, skal ikke være en kurant sak. Nasjonal målsetning om å bevare denne 
sonen ubebygd slik at den er tilgjengelig for alle som natur- og friluftsområde, må veie tungt. 
Imidlertid må faktisk inngripen i strandsonen og strandsone vernet vurderes i hver enkelt sak.

Når man ser til målebrevkart (vedlagt), er det noen begrensende faktorer i forhold til plassering 
av byggetiltak:

- Eiendommen har en lengde fra sjø og til øvre grense på 100-105 meter. Hele 
eiendommen er dermed innenfor 100 metersbeltet langs sjø. 

- På samme linje som eksisterende bebyggelse står, krysser elven, og et byggetiltak lar seg 
ikke gjennomføre på dette nivået.

Dersom det er mulig å føre opp en hytte nr. 2 på eiendommen skal man påvirke strandsonen så 
lite som mulig, samtidig som man får en plassering som er forsvarlig i forhold til kulturlandskap 
og sikkerhet.

Det er, slik saksbehandler ser det, to muligheter mht. strandsone vernet og plassering av tiltaket. 
- Faktisk ønsket plassering (75 meter fra strandsonen/sjø)
- I vestre hjørne, på oversiden av elv.

I forhold til strandsone vernet, bidrar terrenget til begrensning i hvor mye strandsonen vil bli 
påvirket. Strandsonen er i praksis nedenfor bakken i nerkant av eiendommen, og vil ikke se 
nevneverdig av bygninger oppe på eiendommen. Tiltakshaver ønsker å føre opp tiltaket 75 
meter fra strandsonen, det er 15 meter nedenfor eksisterende hytte.

Med bakgrunn i dette, er det saksbehandlers vurdering at en plassering på 75 meter fra 
strandsonen ikke vil forringe strandsonens funksjon som natur- og friluftsområde. Begge 
muligheter, nevnt ovenfor, for plassering vurderes som gjennomførbare.

Elv/vassdrag
Generelt gjelder at utbygging tett inntil vassdrag bør unngås og at kommunen bør vurdere å 
innføre et byggeforbud i et bestemt meterbelte langs vassdragene. Her er det viktig at kantsonen 
til vassdragene ivaretas samt at ferdsel for allmennheten opprettholdes. Bratte vassdrag gir også 
økt risiko for flomskred. Reell fare for flom og om vassdraget kan ta seg nytt løp eller være 
masseførende må utredes før tiltak gis tillatelse. Her er det vanligvis nok avstand til vassdrag
som det viktigste tiltaket.



Elven som kommer ned mot eiendommen er bratt i overkant av eiendommen, og blir slakkere 
etter sving og over eiendommen. Det er brakt på det rene at elven går over sine bredder ved stor 
vannføring (snøsmelting). Vannet kommer da over der hvor elven svinger. Tiltakshaver opplyser 
at vannet da går mot eksisterende hytte, men ikke der hvor omsøkte tiltak ønskes oppført.

Det er gjort tiltak med elven, hvor elvebredden er forhøyet, for å hindre at den går over bredden. 
Dette er gjort ovenfor omsøkt plassering.

Pbl 08 § 28-1 sier at grunn kan bare bebygges (…) dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. (…).

I situasjoner med mye nedbør og/eller snøsmelting, vil det være fare for at vannflom eller 
flomskred. Selv om det ikke kommer vann til omsøkte plassering, under normal snøsmelting, 
hender fra tid til annen at det oppstår situasjoner hvor flomskred og/eller ekstreme mengder 
vann går i vassdrag. Det er disse situasjonene byggesaksbehandlingen må ta høyde for.

Dermed er det saksbehandlers vurdering at omsøkte plassering vil være i strid med Pbl 08 § 28-
1, og kravet om at det må være tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge 
av natur- eller miljøforhold.

Alternativ plassering
Som nevnt under punkt Fylkesmannens uttalelse ovenfor nevner saksbehandler at det er to 
muligheter for plassering i forhold til strandsone vernet. Faktisk omsøkt plassering, som ikke er 
gjennomførbar pga sikkerhet, og i vestre hjørne, på oversiden av elv. På befaring ble plassering 
på oversiden av elv diskutert. 

Tiltakshaver ser ikke dette som ønskelig, da hytta vil bli plassert nært berg og vil få dårlige sol 
forhold.

Denne plassering er angitt som Alternativ plassering på Situasjonskart –plasseringer.

Denne plasseringen vurderes å ivareta både strandsone vernet og krav til sikkerhet i forhold til 
flomsone. I så måte er den gjennomførbar. Når man ser til vedlagte Situasjonkart –plasseringer, 
fremkommer det også at slik plassering vil føre til at hytta plasseres ved/eller på eksisterende sti. 

Som nevnt ovenfor, er stier en viktig del av kulturlandskap og bruken av slikt landskap.

Dermed vil en slik plassering medføre en inngripen som er uheldig, og ikke ønsket i forhold til 
bevaring av kulturlandskapet.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering, er det funnet at omsøkte tiltak vil medføre brudd på bestemmelser gitt 
i og i medhold av Pbl 08, og hensynet bak bestemmelsene.

I forhold til Pbl 08 § 1-8, og strandsonevernet, er det vurdert at faktisk ønsket plassering ikke vil 
forringe strandsonen i forhold til funksjon som natur- og friluftsområde.

Byggetiltak på eiendommen vil imidlertid bryte med Pbl 08 § 28-1, og vil medføre at tiltaket vil 
bli utsatt for fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.



Dermed er det saksbehandlers vurdering at omsøkte byggetiltak ikke lar seg gjennomføre. 
Søknad om dispensasjon må avslås med hjemmel i Pbl 08 § 28-1.
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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 69 756 Nilsengen, 9180 SKJERVØY

Tiltakets art
Søknadstype Tiltakstype

Etttrinnssoknad Under 70 m2 - ikke boligformål

Næringsgruppekode

Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring 161 annet

Beskrivelse av bruk

Uthus

Tiltakshaver
Partstype Navn Adresse Telefon e-postadresse

privatperson Per Johansen Eidevein 8, 9180 SKJERVØY 0  0

Ansvarlig søker
Navn Organisasjonsnummer Adresse Kontaktperson

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

Telefon Mobiltelefon e-postadresse

98227486 knut.vidar@evensenbygg.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes om dispensasjon pga uregulert område og at uthuset skal settes nærmere sjø enn 100 meter.

Planstatus mv.
Type plan Navn på plan

Kommuneplanenes arealdel 0

Reguleringsformål

Uthus

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

%BRA(%TU) 0%

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

Bygningstypekode Formål

-
i,f,71i ;"aT‘kcl



Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan
Areal eksisterende bebyggelse
+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal
= Sum areal

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.

m2 BYA

Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

"11 )(Vi-

Avløp
Tomta er tilknyttet privat avløpsanlegg
Det skal IKKE installeres vannklosett.
Det foreligger IKKE utslippstillatelse.
Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.

0,0 m2
0,0 m2

42,66 m2
0,0 m2

42,66 m2

0,0

m2 BRA Antall bruksenheter

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1

Andre natur- og miljøforhold (pb1 § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

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

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Beskrivelse av annen privat vannforsyning: Vann skal ikke legges inn.



Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

-

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

Merknader fra ByggSøk

Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon:
Gjennomføringsplan - Ansvarsfordeling - Utførelse

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

Dato

Signatur

Gjentas med  blokkbokstgver

thme

12.08.2011 Dato 12.08.2011

(.4‘ Signatur

VGGS
b nin-

Gjentas med blokkbokstaver

›, Je.



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

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2011/3277-2 32842/2011 194169/756 06.09.2011

Forespørsel om uttalelse: Uthus på Nilsengen/langøra i Skjervøy Kommune

Viser til vedlagte søknad med kart og tegninger. Søknaden gjelder oppføring av uthus/gjestehytte
på eiendommen med Gnr 69, Bnr 756, på Skjervøy i Skjervøy kommune.

Søker:
Ansvarlig søker: I. Evensen Byggevarer AS, Havnegata 28, 9180 Skjervøy

Tiltakshaver: Per Johansen, Eideveien 8, 9180 Skjevøy

Kommuneplanen:
I Kommuneplanens arealdel, er området definert som LNF sone 1, hvor spredt bolig- og 
ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse ikke kan tillates.

Plan- og bygningsloven:
Tiltakets plassering er i stride med Pbl 08 § 1-8, Forbud mo tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Tomten/Eiendommen:
Eiendommen, hvor tiltaket er søkt gjennomført, ligger på Nilsengen på Skjervøy. Den er i dag 
bebygd med en fritidsbygning.

Bygningen/Tiltaket:
I mottatte søknad er omsøkte bygning omtalt som både uthus, og gjestehytte. Av plantegning 
fremkommer det klart at bygningen vil ha funksjon gjestehytte, da det skal være både stue og 
soverom.

Bebygd areal blir 42,7 m²

Avkjørsel:
Det er ikke behov for avkjørsel.

Reindrift:
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Skjervøy har ingen definerte funksjoner i forhold til reindrift. Tiltaket vil dermed ikke medføre 
konsekvenser eller ulemper for reindrifta.

Kulturminner:
Iht. Økonomisk kartverk, kartblad FO 279-5-2, er det ikke registrerte kulturminner i området.

Kulturlandskap:
Området er ikke, foruten denne eiendommen bebygd. Området har en stigning fra sjø. Tiltaket 
ønskes plassert 50 meter fra sjø, og vil da ligge på høydekote 12.  

Området er i stor grad skogkledd (blandingsskog). Det forventes ikke at omsøkte tiltak vil være 
til hinder for, eller berøre friluftsinteresser.

Miljø:
Omsøkte tiltak skal ikke ha innlagt vann eller avløp.

Skredfare:
Iht. www.ngu.no sitt Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang, er dette området ikke definert 
som potensielt fareområde.

Løs masser:
Iht. www.ngu.no sitt løs masse kart, består området av Tynn hav-/strandavsetning.

Frist for uttalelse:
Vi ber om Deres uttalelse i saken. Frist for uttalelse eller tilbakemelding for uttalelsen settes iht. 
Pbl 08 § 21-5 til 4 uker.

Med hilsen

Bjørn Vidar Johansen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77775521

Vedlegg
1 søknad om tillatelse til tiltak
2 tegninger
3 situasjonskart
4 Situasjonskart 1:1000
5 Situasjonskart 1:2500

Tilsvarende brev sendt til:
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK
Norges vassdrags- og energidirektorat Region 
Nord

Kongens gate  14-18 8514 NARVIK

Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben Postboks 6105 9291 TROMSØ
Landbruksforvaltningen postboks 145-G 9189 Skjervøy
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Bjørn Einan

Skj ervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64 21  05 22.09.2011 2011/4888 - 2 422.5

Deres dato Deres ref.
06.09.2011

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om oppføring av
hytte på gnr. 69 bnr. 756 i Skjervøy kommune

Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås

Vi viser til kommunens brev av 6.9.2011, hvor det aår fram at det er søkt om tillatelse til å
oppføre en hytte i 100-meters-sonen.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. I plan og bygningsloven §
19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet hvis saksområde
blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg.

Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i  § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs
sjo og vassdrag — heter:
I 100-metersbeltet langs sjoen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljo, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Stortingsmelding nr. 26  "Regjeringens miljovernpolitikk og rikets miljotilstand"  (2006-
2007):
• Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde
tilgjengelig for alle. Regjeringen onsker en strengere og mer langsiktig
strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en
streng praksis ved behandling av plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjø.

Regjerningen har lagt opp til en differensiert strandsoneforvaltning, hvor landet deles i
tre soner. For Troms gjelder følgende:

I 100-metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn:

- Utbygging bor så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra for, slik at
utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle
friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås. Det

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

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



gjelder for eksempel utbygging i kyst- og fjordlandskaper med spesielle kvaliteter.

- Sporsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bor ikke
tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn
ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljoer og landskap. Forholdet
til andre interesser, som for eksempel landbruk, fiske, oppdrett og reindrift må også vurderes.
Der det tillates bygging, bor hensynet til andre interesser ivaretas best mulig.

- Alternative plasseringer bor vurderes og velges dersom det er mulig. Det bor også vurderes
om tiltaket kan trekkes vekk fra sjoen. Tiltak som tillates må tilpasses omgivelsene best mulig.

- I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-metersbeltet, og
alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre adgang til å
tillate tiltak for å ivareta hensynet til en fornuftig samfunnsutvikling. Ved vurdering av om
tiltak skal tillates skal det legges vekt på om hensynet til tilgjengelighet for allmennheten kan
ivaretas ved at det eksempelvis avsettes areal til kyststi, friluftsområde eller liknende.

- Rehovet fnr næringswtvikling ng arbeidvplaswPr, fnr Plesempel ,vatving på rPivPliv ng turivmP,
skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp
mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran.

- Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være grunnlag
for å tillate visse tiltak nær sjoen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak og
sjorettede reiselivsanlegg.

- Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppforing av naust og brygge skal også tillegges
vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til
de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bor
også vurderes.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Skjervøy kommune:

Eiendommen ligger på Nilsengen på Skjervøya, ikke langt fra kommunesentret i Skjervøy
kommune. Det er søkt om tillatelse til å oppføre hytte nummer to på eiendommen. Den nye
ligger om lag 45 meter fra fjæra, den opprinnelige om lag 90 fra fjæra.

For at allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes i strandsonen, er det et generelt forbud
mot bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet skal tiltaket gjennomføres i den delen av
strandsonen som allmennheten helst søker til. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve
hyttebygging så nært fjæra som en ytterligere privatisering av et naturområde. Etableringen
vil kunne bidra til å ekskludere allmennheten fra området.

Fylkesmannen i Troms vil ikke motsette seg oppføring av en hytte nummer to på
eiendommen, men denne bør minst ligge i samme avstand fra sjøen som den opprinnelige
hytta, altså minst 90 meter.

Side 2 av 3

Oppsummert synes det som om lokaliseringen av den ene av hyttene vil  være  i strid med de
sentrale politiske føringer som er gitt av regjeringen. Ut fra saken miljømessige forhold



anbefaler vi derfor at Skjervøy kommune avslår søknaden. Vi ber med dette om å få tilsendt
vedtak i saken når dette foreligger.

Med hilsen

ÅKM (i‘rd,m/-
CathrineHenauk
fylkesmiljøvernsjef

Side 3 av 3
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SKJERVØY KOMMUNE GBNR. 69/756  -  FORESPØRSEL OM UTTALELSE:
SØKNAD OM OPPFØRING AV UTHUS/GJESTEHYTTE  -  UTTALELSE OM
KULTURMINNER

Vi viser til brev fra kommunen av 06.09.2011.

Vi har vært på befaring i det aktuelle området. Det ble ikke registrert automatisk fredete
kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. De tidligere registrerte tuftene fra steinalder
ligger i skogen rundt 80 m nordvest for omsøkt tomt, som ligger utenfor synsfeltet fra tuftene.

Vi minner om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8,
som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles umiddelbart, dersom det
under arbeidet kommer frem gjenstander eiler andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet.

Dersom nye bygninger skal ligge i nærheten av tradisjonell bebyggelse på stedet, er det viktig
med tilpasning når det gjelder materialbruk, takvinkler, fargesetting o.l. Det må også tas
hensyn til kulturlandskapet ved plassering av nye bygninger i terrenget.

For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametingel.

Med ynniig hilsen
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Strandveien 85: Klage på vedtak - underinnstansbehandling

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Forvaltningsloven (FVL)
Vegloven
Reguleringsplan for Vågen

Vedlegg
1 Strandveien 85: Dispensasjon vedr. utnyttelsesgrad, etasjeantall, samt Innvendinger fra nabo
2 Situasjonskart - først omsøkt
3 Situasjonskart - Plassering iht. F.sak 71/11
4 Situasjonskart - tiltakshavers forslag
5 Situasjonskart - Atkomst Mellomveien
6 Klage på vedtak
7 situasjonsskisse
8 Innvendinger til klage fra nabo i Strandveien 83

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Påklaget vedtak endres som følge av klage og de undersøkelser som er gjort på grunn av 

denne. Det er kommet nye opplysninger i saken.
2. Påklaget vedtak endres mht. plassering av garasje. Iht. veglovens § 40, gis det ikke 

anledning til å ha avkjørsel til Strandveien, fra eiendommen 69/157. Dette med bakgrunn 
i hensynt til trafikksikkerhet.

3. Som følge av punkt 1, og veglovens bestemmelser skal avkjørsel fra eiendommen 
anlegges mot Mellomveien, og garasje på oversiden av eiendommen.



Bakgrunn for saken

Skjervøy kommune har mottatt søknad om oppføring av bolighus i Strandveien 85 på Skjervøy. 
Saken medfører brudd på bestemmelser gitt i og i medhold av Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 
08), og er dermed en dispensasjonssak.

Saken ble behandlet i Formannskapet 17.09.11, under sak 71/11 (se vedlagte særutskrift).

Tiltakshaver har påklaget formannskapsvedtak punkt 1, underpunkt 3, som gjelder garasjens 
plassering. Tiltakshaver fremlegger ny løsning mht. plassering av garasje.

Tiltakshavers klage og situasjonsplan med alternativ plassering ble sendt til nabo 13.01.12. 
02.02.12 ble innvendinger/merknader til tiltakshavers klage mottatt fra nabo i Strandveien 83. 
Dette omtales under eget punkt nedenfor.

Klagebehandling
Med bakgrunn i mottatte klage, er dette klagebehandling etter forvaltningslovens bestemmelser.
Jf. Forvaltningslovens § 33, skal underinstansen (formannskapet) foreta de undersøkelser klagen 
gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Blir 
vedtak ikke omgjort eller endret, som følge av klagebehandling, skal sakens dokumenter sendes 
klageinstansen (Fylkesmannen i Troms).

Vurdering av klagens gyldighet
Klagen er mottatt innen klagefrist, og er funnet utført og begrunnet på en slik måte at klagen 
skal undergå klagebehandling iht. Forvaltningslovens bestemmelser.

Saksopplysninger

Saken gjelder oppføring av enebolig på eiendommen Gnr 69, Bnr 157. Det er opplyst at garasje 
ikke skal oppføres samtidig med bolig, men reguleringsplanen for området krever, i punkt 1.6, at 
plassering av garasje skal angis på situasjonsplan ved søknad om oppføring av bolig.

Garasjens omsøkte plassering medfører at den bryter byggegrensen mot vei og kommer 2 meter
fra nabogrense mot nord (strandveien 83).

Formannskapssak 71/11:
Vedtak i formannskapet stilte som vilkår, at garasjen skal plasseres mot nabogrense mot sør 
(Strandveien 87). Bakgrunnen for dette er ulempes vurdering i forhold til eiendommene 
Strandveien 85 og 83. Tiltakshaver vil, som følge av dispensasjoner vedr. bolig og garasje, få 
alle fordeler, herunder en plassering av garasje mot Strandveien 83. Imidlertid vil nabo i 
Strandveien 83 bli påført ulemper ved at garasjen plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter. 
Ulemper er redusert utsikt og begrensninger vedr oppføring av eventuelle fremtidige 
byggetiltak.

At tiltakshaver skal få alle fordeler, mens nabo blir påført ulemper, ble i formannskapsvedtak 
vurdert som urimelig.

Mottatte klage:
Mottatte klage, omhandler deler av påklaget vedtak, som omhandler garasjens plassering (mot 
nabo mot nord eller sør)

For å kunne behandle mottatte klage, deles denne inn i punkter herunder, relevante forhold 
medtas:
1. Begrunnelse for omsøkt plassering



Omsøkt plassering er valgt for å ivareta utsikt fra omsøkte bolig på best mulige måte. 
Tiltakshaver skriver at det gjennom årene har blitt bebygd i naboskapet/nærområdet i den 
grad at det i dag ikke foreligger noen utsikt fra tomten annet enn i syd/øst retning. 
Saksbehandlers forslag til plassering vil fjerne denne utsikten

2. Plassering og utforming av bebyggelse i nærområdet
3 av 4 naboer har sine hus 1-3 meter og garasje 2.2 meter fra tomtegrensa (se vedlagte klage 
for detaljer).
Tiltakshaver skriver at fortetningen på denne eiendommen, i forhold til naboeiendommer er 
total.

3. Plassering i Formannskapsvedtak 71/11
- Tiltakshaver påpeker at beskrivelse av foreslått (vedtatt) plassering ikke er 

utfyllende, som gjør det vanskelig å få full forståelse for løsning. Det påpekes at det 
kanskje burde vært vedlagt situasjonsplan som viste løsningen.

- Tiltakshaver påpeker at man, utendørs må bruke stige eller gå innendørs i 
hovedetasje, dersom man skal ha utsikt fra eiendommen ved vedtatt løsning.

- Tiltakshaver opplever at naboer betegner eiendommen som kommunalt friområde, og 
ikke boligtomt, som den er regulert for.

- Tiltakshaver stiller spørsmål om nabo med bolig nært tomtegrense, slik strandveien 
83, kan gjøre krav på utsikt over nabotomt? Videre stilles spørsmål om hvor mye 
utsikt man har krav på.

4. Utforming av garasje jf Formannskapsvedtak 71/11
Formannskapsvedtaket pålegger tiltakshaver å oppføre garasje som ikke er tilpasset egen 
bolig, men nabos garasje. Det henvises til reguleringsbestemmelse 1.5, som sier at garasje 
skal være tilpasset bolighuset.

Det foreligger uklarheter vedr. plassering av vedtatt plassering, med bakgrunn i at garasjen i 
Strandveien 87, ikke står parallelt med veien. Tiltakshaver etterspør tydeligere beskrivelse 
av løsning for garasjeplassering mot Strandveien 87. 

5. Tiltakshavers oppsummering
Tiltakshaver oppsumerer med at garasje mot strandveien 83 ikke er aktuell pga. klage fra 
nabo. 
Garasje mot strandveien 87, er ikke ønskelig av tiltakshaver, og om dette blir pålagt, blir det 
ingen bygging.

6. Tiltakshavers forslag til alternativ løsning
Tiltakshaver foreslår ny løsning for plassering. Denne er å bygge garasje 4 meter fra 
tomtegrena mot strandveien 83, med utkjørsel/port mot Strandveien.
Utsikten for nabo i Strandveien 83 reduseres da med 11 grader, men tiltakshaver påpeker at 
dette ikke blir så mye da naboens terrasse ikke er på bakkeplan. Med en slik løsning blir det 
minst mulig innskrenkninger for begge parter ut fra klagen som er kommet fra nabo.

Merknader/innvendinger fra Strandveien 83



Det vises til vedlagte dokument for fullt innsyn i gitte merknader. En del av nabos innvendinger 
er tatt med i drøftinger som er gjort i ulike punkter. Kommentarer til punktene a – d, finnes 
under Vurderinger. 

For å behandle innvendinger fra nabo, deles de opp i punkter herunder:
a) Klagens gyldighet

Det argumenteres for at tiltakshavers klage ikke er gitt rettidig. Dette knyttes opp mot 
vedtaksdato og klagefrist på 3 uker, gitt i FVL § 29.

b) Ulemper som følge av ulike løsninger og tiltakshavers argumentasjon
Nabo fremmer at dispensasjon i f.sak 71/11 ga nabo flere ulemper, herunder manglende 
utsyn mot indre havn og kveldssol.

Det fremmes at tiltakshavers argumentasjon i klagen, er lik den nabo hadde i opprinnelige 
innvendinger til saken. Nabo setter seg sterkt imot at alle anførsler/argumenter til 
tiltakshaver blir hørt, og ikke nabo. Dette spesielt da selve byggesøknaden var bygget på 
dispensasjon.

c) Innvendinger gitt til opprinnelig nabovarsel gjøres gjeldende.
Med klagen til tiltakshaver, føler nabo at man er tilbake til utgangspunktet. Nabo påberoper 
seg at merknader fra nabo, til opprinnelig nabovarsel gjøres gjeldende til denne 
innvendingen.

d) Foreslår alternativ plassering at, garasjen plasseres mot Mellomveien
Registreres som et forslag.

Statens vegvesen (SVV)
I første behandling av denne saken ble det, av saksbehandler, vurdert at Statens vegvesen som 
forvalter veien, ikke trengte uttale seg før det foreligger konkret søknad om oppføring av 
garasje. Saksbehandler har revurdert denne beslutningen, og finner det som nødvendig at Statens 
vegvesen får anledning til å uttale seg. Statens vegvesen er vegmyndighet i forhold til 
Strandveien, og må i så måte få anledning til å gi sin vurdering.

Uttalelse er innhentet fra Statens vegvesen, og følger vedlagt. Statens vegvesen ønsker ingen av 
de foreslåtte løsningene til atkomst og plassering av garasje. De anbefaler atkomst til 
eiendommen fra kommunal veg Mellomveien, og at garasjen plasseres på denne siden av 
eiendommen. Dette vil være den mest trafikksikre løsningen.

De påpeker krav til avkjøring og at man skal manøvrere kjøretøy på egen eiendom, og ikke på 
fortau/vei. Løsninger mot Strandveien vil ikke være tilfredsstillende i forhold til dette.

Statens vegvesen ønsker færrest mulig atkomster til fylkesveg, da det er klar sammenheng 
mellom antall atkomster langs en strekning og forekomst av ulykker.

Statens vegvesen varsler innsigelse om endringer i reguleringsplan, dersom omsøkte løsninger 
vedtas.

Vurdering

I klagebehandling, skal man gjøre undersøkelser og vurderinger som klagen gir grunn til, dette 
iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Mottatte klage gjelder deler av formannskapsvedtak i sak 
71/11. Øvrige deler av dette vedtaket vil ikke bli behandlet på nytt i denne behandling, da det 
ikke er vurdert som nødvendig eller relevant for klagen.



Spørsmålet som må behandles i denne klagebehandling omhandler derfor garasje og plassering 
av denne. Med bakgrunn i uttalelse fra Statens vegvesen, må det også gjøres vurderinger vedr 
hvor avkjørsel til eiendommen skal plasseres.

Nye momenter i saken er:
- Tiltakshavers innvendinger til løsning vedtatt i f.sak 71/11.
- Tiltakshavers forslag til alternativ plassering av garasjen.
- Uttalelse fra Statens vegvesen.
-

Tiltakshavers innvendinger
Tiltakshaver har påklaget vedtak i f. sak 71/11. Klagen er begrunnet. For å behandle klagen, er 
relevante punkter i klagen delt opp, slik at dette kan besvares.

1. Begrunnelse for omsøkt plassering:
Tiltakshaver fremmer at området er bebygd slik at all utsikt fra eiendommen er borte, med 
unntak fra syd/øst retning. Garasje plassering iht. f. sak 71/11 vil fjerne denne også (mht. 
utsikt vises det til punkt 6 nedenfor).

I påklaget vedtak er forholdet vedr utsikt behandlet. Herunder ble vurderingen at en 
plassering mot nord (mot Strandveien 83), ville begrense utsikt for naboen og sette 
begrensninger for evt. fremtidige byggetiltak på Strandveien 83. Nabo har aktivt påpekt 
dette. At en plassering mot sør (mot Strandveien 87), kan redusere utsikten fra tiltakshavers 
eiendom og bygning, medfører nok riktighet.

Herunder kommer fordel/ulempes vurdering. Det er vurdert slik at det ikke er rimelig at 
nabo i Strandveien 83, skal bli påført ulemper, samtidig som tiltakshaver får alle fordeler. At 
tiltakshaver begrenser egen utsikt, med eget byggetiltak, er ikke å vurdere som stor ulempe. 
At nabo får begrenset utsikt som følge av en annens byggetiltak, er en ulempe man må søke 
å unngå. At eiendommen er ”innebygd”, anses dermed ikke som tilstrekkelig til å endre 
påklaget vedtak.

2. Plassering og utforming av bebyggelse i nærområdet
De nabobygninger (tilbygg til boliger og garasjer), som det henvises til, er oppført i løpet av 
80-tallet og i tråd med dagjeldende krav. Slikt har ikke tilbakevirkende kraft. Tiltakshaver 
har ervervet sin eiendom etter dette, og har i så måte vært klar over utforming og 
plasseringen til bygninger i omgivelsene.

Strandveien 92b, er oppført etter at tiltakshaver har ervervet sin eiendom, men i den sak er 
det gjennomført byggesaksbehandling og klagebehandling i tråd med Pbl og 
forvaltningsloven. Det foreligger lovlig byggetillatelse for den bygningen.

Bebyggelsen i nærområdet er i så måte å anse som lovlig oppført. Nå omsøkte tiltak skal 
behandles etter gjeldende Plan- og bygningslov og de krav som fremkommer i og i medhold 
av denne. Dermed vurderes dette å ikke medføre endringer av påklaget vedtak.

3. Plassering i Formannskapsvedtak 71/11
- Tiltakshaver påpeker at angitt løsning i påklaget vedtak er noe utydelig, og at det burde 

vært beskrevet på en situasjonsplan. 



I dette har tiltakshaver rett. Saksbehandler ser at detaljer mht. plassering ble utydelig, og 
burde vært beskrevet på kart. Slikt kart er nå utarbeidet, og vedlagt denne sak. Imidlertid har 
SVVs uttalelse medført endringer i de vurderinger som er gjort for påklaget vedtak (Se eget 
punkt vedr dette).

- utendørs må bruke stige eller gå innendørs i hovedetasje, dersom man skal ha utsikt fra
eiendommen

Dette er besvart/vurdert i punkt 6.

- Naboer betegner eiendom som kommunalt friområde.
At naboer betegner eiendommen som kommunalt friområde, er irrelevant for 
saksbehandlingen. Saksbehandlingen skal forholde seg til regulert formål, som er 
boligeiendom.

- Kan nabo gjøre krav på utsikt, når bolig står så nærme tomtegrense, og hvor mye utsikt
har man krav på?

Som nevnt under punkt 2 ovenfor, er nabobebyggelse å anse som lovlig oppført. At nabos 
bolig står nærme tomtegrense (ca 3,4 meter), betyr ikke at nabo har mistet sine rettigheter 
etter Pbl 08. Når man bor på et tettsted med regulert boligfelt o.l. er det slik at man ikke kan 
forvente panorama utsikt fra eiendommer, man skal heller ikke bli innebygd. Likevel kan 
man ikke definere i prosent eller grader hvor mye utsikt man har krav på.

Sett i sammenheng med tettstedet Skjervøy, er ikke situasjonen i dette området spesielt 
fortettet enn andre områder. Naboer har likevel full anledning til å gi innvendinger/klage på 
byggetiltak som medfører at bebyggelsen kommer nærmere enn 4 meter. Noe nabo har gjort 
i dette tilfellet.

4. Utforming av garasje jf Formannskapsvedtak 71/11
”Tilpasning” av garasjen, til bolighuset betyr ikke at garasje og bolig skal se identiske ut. 
Ofte ser man at det er gunstig å ha lavere takvinkel på garasjen enn bolighuset. Dette med 
bakgrunn i at garasjer er mindre bygninger med lav grunnflate, høy takvinkel vil få slike 
bygninger til å oppleves som høye og ruvende. Forskjeller i takvinkler mellom hus og 
garasje anses derfor ofte som en tilpasning.

Tiltakshaver har rett i at beskrivelse av løsning i påklaget vedtak var utydelig. Derfor følger 
en redegjørelse for dette herunder, samt at situasjonsplan følger vedlagt (situasjonsplan –
garasjeplassering f.sak 71/11)

Påklaget punkt i vedtaket lyder som følger:
”vedr garasjens grunnflate. Garasjen kan oppføres med grunnflate inntil 50 m².
Til denne dispensasjon settes det jf. Pbl 08 § 19-2, første ledd, som vilkår at garasjen 
plasseres 2 meter mot tomtegrense mot sør, samt at garasjen skal ha utforming som 
samsvarer med eksisterende garasje i Strandveien 87.”

Utforming som samsvarer, var ment at høyde og takvinkel skal være tilpasset eksisterende 
garasje. For øvrig skal materialbruk tilpasses bolighuset som nå er omsøkt. Plassering er vist 
på vedlagte situasjonsplan. Dette vurderes som en løsning som vil ivareta krav til tilpasning 
til bolighuset på eiendommen, samt hensynet til omkringliggende bebyggelse.

5. Tiltakshavers oppsummering
Tiltakshaver ønsker ikke løsning som ble vedtatt, og ved en slik løsning vil det ikke bli 
bygning. Om tiltakshaver velger å ikke bygge, er tiltakshavers valg. Saksbehandlingen som 



skal gjøres, må gjennomføres etter gjeldende bestemmelser, og ikke i forhold til om vedtak 
medfører bygging eller ikke.

Først omsøkte løsning, vurderer tiltakshaver som ikke aktuell, pga klage fra nabo. Dermed 
har tiltakshaver forslag til alternativ løsning (se vedlagte situasjonsplan og punkt 6 
nedenfor).

6. Tiltakshavers forslag til alternativ løsning
- Tiltakshaver foreslår å bygge garasje 4 meter fra tomtegrena mot nord (Strandveien 83), 

og med utkjørsel/port mot, og ikke på langs med Strandveien.
Omsøkte løsning er en forbedring i forhold til miljøet på eiendommen og i forhold til 
omgivelser. Ved en slik løsning, vil kravet til avstand til nabo bli ivaretatt i tråd med Pbl 08 
§ 29-4. Imidlertid må det her henvises til vurderinger som er gjort av Statens vegvesen, og 
de vurderinger som gjøres under eget punkt nedenfor.

- Utsikten for nabo i Strandveien 83 reduseres da med 11 grader, men tiltakshaver 
påpeker at dette ikke blir så mye da naboens terrasse ikke er på bakkeplan. Med en slik 
løsning blir det minst mulig innskrenkninger for begge parter ut fra klagen som er 
kommet fra nabo.

Nabo vil få mindre reduksjon i utsikt med slik løsning, sammenliknet med først omsøkte 
løsning. Tiltakshaver sier at nabo ikke blir så mye påvirket, da naboens terrasse ikke er på 
bakke plan. 

Her må saksbehandler bemerke at tiltakshavers i sin klage sier at kommunens forslag til 
plassering medfører ulemper for tiltakshaver ved at man må bruke stige på eiendommen for 
å få utsikt, eller gå inn i første etasjen på huset som ønskes oppført. Likevel tar tiltakshaver 
utgangspunkt i utsiktsvurderingen til nabo når nabo er på terrasse i sin første etasje, og ikke 
ute på eiendommen/bakkeplan. Når man skal gjøre fordels og ulempes vurdering må man 
bruke like grunnlag for begge parter.

Opplysninger i mottatte klage, medfører ikke endringer i fordel-/ulempe vurdering som ble 
gjort for påklaget vedtak. Tiltakshaver skal bygge en bygningsmasse på sin eiendom, og det 
er tiltakshavers og ansvarlig søkers ansvar å tilpasse bygningsmassen slik at man oppnår 
ønsket funksjon innenfor gjeldende bestemmelser og med så liten ulempe for omgivelser 
som mulig.

Merknader/innvendinger fra Strandveien 83
For å behandle innvendinger fra nabo, deles de opp i punkter herunder:
a) Klagens gyldighet

Nabo tar her utgangspunkt i vedtaks dato for beregning av klagen og tidsfrist for klagen. 
Man må se til når vedtaket ble gjort kjent for tiltakshaver. Vedtaket ble sendt 27.09.11, og 
det er å anta at det var fremme hos tiltakshaver ca 30.09.11. Det er denne dato som blir 
gjeldende for beregning av tidsfrist, og ikke vedtaksdato.

Klage ble mottatt 18.10.11, to og en halv uke etter at vedtak ble gjort kjent for tiltakshaver. 
I så måte er klagen gitt rettidig.

Situasjonsplan ble mottatt 13.01.12 fra SØK, på bakgrunn av forespørsel fra saksbehandler, 
da det var ønskelig å få synliggjort alternativ løsning. Forespørsel ble gitt når 
saksbehandling av klage ble påbegynt. Dette har ingen innvirkning på om klage er gitt 
rettidig. 



b) Ulemper som følge av ulike løsninger og tiltakshavers argumentasjon
At ulempene for nabo og tiltakshaver er like, avhengig av løsning medfører riktighet. 
Argumentasjonen som benyttes er dermed også ganske like.

Det som fremmes her, er behandlet i fordel/ulempe vurderingen som er gjort i dette 
saksfremlegg og saksfremlegg til f.sak 71/11. Det vises til dette. Konklusjonen kan medtas 
her for ordens skyld. Sitat fra punkt 1 ovenfor:

”At tiltakshaver begrenser egen utsikt, med eget byggetiltak, er ikke å vurdere som stor 
ulempe. At nabo får begrenset utsikt som følge av en annens byggetiltak, er en ulempe man 
må søke å unngå.”

c) Innvendinger gitt til opprinnelig nabovarsel gjøres gjeldende.
Disse innvendingene er medtatt i vurderingene i dette saksfremlegg. Hensynet til nabo er 
medtatt i ulempe/fordels vurdering.

d) Foreslår alternativ plassering at garasjen plasseres mot Mellomveien
Registreres som et forslag.

Uttalelse fra Statens vegvesen
Innhenting av uttalelse fra Statens vegvesen skulle vært gjort ved første behandling. Som 
vegmyndighet for Strandveien, må de få anledning til å gjøre sine vurderinger før vedtak om 
avkjørsler og plassering av garasjer vedtas. I så måte har mottatte klage medført undersøkelser 
og vurderinger som gir nye opplysninger.

Statens vegvesens vurdering gir et klart bilde i forhold til muligheter og begrensninger som 
veglov og faktiske forhold vedr Strandveien gir.

De ønsker ingen av løsningene som medfører atkomst til Strandveien. De henviser til at ingen av 
løsningene vil være tilfredsstillende i forhold til vegnormalen. De ønsker prinsipielt sett færrest 
mulig atkomster til fylkesveg, og heller at disse samles til samleveger.

At det i denne sammenheng henvises til at antall atkomster henger klart sammen med forekomst 
av ulykker må veie tungt i bygge- og dispensasjonsbehandlingen. 

Statens vegvesens forslag om å plassere atkomsten til den aktuelle eiendommen til 
Mellomvegen vil være den mest trafikksikre løsningen. Statens vegvesen er vegmyndighet og 
forvalter av fylkesvegen, og må dermed bli vektlagt i de vurderinger som gjøres mht. tiltak mot 
deres forvaltningsområde.

Å plassere garasje og atkomst på oversiden av eiendommen, mot Mellomveien, vil løse 
problemstillinger i forhold til naboer i Strandveien. I så måte vil en slik løsning være positiv i 
forhold til både trafikksikkerhet og naboforhold.

Saksbehandler spurte tiltakshaver tidlig i byggesaksprosessen, om de ikke ønsket en løsning 
med atkomst mot Mellomvegen. Dette ga tiltakshaver klart uttrykk for at ikke var ønskelig. 
Dermed er det å forvente at tiltakshaver ikke vil være positiv til en slik løsning. Imidlertid er det 
hensyn til trafikksikkerhet i saken, og slike hensyn må vektlegges.

Veglovens § 40 sier:
”Avkjørsle frå offentleg veg må berre byggast eller nyttast etter reguleringsplan eller arealdel 
av kommuneplan etter plan- og bygningsloven. 



      Ligg det ikkje føre nokon reguleringsplan som nemnd, eller planen ikkje omfattar avkjørsle 
må avkjørsle frå riksveg eller fylkesveg ikkje byggast eller nyttast utan løyve frå 
regionvegkontoret(…)”

Reguleringsplanen for området omfatter ikke angitte avkjørsler. Dermed må avkjørsler fra 
fylkesveg godkjennes av Statens vegvesen. De ønsker ikke å godkjenne avkjørsel mot 
Strandveien i denne sak. Ved kommunalt vedtak om godkjenning av slik avkjørsel, varsler SVV 
om innsigelse.

Med bakgrunn i det, og hensynet til trafikksikkerhet, er det saksbehandlers vurdering at 
avkjørsel mot Strandveien ikke kan godkjennes i denne sak. Avkjørsel fra eiendommen skal 
etableres mot kommunal veg, Mellomveien.

Konklusjon
Mottatte klage har medført at påklaget vedtak må endres. Opplysninger som er fremkommet 
som følge av mottatte klage, og undersøkelser som følge av dette, har medført at vurderinger 
vedr atkomst og plassering av garasje er endret. Vedtak som nå fattes i saken, sendes dermed 
ikke til klageinstans for videre klagebehandling. Vedtaket sendes partene i saken, som får 
anledning til å klage på vedtaket i tråd med bestemmelser om klage, som fremkommer av 
forvaltningsloven.

Tiltakshavers innvendinger/klage, har ikke medført endringer i påklaget vedtak. Tiltakshavers 
forslag til alternativ plassering av garasjen er en forbedring i forhold til nabo mot nord, men 
tiltakene medfører ny/endring av atkomst. 
Statens vegvesen har nå gitt uttalelse i saken, og fremmer at det ikke er ønskelig med atkomst 
mot Strandveien. Dette med bakgrunn i hensyn til trafikksikkerhet. Atkomst til/fra kommunal 
vei vil være en løsning som SVV anbefaler.

Saksbehandler mener at de opplysninger SVV fremmer, og veglovens § 40 er slik, at eneste 
mulige løsning er atkomst fra Mellomveien. SØK/tiltakshaver må tilpasse løsning for 
eiendommen slik at atkomst fra Mellomveien er mulig (saksbehandlers forslag fremkommer av 
vedlagte situasjonsplan – atkomst Mellomveien).
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«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/2031-13 35263/2011 194169/157 22.09.2011

Strandveien 85: Dispensasjon vedr. utnyttelsesgrad, etasjeantall, samt Innvendinger fra 
nabo

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:
Trine Robertsen Strandveien 83 9180 Skjervøy
I. Evensen Byggevarer AS Havnegata 28 9180 SKJERVØY
Åke Tårnlycke St. Hanshaugen 9180 SKJERVØY
Gerda Robertsen Strandveien 83 9180 SKJERVØY
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/2031 -12

Arkiv: 194169/157

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 26.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
71/11 Skjervøy Formannskap 14.09.2011

Strandveien 85: Dispensasjon vedr. utnyttelsesgrad, etasjeantall, samt 
innvendinger fra nabo

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Forvaltningsloven (FVL)
Reguleringsplan for Vågen

Vedlegg
1 Søknad om rammetillatelse
2 Dispensasjonssøknad ang TU-grad
3 Nabovarsel
4 situasjonskart
5 tegninger
6 klage vedr. oppføring av enebolig/garasje
7 svar ang klage
8 tegninger på garasje
9 bekreftelse fra naboer/gjenboere
10 foreviste papirer
11 Vedrørende klage på oppføring av enebolig/garasje på nabotomt.
12 Bilder av omkringliggende bebyggelse

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.09.2011 

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt. 
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Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:

1. Jf. Pbl § 19-2, og vurderinger gjort nedenfor, innvilges dispensasjon fra følgende 
reguleringsbestemmelser:

 1.2 vedr. etasjeantall. Boligen kan oppføres med 3 etasjer. Dette med bakgrunn i 
vurderinger gjort nedenfor.

 1.9 vedr. utnyttelsesgrad. Utnyttelsesgrad med bolig settes til 32 % og 36,5 % 
inkludert garasje.

 1.5 vedr garasjens grunnflate. Garasjen kan oppføres med grunnflate inntil 50 m². 
Til denne dispensasjon settes det jf. Pbl 08 § 19-2, første ledd, som vilkår at 
garasjen plasseres 2 meter mot tomtegrense mot sør, samt at garasjen skal ha 
utforming som samsvarer med eksisterende garasje i Strandveien 87.

 Behandling av byggegrensen, og garasjens brudd på denne, vil bli behandlet ved 
komplett søknad om oppføring av garasje.

2. Jf. reguleringsbestemmelse 1.12 godkjennes, i hovedsak omsøkte tiltak som harmonisk 
utført. For å ivareta denne reguleringsbestemmelsen skal boligens fasade mot øst 
(strandveien) utføres med en form for brytning mellom kjeller og førsteetasje.

3. Jf reguleringsbestemmelse 1.1, godkjennes det at det etableres hjemmekontor i bolig, og 
at deler av garasje benyttes til lagring. Det skal ikke foregå utendørs lagring i forbindelse 
med tiltakshavers firma.

Saksopplysninger
Skjervøy Kommune mottok, 19.05.11, søknad om rammetillatelse – oppføring av bolig i 
Strandveien 85 fra I. Evensen Byggevarer as, på vegne av tiltakshaver Åke Tornlycke.

I søknadens vedlagte situasjonsplan, var plassering av garasje angitt.

Saken ble behandlet i Formannskapsmøte 30.05.11, under sak 37/11. Følgende vedtak ble fattet:

”Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Jf. Pbl § 19-2, innvilges dispensasjon fra følgende reguleringsbestemmelser:

 1.2 vedr. etasjeantall. Boligen kan oppføres med 3 etasjer. Dette med bakgrunn i 
vurderinger gjort nedenfor.

 1.9 vedr. utnyttelsesgrad. Utnyttelsesgrad med bolig settes til 32 % og 36,5 % inkludert 
garasje.

 1.5 vedr garasjens grunnflate. Garasjen kan oppføres med grunnflate inntil 50 m²
 Vedr. byggegrense. Betinget av at Statens vegvesen godkjenner omsøkte plassering av 

garasje, godkjenner Planutvalget dette. Alle retningslinjer som kommer fra Statens 
vegvesen skal følges.

2. Jf. reguleringsbestemmelse 1.12 godkjennes, i hovedsak omsøkte tiltak som harmonisk 
utført. For å ivareta denne reguleringsbestemmelsen skal fasade mot øst (strandveien) 
utføres med en form for brytning mellom kjeller og førsteetasje.

3. Jf reguleringsbestemmelse 1.1, godkjennes det at det etableres hjemmekontor i bolig, og 
at deler av garasje benyttes til lagring. Det skal ikke foregå utendørs lagring i forbindelse 
med tiltakshavers firma.”
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I forberedelser til denne saksbehandlingen, ble nabovarsling vurdert som gjennomført og ok. 
Imidlertid ble vi, etter Formannskapsmøtet, kontaktet av Trine Robertsen på vegne av nabo, 
Gerda Robertsen. Vi ble da gjort oppmerksom på at tegninger, informasjon om dispensasjon mv. 
ikke var vedlagt nabovarslingen. Nabo hadde derfor ikke mottatt nødvendig grunnlag eller 
anledning til å sette seg fullt inn i hva nabovarslingen gjaldt.

Som et resultat av dette ble SØK informert og bedt om å gjennomføre nabovarsling på nytt. Dette 
medførte at naboer fikk utvidet frist/ny anledning til å gi innvendinger til omsøkte tiltak. Ny frist 
ble satt til 13.06.11.

Vi mottok, 13.06.11, klage på omsøkte tiltak fra Trine Robertsen. Dokumentet er navngitt med 
Klage, Men er å anse som innvendinger/merknader til tiltaket. merknadene er mottatt rettidig i 
forhold til ny frist, og skal medtas i saksbehandling av søknaden. 

Videre Saksbehandling
Grunnlaget for behandling i sak 37/11 var ikke godt nok, med bakgrunn i at nabovarsling ikke 
var gjennomført i tråd med Pbl 08 § 21-3, og SAK 10 § 5-2. Dermed må saksbehandlingen gjøres 
på nytt.

Et vedtak i Formannskapet nå, vil være å anse som første vedtak. Dersom parter i saken velger å 
klage på vedtaket, vil klagebehandling etter Forvaltningslovens bestemmelser gjennomføres.

Ansvarlig søker har besvart klage fra nabo. I svaret besvares alle punkter med at det er innvilget 
dispensasjon av Formannskapet. Dette blir misvisende da formannskapsbehandlingen ikke hadde 
naboens synspunkter/merknader ved behandling av saken. SØKs besvarelse av naboinnvendinger 
medtas ikke i saksbehandlingen.

I det følgende fremkommer opplysninger om omsøkte tiltak, og vurderinger av dette. 
Naboinnvendinger medtas, og der det er nødvendig gis utfyllende vurdering av forhold som 
fremkommer av denne.

Omsøkte tiltak
Søknaden gjelder oppføring av enebolig på eiendommen. Garasje er ikke planlagt å føre opp nå, 
men i tråd med reguleringsplanen er plassering og størrelse angitt på situasjonsplan. Areal til 
garasje er også medtatt i utregning av utnyttelsesgrad.

Bolig som tidligere var på eiendommen, er revet. Dette er gjort med bakgrunn at den var i dårlig 
stand.

Nå omsøkte bolig medfører brudd på bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08, herunder 
reguleringsplan for området. Saken må derfor behandles som dispensasjonssak.

Gjeldende reguleringsplan Vågen, Skjervøy kommune. Omsøkte tiltak bryter med denne 
reguleringsplanen når det gjelder etasjeantall og utnyttelsesgrad. Garasjens plassering medfører 
brudd på regulert byggegrense.

Annet formål enn bolig
Av søknad om dispensasjon, fremkommer det at det er planlagt næringsvirksomhet (kontor og 
lagringsplass). Dette omhandles i reguleringsbestemmelse punkt 1.1. Denne sier:
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”(…) I bebyggelsen kan det foruten til boliger innredes til eller oppføres mindre verksteder, 
forretninger, sosiale formål som etter bygningsrådets skjønn ikke er til sjenanse for 
omkringliggende bebyggelse m.h.t. støy, trafikk, parkering m.m.”

Dette medfører at Planutvalget må ta stilling til om det skal være mulig med slik virksomhet.

Etasjeantall:
Reguleringsplanen sier i punkt 1.2:
”Bebyggelsen skal utformes som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer. (…)”
Omsøkte bolig har 3 tellende etasjer. 

Garasje størrelse:
Reguleringsplanen sier i punkt 1.5:
”Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 35 kvm. (…)”

I søknad er det angitt at garasje ønskes oppført med grunnflate på 50 m². Formannskapet har i 
sak 023/07, delegert til administrasjonen, myndigheten til å behandle dispensasjonssaker som 
gjelder størrelse på garasjer inntil 50 m². Dette er gjort med bakgrunn i at mange 
reguleringsplaner i Skjervøy kommune, er gamle og at de ikke lenger representerer tidsriktige 
rammer for garasjers størrelse. Det er vurdert at det er en kurant sak, i de fleste tilfeller, å oppføre 
garasjer på inntil 50 m².

Utnyttelsesgrad:
Reguleringsplanen sier i punkt 1.9:
”TU – graden skal ikke overstige 0.30 av netto tomt.”

Det er opplyst i søknad at utnyttelsesgrad for bolig (uten garasje) vil bli 31,8 %. Med garasje vil 
utnyttelsesgraden bli 36,4 %.

Harmonisk utforming
Reguleringsplanen sier i punkt 1.12:
”Bygningsrådet 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. (…)”

Tiltakshaver og ansvarlig søker har forsøkt å tilpasse boligen til området. Det må gis en 
vurdering av om denne reguleringsbestemmelsen er ivaretatt. Vedlagt saken følger bilde av 
eiendommen, og bebyggelsen som ligger i omgivelsene.

Byggegrense:
Tomten ligger mot fylkesvei, og regulert byggegrense er 16 meter fra midten av veien. Omsøkte 
garasje bryter byggegrensen med 6 meter. Dette må vurderes av Statens vegvesen, som forvalter 
veien og de regler som gjelder for denne. Dermed kan ikke omsøkte plassering av garasjen 
godkjennes i denne behandlingen.

Arealet til garasje medtas i vurderinger vedr. utnyttelsesgrad, men omsøkte plassering må 
behandles av Statens vegvesen, som høringsinstans. Det opplyses om at dersom Statens vegvesen 
har innvendinger til garasjens størrelse, utforming og plassering, kan resultatet bli at tiltakshaver 
må endre på disse faktorene. Teknisk etat oversender omsøkte plan til Statens vegvesen.
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Utover nevnte punkter, er tiltaket funnet å være i tråd med bestemmelser gitt i og i medhold av 
Pbl 08.

Søknad om dispensasjon:
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon. Denne begrunnes med følgende:

- De er familie med flere barn, og trenger plass
- De har behov for kontor i bolig, dels på grunn av pendlingsarbeid med hjemmekontor og i 

tillegg egen bedrift.
- Størrelsen på garasjen er ønskelig på grunn av egen bedrifts behov for lagringsplass 

Nabo innvendinger
I mottatte naboinnvendinger er det listet opp punkter fra 6-10, i tilegg fremkommer forhold i 
øvrig tekst, for behandling av saken, deles disse opp i punkter herunder.

Det bemerkes at dispensasjonssøknad, tegninger og situasjonsplan ble sendt fra saksbehandler, til 
Trine Robertsen 30.05.11.

Punkt 6-10:
6. Det følger ikke med opplysninger om tiltakets ytre rammer som viser beregning av 

utnyttelse (Beregningsgrunnlag av TU)
7. Oversendte tegninger viser ikke gesimshøyde, bare mønehøyde av hovedhuset. Slik det 

ser ut nå så ruver huset så voldsomt at det hindrer all solforhold på ettermiddags- og 
kveldstid fra vår terrasse. Dette er ikke noe vi som nabo kan godta.

8. Huset fremstår med 3 fulle normaletasjer. Hva sier kommunale vedtekter og 
reguleringsplan til dette? Skal det også søkes dispensasjon fra disse forhold?

9. Det foreligger ikke plan, snitt og fasadetegning av garasje. Det kan jo hende at garasje 
hindrer all utsyn til Indre havn, og dette godtar ikke vi som nabo.

10. Ber om å få oversendt kommunale vedtekter og reguleringsplan for området. Dette da vi 
som naboer ikke vet om det er andre forhold det søkes dispensasjon fra.

Øvrige merknader i klage/innvendinger:
1. Dersom det gis tillatelse til dispensasjon for utnyttelsesgrad, mønehøyde/gesimshøyde, 

etasjeantall, vil de som nabo vise til Granneloven og kjøre sivilt søksmål mot tiltakshaver 
og evt. kommunen.

2. Dersom de skal akseptere aktuelle tiltak må det bygges 1 etasje lavere og garasje flyttes.
3. Tiltaket må prosjekteres på nytt, og dersom det er plassmangel og areal som er 

begrunnelsen for tiltaket, så kan det løses med å ha større areal av grunnflaten og en 
etasje mindre.

Vurdering
Dispensasjonsbehandling jf. Pbl 08 § 19-2
Ved behandling av dispensasjonsspørsmålene, må det gjøres en samlet vurdering av saken. I slik 
vurdering skal fordeler, ulemper og eventuelle konsekvenser for tiltakshaver, naboer og 
omgivelser vurderes. For å kunne gi dispensasjon, må fordelen 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.
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Punkt 1.1 – Annet formål enn bolig
Som tiltakshaver opplyser, skal de ha hjemmekontor i boligen, samt at planlagte garasje skal 
benyttes til noe lagring i forbindelse med eget firma.

Hjemmekontor vil i utgangspunktet ikke være til sjenanse for omkringliggende bebyggelse. Det 
er saksbehandlers vurdering at dette kan godkjennes. Det forutsettes at all lagring som er aktuell, 
vil kunne skje innendørs. Det kan ikke godkjennes at tiltakshavers firma medfører lagring 
utendørs. Med denne forutsetningen kan annet formål enn bolig i deler av boligen godkjennes.

Det bemerkes at, dersom garasjens størrelse må reduseres o.l., som følge av Statens vegvesens 
behandling, må tiltakshaver selv finne forsvarlige løsninger mht. lagring av utstyr for eget firma. 
Utendørs lagring vil ikke være tillatt.

Punkt 1.9 - Utnyttelsesgrad
Utnyttelsesgraden er basert på Bruksareal (BRA), noe som medfører at areal i alle etasjer må 
medtas i beregningen. Da må man, ved vurdering av utnyttelsesgraden, også se sammenhengen 
med at bygningen ønskes oppført i 3 etasjer. Dersom dispensasjon for etasjeantall avslås, og 
bygningen oppføres i 2 etasjer med samme grunnflate, vil utnyttelsesgraden komme innenfor 
regulerte 30 %.

Spørsmålet ligger da til om grunnflaten til omsøkte tiltak medfører en fortetning som er 
uønskelig, og som bryter med intensjonen bak bestemmelsene gitt i reguleringsplanen. Det er 
saksbehandlers vurdering, at bygningene, med omsøkte grunnflater, avstander innbyrdes og til 
omgivelser ikke medfører slik uønsket fortetning. Reguleringsplanen åpner for løsningene som er 
omsøkt, foruten etasjeantallet.

Dermed mener saksbehandler at vurderinger vedr. etasjeantall i denne saken, vil være 
utslagsgivende for vedtak vedr. utnyttelsesgraden. Dersom det gis dispensasjon for etasjeantall, 
bør man også gi dispensasjon for utnyttelsesgraden, som omsøkt. Altså 32 % for bolig og 36,5 % 
inkludert garasje.

Mottatte klage
I mottatte klage, punkt 6, etterlyses opplysninger om beregning av utnyttelsesgrad. 
Dispensasjonssøknad, med slik informasjon ble sendt 30.05.11, til nabo.

Punkt 1.2 – Etasjeantall
Reguleringsplanen gir anledning til å oppføre boliger med inntil 2 etasjer. Bakgrunnen for dette, 
antas å være at bebyggelsen ikke skal bli høy og ruvende, og for å gi boligbebyggelsen et samlet 
uttrykk.

Vedlagt saken følger bilder av bebyggelsen, som ligger umiddelbart rundt den aktuelle 
eiendommen. Av bildene ser man at bebyggelsen består av boliger med kjeller, første og andre 
etasje. Andre etasje i bygningene er del av takkonstruksjonen. Noen av disse kjellerne telles 
muligens ikke med i etasjeantall pga. måleregler for areal. Imidlertid er utvendig uttrykk at 
bygningene består av totalt 3 etasjer. Bygningen som tidligere sto på eiendommen hadde samme 
type oppbygning.

Omsøkte bolig vil bestå av samme type oppbygning, mht. etasjer. Takvinkel vil være lik den som 
var på bolig som nå er revet. På grunn av dagens krav til etasjehøyde, og at bygningen er bredere 
enn forrige bygg vil bygningens totale høyde bli ca 1,5 meter høyere enn det forrige bygget på 
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eiendommen. Dette kan gjøre bygningen mer ruvende. Likevel vil en slik utforming samsvare 
med omkringliggende bebyggelse, og tilfredsstille dagens tekniske krav. 

I mottatt klage punkt 7 og 8 omtales forhold vedr etasjeantall og boligens høyde. Nabo er redd 
for at bolig vil hindre all solforhold på ettermiddags- og kveldstid til terrassen. Det blir stilt 
spørsmål om hva kommunale vedtekter sier om etasjeantall. Nabo er informert om at det søkes 
dispensasjon fra regulert etasjeantall og reguleringsplanens innhold.

Når det gjelder solforhold, vil omsøkte tiltak muligens kunne med føre skygge for nabo i 
Strandveien 83, en kort stund på dag/ettermiddag. Omsøkte tiltak er bredere enn tidligere 
bygning på eiendommen, og kommer dermed nærmere nabogrense. Avstanden fra bolig, til nabo 
i Alfheimveien 2 (mot nord/vest), vil avstanden til nabogrense bli 4 meter, med en avstand 
mellom bygninger på ca 9 meter. I forhold til nabo i Strandveien 83, vil på det nærmeste være 5 
meter, med en avstand mellom bygningene på ca 10 meter. Dette vurderes som tilfredsstillende i 
forhold til Pbl 08 § 29-4. 

Den begrensning av solforhold, som kan oppstå, anses ikke som større enn man må kunne 
forvente på et tettsted. Med avstand på 5 meter til tomtegrense, og innbyrdes avstand mellom 
bygningene på 10 meter, vil ikke fortetning av eiendommer og området være mer enn hva man 
må kunne forvente på et tettsted. 

Av de undersøkelser og vurderinger, som har vært mulig å gjøre, finner saksbehandler at 
omsøkte løsning er tilfredsstillende, og dispensasjon vedr etasjeantall kan innvilges.

Punkt 1.5 - Garasje
I mottatte klage punkt 9, etterlyses plan, snitt og fasadetegninger av garasjen.
Garasje er ikke planlagt å føre opp nå, men i tråd med reguleringsplanen punkt 1.6, er plassering 
og grunnflate angitt på situasjonsplan. 

Dermed er det ikke å forvente at slike tegninger foreligger nå. Etter forespørsel fra klager, har 
SØK oversendt tegninger. Tegningene som er mottatt, vil ikke samsvare med garasje på 
naboeiendom. Dermed må tegninger med slik tilpasning fremlegges. Dette er imidlertid ikke 
nødvendig nå, da tiltakshaver har uttalt at det ikke blir aktuelt å føre opp garasje nå.

Når det blir aktuelt å oppføre garasje, vil det være søknadspliktig med krav om tegninger, 
nabovarsling mv. Det er dermed ikke aktuelt med detaljert behandling av utformingen til 
garasjen nå. Imidlertid må plassering behandles nå.

Vurderinger vedr. grunnflaten til garasjen vil være noe avhengig av Statens vegvesen. Dette med 
bakgrunn i at plasseringen kan kreves flyttet, og garasjestørrelsen reduseres. Hensyn til 
trafikksikkerhet og miljø rundt vei og infrastruktur veier tungt, og vil være førende.

Om man ser bort fra dette, og bare vurderer størrelsen på garasjen, vil ikke dette føre til uheldig 
fortetning av eiendommen, samtidig som det i Formannskapssak 023/07, er vurdert at garasjer på 
50 m² er en tidsriktig størrelse for garasjer.

Derfor er det saksbehandlers vurdering, at dispensasjon for garasjestørrelse inntil 50 m² kan 
innvilges, med forbehold om at retningslinjer fra Statens vegvesen skal etterkommes.
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Når det gjelder plassering, bryter den med byggegrensen, noe som vil bli avgjort i forhold til 
Statens vegvesen (se for øvrig eget punkt vedr byggegrense).

Garasjens plassering er angitt å være 2 meter fra nabo i Strandveien 83, som også har gitt 
klage/innvendinger til tiltaket. Pbl 08 § 29-4, tredje ledd, sier følgende:

”Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd (4 
meter ref saksbehandler) eller i nabogrense:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak”

Det foreligger ikke skriftlig samtykke i saken, dermed må vurderinger gjøres om kommunen skal 
godkjenne omsøkte plassering som angitt i punkt b.

Nabo er redd for at garasjen vil hindre utsyn til indre havn, og sier dette ikke er noe de vil godta. 
Først vil saksbehandler påpeke at Skjervøy er et tettsted, hvor man må påregne at bebyggelse vil 
kunne begrense noe av utsikt, solforhold mv. 

Når det er sagt, må man søke å finne løsninger som gir minst mulig konsekvenser for 
eiendommene og omgivelsene. Saksbehandler har undersøkt muligheten for å plassere garasjen 
mot sør siden av eiendommen, kontra omsøkte plassering mot nordsiden. Tiltakshaver ønsket 
ikke dette, da det ville ødelegge deler av eiendommen i forhold til sol og uteareal.

Nå er dette liknende bekymringer, som nabo henstiller til. Da har vi en situasjon hvor tiltakshaver 
får fordelen av å få føre opp garasje, samt fordel i forhold til plassering. Naboen kan på den 
annen side oppleve ulemper som følge av dette. Tiltakshaver får alle fordeler, og nabo ulemper. 

Det er saksbehandlers vurdering at dette ikke blir rett. For å unngå at nabo i Strandveien opplever 
ulemper som følge av plassering av garasje, må garasjen flyttes til andre siden av eiendommen 
(mot sørsiden). 

Nabo mot sør (Strandveien 87), har egen garasje plassert 2 meter fra nabogrense mot den aktuelle 
eiendommen, og det er begrenset bruk av areal mellom garasje og nabogrense. Solforholdene vil 
ikke forringes for Strandveien 87, dersom garasjen plasseres 2 meter fra denne nabogrensen. En 
slik plassering vil ikke medføre ulemper for noen av naboene til tiltakshaver, dette er dermed 
løsningen som må velges. 

Garasjen i Strandveien 87 har grunnflate på 43,2 m², 6,8 m² mindre enn omsøkte grunnflate. 
Når garasjene blir plassert så tett, vil en slik størrelsesforskjell kunne medføre at bebyggelsen får 
en lite harmonisk utførelse. Det anbefales at det nå gis dispensasjon for grunnflate på 50 m², 
men at dette betinges av at tiltakshaver velger en løsning for garasjen som samsvarer med garasje 
på naboeiendommen.

Dermed er det saksbehandlers vurdering at omsøkte plassering avslås, og at plassering endres 
som beskrevet ovenfor. Mht. dispensasjon for garasjestørrelse må det settes følgende betingelser, 
jf Pbl 08 § 19-2:

1. Garasjen skal plasseres 2 meter fra nabogrense mot sør (mot Strandveien 87)
2. Garasjens utforming skal samsvare med utformingen til garasjen i Strandveien 87.

Punkt 1.12 – Harmonisk utforming
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Som nevnt under punkt ovenfor vedr. etasjeantall, er prinsippet til bygningen i tråd med 
omkringliggende bygninger. Forskjellene ligger i:

- Type vinduer
- Vegg i kjelleretasjen er tegnet bindingsverk i tre og med panel i front
- Det skal være arker.

Det er saksbehandlers vurdering at omsøkte bygning følger byggestilen i området, men at dette er 
en moderne utgave av denne type bygninger. Omkringliggende bebyggelse er oppført med 
kjelleretasjer i mur, og for øvrig bindingsverk i tre. Fasade øst, til omsøkte bygning blir oppført i 
bindingsverk som helhet, uten noe særlig brytning. Vi vil ikke pålegge tiltakshaver at kjeller 
oppføres i mur/betong. Men for å mykne opp fasaden må det være en forskjell på fasaden til 
kjeller og øvrige etasjer, en eller annen form for brytning. Dette kan for eksempel være at kjeller 
oppføres i murt konstruksjon eller at det benyttes stående panel. 

Dermed er det saksbehandlers vurdering at omsøkte bygning, i hovedsak følger byggestilen, og 
krav til harmonisk utforming av bygningsmassen ivaretas, dersom det etableres en brytning som 
beskrevet.

Byggegrense
Brudd på byggegrense gjelder plassering av garasje. Denne bryter byggegrensen med 6 meter. Vi 
har fått tilbakemelding fra statens vegvesen om Deres vurderinger. Dette påvirker ikke forhold 
vedr. bolig, da dennes plassering er innenfor byggegrensen. Ved søknad om oppføring av 
garasjen, vil dette bli handtert.

Dersom Statens vegvesen har innvendinger/retningslinjer som medfører at omsøkte 
plassering/løsning ikke er gjennomførbar, må tiltakshaver rette seg etter Statens vegvesen.

Øvrige merknader i klage/innvendinger:
1. Dersom det gis tillatelse til dispensasjon for utnyttelsesgrad, mønehøyde/gesimshøyde, 

etasjeantall, vil de som nabo vise til Granneloven og kjøre sivilt søksmål mot tiltakshaver 
og evt. kommunen.

Om en part i byggesak velger å fremme trusler om sivilt søksmål o.l., dersom kommunen 
fatter vedtak, kan ikke kommunen la slikt påvirke behandling og vedtak som gjøres i tråd 
med bestemmelser gitt i og i medhold av Plan- og bygningsloven. Enhver borger, i Norge, 
har anledning til å anlegge sivilt søksmål dersom de ønsker det. Dette er imidlertid 
uinteressant for kommunen ved behandling som utføres i tråd med bestemmelser gitt i 
gjeldende lovverk. 

2. Dersom de skal akseptere aktuelle tiltak må det bygges 1 etasje lavere og garasje flyttes.
Naboinnvendinger er mottatt og medtatt i denne saksbehandlingen. Verken kommunen, 
naboer eller andre kan nekte tiltakshavere å søke om å føre opp et tiltak, med slik 
utforming tiltakshaver ønsker. Søknader skal behandles, slik at vedtak kan fattes. 

Naboinnvendinger skal medtas i den samlede vurderingen som skal gjøres av en sak, og 
om naboinnvendinger er tungtveiende kan de etterkommes.

Dersom en part er uenig i et vedtak, kan vedtak påklages, slik at klagebehandling jf. 
Forvaltningsloven gjennomføres.
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3. Tiltaket må prosjekteres på nytt, og dersom det er plassmangel og areal som er 
begrunnelsen for tiltaket, så kan det løses med å ha større areal av grunnflaten og en 
etasje mindre.

Med bakgrunn i at tiltakshavere ønsker å føre opp omsøkte bygning, har de anledning til å 
søke om dette. Nabo har ikke anledning til å kreve ny prosjektering, og dette blir feil i den 
sammenheng. Det er kun tiltakshaver som kan beslutte dette. Når tiltaket er omsøkt, som 
det er, skal det få gjennomgå realitetsbehandling i tråd med bestemmelser gitt i og i 
medhold av Pbl 08 og Forvaltningsloven. 
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