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Klagan om vedtak

Ref: 2011/2031-13, Løpenr. 35263/2011, Arkivkode: 194169/157

I henhold til utsendt melding om vedtak framkommer det att garasje er en punkt for
diskusjon. Det finnes en del anledninger til att det er plassert der det er, som skall
forklares nedafor.

Plassering.
Garasjen er plassert mot Strandveien 83 bland annet på grunn av søkers enebolig
tomt skall få noen mulighet tii utsikt. Gjennom åren har det blitt bebygd i naboskapet
til den grad att det i dag ikke foreligger noen utsikt fra tomten mer en i syd østlig
retning, dvs den utsikt som nu saksbehandler foreslår skall å forsvinne og mener ikke
har noe og si. Utsikt i nord vestlig og nordlig retning kan forringes da tomte har en
vesentlig høyde forskjell.

3 av 4 naboer har sine hus i omfanget 1-3 meter fra tomtegrensa og kan beskrives
som følger:

Strandveien 87: Bolighus plassert 1.3 meter fra tomtegrensa og i tillegg garasje 2.2
mPtAr frA tnmtAgrAnsa.

Mellomveien 26: Bolighus plassert 3.7 meter fra tomtegrensa, i tillegg har det blitt
påbygd terrasse som slutter helt inntil tomtegrensa.

Strandveien 83: Bolighus plassert 3.3 meter fra tomtegrensa med terrasse plassert i
cirka 1 meters høyde.

I tillegg blev det oppført en kombinertbolig på motsatt side strandveien for noen år
siden, søker påpekte gjennom klage att hus med sådan høyde kom att ta utsikt mot
indre havn. Dette resulterte i att klagen ikke blev hørt og tiltak blev vedtatt.

Riktig nok så er mesteparten av boligmassen i naboskapet oppført med annen
reguleringsplan en dagens og den gjeldene regelen med 4 meter mellom enebolig
hus og tomte grensa ikke var gjeldene da.

Man skulle kunne si att fortettingen er total på denne tomten i vart fall i henhold til
naboene, det er derfor lidt komisk att klagen kommer fra den av naboene som har
minst besvær av fortetting, nu er det da sådan att alle har rett og klage og dette skall
derfor tas til etter retning.



Altså, vedtaket er att det ikke skall bygges noen garasje mot Strandveien 83 og søker
aksepterer dette. Vi faller da over på foreslått plassering av saksbehandler mot
Strandveien 87.

Til og begynne med er plassering lidt bristfellig beskrevet i vedtaket og det er lidt
vanskelig og gjøre noen dypere oppfattelse om dette men gjører likevel ett forsøk.
Når det gjøres ett byggesøk hos kommunen er det pålagt att kart med plassering av
tiltak medfølger, det kanskje er på sin plass att tilsvarende kart vedlegges så att
søker kan ta stilning til dette forslag.

Alternativ plassering
Saksbehandler foreslår att garasje skall plasseres 2m fra garasje på Strandveien 87
og skall vare utformet i samsvar med dette.
Da får vi følgende forslag.
Utsikt fra tomta på Strandveien 85 blir borte vekk.
Riktig nok har jeg tatt opp dette med teknisk etat men har fått til svar att det tiltenkte
huset kommer att ha utsikt fra hode etasje. Dvs, skall du se ut fra tomten stående på
fot må du bruke stige eller gå innendørs. Søkers vurdering er att naboer betegner
denne tomt som kommunalt friområde og ikke eneboligtomt som det virkelig er.

Nu er altså da saken omvendt, men da helt annerledes. En kan da gjøre seg en
fundering på om dette virkelig blir riktig?
Er det sådan att med bolig plassert nært tomtegrensa likt det er på Strandveien 83 så
kan man gjøre krav på utsikt over nabotomta?
En annen fundering er da hvor mye utsikt man har krav på?

Saksbehandler har utalt seg om dette i vedtaket  «Skjervøy er ett tettsted, hvor man
må påregne at bebyggelse vil kunne begrense noe av utsikt, solforhold mv.»,  dette
kommer vi tilbake til seinere i dokumentet.

Søker pålegges og att garasje og enebolig ikke skall vare i stil med var andre.
I gjellende reguleringsplan for indre Vågen står det att lese:

1.5 Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 35
kvm, og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.

Saksbehandler mener altså motsatt, Dvs att naboens (strandveien 87) garasje skall
vare grunnen til utformningen av boligmassen på Strandveien 85 på grunn av att
naboen (strandveien 83) klager på utsikt, noe man ikke har krav på i vart fall ikke på
strandveien 85 og da den diskuterte utsikten kommer att skje over denne tomt bør vi
ta dette i betraktning.

Om du står på eiendommen Strandveien 83 har du rett til utsikt mot indre havn over
tomta på Strandveien 85. Om du derimot står på Strandveien 85 har du ikke rett til
utsikt mot indre havn, det er helt annerledes. Forklar dette den som kan.

I tillegg er der en del spørsmål som ikke er helt klargjorde, dvs ting som er lidt uklare
med alternative plasseringer. Garasjen som står på strandveien 83 er ikke parallell
med strandveien, dvs dørene på dette garasje har en vinkel som er cirka 80-
85 grader mot strandveien (Dette er lidt runde tall men det beror på att vi befinner oss
i en sving). Jeg skjønner veldig godt og har full forståelse hvorfor denne garasjen er



utformet som det er. Det står på en forholdsvis liten tomt og i tillegg er det mye
enklere og kjøre inn og ut med bilen. Jevnfør dette med reguleringsplanen.

1.4 Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser og parrallelt eller vinkelrett
på veien. Bygningsrådet kan tillate at bebyggelsen trekkes lenger inn på tomta.

Mitt spørsmål er da, skal den tiltenkte garasjen fortsette i samme linje som naboens
garasje så att enebolig og garasje for søker ikke står parallelt med hverandre og i
tillegg ikke er i samsvar med reguleringsplanen.
En annen ting som jeg lurt på er hvordan det blir og kjøre inn bilen i garasjen, i og
med att garasjen ikke kommer og bli parallell med veien kommer det til og bli en
sving som ligger rundt 105 grader. Skall hele nedre delen av eiendommen bygges
om til snuplass for biler?

For og tydeliggjøre dette har jeg satt op ett vedlegg med sådant scenario. I tillegg så
har jeg tegna in utsikt som det diskuteres så veldelig (første raden). In og utkjørsel er
simulert med normalstor bil med normal svingradius. Ut ifra denne tegning er det målt
op att garasjen kommer og vare plassert sådan att en sving på 105 grader blir
nødvendig for og komme in i garasjen med bil. Dette er i sig ikke helt ønskelig men
ikke argument tilstrekkelige men om man sedan tar i betraktning att innkjørningen
trenger og vare nærmere 15meter bred for og få dette til begynner det og lidt
"overkill". Vi snakker da om en av Nord Troms bredeste innkjørsler til en privat
enebolig som er langt i fra formatet av ett slott. Som info kan sies att denne snuplass
som kreves blir i underkant av 190 kvm.

Summen av det hele kan sies vare følgende (og her tror jeg ikke vi er uenige):
Garasje mot strandveien 83 er ikke aktuell på grunn av klage fra nabo.
Garasje mot Strandveien 87 er ikke ønskverdig av søker og om dette blir pålagt blir
det ingen bygging.

Da kommer vi over på alternative plasseringer:
Som en kompromiss av det hele er da ett forslag fra søker att garasje bygges 4
meter fra tomtegrensa mot Strandveien 83 med utkjørsel direkte ut mot strandveien.
Garasjen kommer da att oppføres i en etasje i henhold til reguleringsplanen for indre
Vågen med avvik for størrelsen vilket det er søkt dispensasjon før. Vedlegg viser
plassering av garasje og i tilegg naboens innskrenkninger på utsikt.

Utsikten kommer og minskes med 11 grader for nabo på Strandveien 83 hvilket ikke
riktig er hele sanningen da naboens terrasse som jeg har tatt som målepunkt ikke i
markplan. Denne befinner seg cirka meteren i høyde hvilket da i realiteten blir att
utsikten innskrenkes mindre en inn tegnet. På denne måten blir det minst mulig
innskrenkninger for begge parter uti fra den klagen som kommet fra naboen.
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Gerda Robertsen 
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INNVENDINGER TIL KLAGE PÅ VEDTAK – STRANDVEIEN 85 

Viser til klage på Formannskapsvedtak datert 14.09.11. Klage med situasjonskart ble oversendt til 

meg, fra Skjervøy kommune datert 13.01.12.  

Det fremkommer ikke når Skjervøy kommune mottok klagen fra tiltakshaver, mens situasjonskart ble 

først oversendt 13.01. 

Jfr. Forvaltningsloven  § 29 er klagefristen på 3 uker fra mottak av vedtak. Vedtaket i formannskapet 

ble gjort 14.09.2011. Det synes for meg at klagen er for sentidig fremsatt av søker.   

Vedtak datert 14.09.11 med fakta og begrunnelser hadde jeg som nabo ingen innvendinger til. Dette 

gjaldt dispensasjon på flere forhold, samt plassering av garasje. Kommunen innvilget dispensasjon 

under forutsetning av at opprinnelig plassering av garasje ble flyttet.  

Dispensasjonen ga i utgangspunktet meg som nabo flere ulemper, blant annet manglende utsyn til 

indre havn og kveldssol. Da tiltakshaver nå har klaget, virker det som om han bruker samme 

argument i klagen, som jeg i utgangspunktet hadde til dispensasjonssøknaden. Altså manglende 

solforhold og utsyn til indre havn.  Jeg setter meg sterkt imot at alle anførsler/argumenter til 

tiltakshaver blir hørt, og ikke meg som nabo. Dette spesielt da selve byggesøknaden var bygget på 

dispensasjon.  

Selve klagen fra tiltakshaver har satt saken i et helt nytt lys. Man er på mange måter tilbake til 

utgangspunktet. Jeg vil derfor påberope meg at alle de merknader jeg hadde til opprinnelig 

nabovarsel blir tatt hensyn til i denne innvendingen.  

Alternativ til kommunens opprinnelige forslag til vedtak datert 14.09.12, er at garasjen plasseres mot 

Mellomveien.  

 

Med vennlig hilsen 

Trine Robertsen 
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Kirkegårdsveien 16: Søknad om dispensasjon fra reglueringsplan

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Forvaltningsloven (FVL)
Reguleringsplan – Sentrum Nord

Vedlegg
1 Søknad om tiltak
2 søknad om dispensasjon
3 tegninger
4 situasjonskart

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
Iht. Pbl 08 § 19-2, annet ledd, og vurderinger gjort nedenfor, avslås dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse 1.5 vedr byggegrense. 
Dette med bakgrunn i at en dispensasjon vil føre til konsekvenser for personsikkerhet, materiell 
sikkerhet, samt gi økonomiske og praktiske konsekvenser for utførelse av brøytearbeider. 
Hensynet bak bestemmelser om byggegrense vil bli tilsidesatt som følge av dispensasjon.

Bakgrunn for saken

Skjervøy Kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av tilbygg til bolighus i 
Kirkegårdsveien 16 på Skjervøy.

Saksopplysninger

Søknad om tillatelse er mottatt 09.01.12, fra tiltakshaver Gøran Jakobsen.



Det er gjennomført nabovarsling i saken. Naboer har ikke gitt innvendinger til tiltaket, og har 
krysset av for Samtykker til tiltaket i nabovarsel.

Søknaden gjelder oppføring av tilbygg (ny ute trapp, delvis lukket med tak over) til bolighuset. 
Tilbygget vil bli bygget mot kommunal vei, og skal ha funksjon vindfang. Tiltaket medfører at 
retningen til trapp endres fra vinkelrett mot vei, til å bli på langs med vei.

Byggegrense
Tiltakets plassering og utforming medfører brudd på gjeldende reguleringsplan for området mht. 
byggegrense. Punkt 1.5 i reguleringsplanen sier:
”Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser og parallelt eller vinkelrett på veien.(…)”

Regulert byggegrense, fremkommer av plankart, og er 9,5 meter fra midten av vei. 
Boligens plassering, med dagens utførelse, er 7 meter fra midten av vei, og bygningen bryter 
allerede byggegrensen med 2,5 meter. 
Bakgrunnen for dette, er mest sannsynlig at boligen var oppført (oppført i 1953/1954) før 
reguleringsplan og veglov var vedtatt. Det er også nærliggende at oppgraderinger av vei 
gjennom tidene har medført at avstand fra vei til bebyggelse er redusert.

Omsøkte løsning medfører at bygningens vegg kommer ytterligere 2,2 meter nærmere, og 
medregnet tak utstikk ca 2,6 meter nærmere. 

Avstand til midten av vei, som følge av omsøkte tiltak, blir 4,8 meter. Avstand til vegskulder 
blir 2,5 meter. Et brudd på 4,7 meter fra regulert byggegrense.

Utforming
Reguleringsbestemmelse 1.15 sier:
”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. (…)”

Dette medfører at planutvalget må ta stilling til utformingen til omsøkte tiltak.

Søknad om dispensasjon
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra regulert byggegrense. Dette begrunnes med:

- Har i dag liten ståltrapp som går 2 meter fra bolighus mot vei. Trappa er liten og åpen for 
vær og vind. For å gjøre inngangspartiet bedre, ønsker vi derfor å snu trappa langs med 
husveggen, og samtidig delvis lukke trappa med vegg og tak.

- Ytter gang er 3m², og dette er en svært liten gang til en familie på fem. Omsøkt løsning 
vil hjelpe på behovet for å tilpasse eldre bolig til dagens standard.

Vurdering

Ved vurdering av dispensasjonsspørsmål skal det, jf. Pbl 08 § 19-2, gjøres en samlet vurdering 
av fordeler og ulemper. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.

Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Naboer har krysset av for at de samtykker til tiltaket, og det er da nærliggende å konkludere med 
at de ikke vil oppleve ulemper som følge av tiltaket.

Forhold til omgivelser



Omsøkte tiltaks plassering er mot vei, og i bakkant av huset i forhold til ”utsikts retning”, og vil 
i så måte ikke påvirke omgivelser mht. dette. I forhold til siktforhold langs vei, er avstander til 
naboers avkjøringer så langt unna, at de ikke vil bli påvirket. I forhold til disse faktorer, vurderes 
det slik at omgivelser ikke blir påvirket av omsøkte tiltak.

Avstand til vei blir redusert som følge av tiltaket, og forholdet til omgivelsene mht. vei og drift 
av vei blir påvirket. Dette er behandlet nedenfor.

Byggegrense
Til vurderinger vedr byggegrense, og dispensasjon fra denne, må man vurdere forhold som 
trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av vei, fare for skade på bygning og personer, og om det 
finnes andre muligheter for å oppnå formål med utbyggingen.

Trafikksikkerhet
Som det fremkommer av vedlagte situasjonsplan, går veien i rett strekning forbi eiendommen. 
Det er greie avstander til naboers avkjørsler. Dermed vil ikke siktforhold langs og ved veien bli 
redusert slike at det oppstår negative konsekvenser.

Drift og vedlikehold
Avstand fra veiskulder og tilbygning, etter tiltaket, vil bli 2,5 meter. Regulert byggegrense 
brytes med 4,7 meter. Dette får konsekvenser for forhold som snøbrøyting, materiell sikkeret og 
personsikkerhet.

I forhold til snøbrøyting vil omsøkte tiltak representere utfordringer. Det er inngangsparti til 
boligen på samme sted i dag, men med mer avstand til vei. Byggegrensen er allerede brutt med 
dagens situasjon. Tiltaket vil medføre at det kommer vegg, som skiller inngangsdør fra vei. 
Inngangspartiet blir nå orientert mot brøytebilens kjøreretning.

Mht. materiell sikkerhet vil bygningen helt klart bli mer utsatt for skader fra snøbrøyting o.l. En 
avstand på 2,5 meter til veiskulder er kort i forhold til dette. Når det gjelder personsikkerhet kan 
det også være at sikkerhet reduseres. At tilbygget skjermer inngangsparti (inngansdør), kan være 
positivt, men når plassen mellom bygning og vei reduseres kan det føre til økt personopphold, 
herunder barn og lek, i risikoområdet for snøbrøyting.

Byggteknisk forskrift sier følgende i § 8-3:
”Byggverk skal ha god terrengmessig tilpasning ut fra hensyn til god arkitektonisk utforming, 
og visuell kvalitet, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet 
og energibehov. (…)”

§ 10-1 i samme forskrift sier:
”Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet 
for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til 
uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige skader.”

Begge disse bestemmelsene stiller krav til sikkerhet ved plassering og utførelse av bygninger. I 
denne sak foreligger det muligheter for at bygningen kan bli utsatt for belastninger som kan 
forårsake skade på bygning og liv/helse.

Et av hensynene bak bestemmelsen for byggegrense, er ivaretakelse av de krav en må ha til 
veisystem, trafikken og miljøet på eiendommer som grenser mot vei. Det er dermed nærliggende 
at omsøkte dispensasjon fra byggegrensen, vil bryte med hensynet bak bestemmelsen.



Tiltakshaver vil ha en fordel ved å få gjennomføre utbygging, i det at boligen blir tilpasset de 
ønsker de har for arealer og planløsning, men de vil også ha en ulempe i at tilbygget blir utsatt 
for skader. Tiltakshaver opplyser at de har behov for å tilpasse eldre bolig til dagens standard 
mht. areal og brukbarhet. Dette er en reell begrunnelse for omsøkte tiltak, og noe man i 
utgangspunktet må søke å finne løsninger for. Imidlertid kan man ikke gjennomføre tiltak som 
bryter med viktige hensyn bak bestemmelser som har med sikkerhet å gjøre. Man må da se til 
om det finnes alternative løsninger for å oppnå hensikt med planlagt utbygging. Dette 
omhandles under eget punkt nedenfor.

Når bygninger bryter byggegrense, må det vurderes om dette får konsekvenser for utførelse av 
brøyting og øvrig vedlikehold av veisystemet. Som oftest er det bare brøyting som vil oppleve 
ulemper. Konsekvensen av bygninger som bryter byggegrensen, er at brøytemannskaper må ta 
mer hensyn ved gjennomføring av sitt arbeid. Saksbehandler har sett til kontrakter for brøyting, 
som er vanlige. Av disse fremkommer det at brøytemannskaper er ansvarlige for skader som 
oppstår på annen manns eiendom, som følge av brøytearbeidet.

Dermed må brøytemannskaper vise hensyn deretter, samt gjøre ekstra ryddearbeider for å sikre 
at oppsamling av snø ikke medfører slik skade. Dette må anses som ulemper som medfører både 
praktiske og økonomiske ulemper.

Med bakgrunn i nevnte bestemmelser fra Byggteknisk forskrift, og at en dispensasjon i denne 
sak vil øke sannsynligheten for skader på byggverk (økonomiske og praktiske), skader på 
liv/helse, samt ulempene for utførelse av brøytearbeider er store, må konklusjonen være at 
ulempene er større enn fordelen ved å gi dispensasjon fra regulert byggegrense.

Utforming
Reguleringsplan, punkt 1.15 sier at bygningsrådet (Planutvalget) må gjøre vurderinger vedr 
byggetiltaks utforming. Av tegninger vedlagt søknad fremkommer det at tilbygget har mindre 
takvinkel enn bolighuset. Dette er løsning som er likevel en løsning saksbehandler vurderer å 
ivareta krav til estetikk og utforming. Høyere takvinkel vil føre til at tilbygget blir mer ruvende, 
og kan faktisk fremstå som mindre tilpasset boligen enn løsning med lavere takvinkel.

I så måte finner saksbehandler omsøkte løsning å være tilpasset eksisterende bebyggelse på 
eiendommen.

Andre muligheter
Tiltakshaver sier i dispensasjonssøknad at tiltaket er ønskelig å gjennomføre for å beskytte 
inngangsparti mot vær og vind, samt tilpasse eldre bolig til dagens standard. Begge disse 
begrunnelsene er å anse som relevante og viktige forhold.

Eldre bebyggelse viser seg ofte å ikke være tilstrekkelig i forhold til de krav/behov man har til 
boliger i dag, og det er ofte ønskelig med gjennomføring av byggetiltak for å gjøre tilpasninger. 
I utgangspunktet søker bygningsmyndigheten å finne løsninger som kan godkjennes for å gjøre 
slike tilpasninger. Imidlertid har ikke bygningsmyndigheten anledning til å godkjenne tiltak som 
medfører at brudd på hensyn bak bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08 brytes. Særlig når 
dette handler om sikkerhet.

Ved brudd på byggegrense må man, som det fremkommer ovenfor, være restriktiv. Slike brudd 
vil ofte medføre problemer med sikkerhet og økte praktiske og økonomiske utfordringer ved 
vedlikehold av vei.



Spørsmålet er jo da om det finnes alternative løsninger, som vil gi den funksjon tiltakshavere 
ønsker med omsøkte tiltak. De løsninger som omsøkes er ofte de som er lettes å gjennomføre 
mht. praktiske byggetekniske forhold og økonomiske forhold. Med andre ord, de mest optimale 
byggetekniske løsninger. Alternative løsninger vil da medføre at byggetiltak blir dyrere og 
krever mer byggearbeid og tilpasninger.

En ting som er klart, er at bygningsmyndighetene ikke kan ta hensyn til kostnader og omfang 
ved byggetiltak, og la det være begrunnelse for å gi dispensasjon når konsekvensen er redusert 
sikkerhet mv.

Dersom det skal være mulig å oppnå den funksjon/hensikt omsøkte tiltak har, vil en flytting av 
inngangsparti være alternativet. Frittliggende garasje ligger mot vest på eiendommen, og et 
inngangsparti i nærheten av garasjen er en fordel. Samtidig vil et tilbygg – inngangsparti kunne 
gjennomføres innenfor byggegrensen, eller at byggegrensen ikke brytes mer enn boligen 
allerede gjør. Dette ville være best i forhold til å ivareta bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 
08.

Slik saksbehandler forstår det, er det kjøkken i den del av boligen, hvor et slikt inngangsparti vil 
bli plassert. Dette er ikke forenelig, og vil medføre at man må endre på rominndeling, og dermed 
vil omfanget til byggetiltak øke veldig. Likevel er det saksbehandlers vurdering at omsøkte 
løsning ikke lar seg gjennomføre. Det foreligger klare brudd på hensyn bak bestemmelsen det 
søkes dispensasjon fra.

Tiltakshaver anbefales å gjøre vurderinger vedr. alternative løsninger, som ikke bryter 
byggegrense slik som omsøkt.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering, er det funnet at omsøkte tiltak ikke vil forringe trafikksikkerhet mht. 
sikt o.l.

Imidlertid er det fremkommet av vurderinger ovenfor, at brudd på byggegrensen bryter med 
hensyn bak bestemmelser vedr byggegrense, og bestemmelser gitt i Byggteknisk forskrift. 
Ulempes/fordelsvurderingen gir et bild av at ulemper er klart større enn fordeler. Ulempende 
representerer sikkerhetsmessige, økonomiske og praktiske konsekvenser. Slike konsekvenser må 
veie tungt.

Iht. Pbl 08 § 19-2, annet ledd, har ikke kommunen anledning til å gi dispensasjon fra 
byggegrense i denne sak. Dette med bakgrunn i at hensynet bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra, vil bli tilsidesatt.



STATENS BYGMNGSTEKNISKE ETAT

Søknad om tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven § 20-2

Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?

- tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven
med forskrifter

- ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet

Dersom det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, må det foreligge tillatelse fra kommunen før tiltaket igangsettes.

Søknaden gjelder
Gnr6 Bnr. Festenr.

Eiendom/
byggested

Tiltakets art

Forhåndskonferanse

Pbl § 21-1 Forhåndskonferanse er avholdt Ja Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pb1 Kap.  19 Kommunale vedtekter/
Plan- og bygningsloven med forskrifter forskrifter til pbl Arealplaner Vegloven

Pb1§ 31-2

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan

,:-)C-1(2(fki,Cg41
Navn på plan . .

Planstatus
mv.

Tomtearealet

Grad av
utnytting

Planlagt bruk/formål

Ja

Adresse Postnr. Poststed
/ c .g

Mindre tiltak til beby eiendom, pb1§ 20-2 bokstav a) og SAK10 3-1

Tilbygg < 50 m2 Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Antennesystem Skilt/reklame
Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 kvm, jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK10 § 3-2

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg, pbl § 20-2 bokstav c) (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt innenfor en bruksenhet)

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

C

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan

b. Byggeområde/grunneiendom**

c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler

e. Beregnet tomteareal (b - c) eller (b + d)

Arealbenevnelser

f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og e.)

g. Areal eksisterende bebyggelse

h. Areal ny bebyggelse

i. Parkeringsareal

j. Sum areal

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og j.)***

Nei

Beskriv
-C

Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Reguleringsplan I Bebyggelsesplan

vJrd

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?
Hvis ja, skal samtykke innhentes fra
Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket.Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
Jajf. Kulturminneloven § 25, andre ledd? Nei

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge for
igangsettelse av tiltaket.

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil
bli registrert i matrikkelen.

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA

m2

m2

m2

m2 BYA

m2

m2

m2

SLIK m2

m2 BYA m2BRA

m2 6 ,„2
m2

m2

1tig m2
m2 ± Li m2

m2 + m2

m2 _ m2

m2 27

Ja

m2

Vedlegg nr.
Q —
Vedlegg nr.
Q —
Vedlegg nr.
Q -

Blankett 5153

><Nei

Vedlegg nr.
B —
Vedlegg nr.
B -

U-grad

*Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

**Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

—Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg

Tilleggspplysninger om areal på ny bebyggelse

Skjer beregningen ovenfor Skjer beregningen ovenfor
i m2 BRA, oppgi også: Bebygd areal: m2 BYA i m2 BYA oppgi også: Bruksareal: m2BRA

Er beregningen foretatt i m2 BTA, oppgi både bebygd areal og bruksareal.
Utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011 Side 1 av 2



Arealdisponering (forts.)

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?

Plassering
av tiltaket

Tilknytning til  veg og ledningsnett

Gir tiltaket ny/endret
adkomst

Adkomst
vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Vann-
forsyning

pbl §§ 27-2,
27-3

Avløp

pbl §§ 27-2,
27-3

Overvann  Takvann/overvann føres til:

Vedlegg

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk

Beskrivelse av vedIegg

&)()

Privat vannverk

Foreligger utslippstillatelse? Ja

Avløpssystem

Beskriv

Ja

Terreng

Gjentas rne okknons-,aver Eventuelt organisasjonsnr.

Nei

Nei

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt?

Ja r--): Nei Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt?

Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg

Privat avløpsanlegg Skal det instaiieres vannklosett? n ja Nei

Nei

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gruppe Nr. fra - til

Dispensasjonssøknader B 1 -

Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/ kommentarer til nabomerknader) C 4 - (
Situasjonsplan/avkjøringsplan D i - (

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E -

Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E 1 -

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet i

Andre vedlegg Q

Vedlegg nr.

Q —

Vedlegg nr.

Q —

Vedlegg nr.

Q —

Vedlegg nr.

Q  -

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver
Tiltakshaver forplikter seg t' '' la gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pb1) og byggteknisk forskrift

Navn 2 Telefon (dagtid)

M, /( 77"

A

716 9

Postnr. Poststed

/
I

 /6

Gat Ll---rift / E-post

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ikke
relevant

@ Utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011 Side 2 av 2



Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 Skj ervøy

Gøran og Cicilie Jakobsen
Kirkegårdsveien 16
9180 Skjervøy

Søknad om dispensasjon

Kirkegårdsveien 16, Gnr.: 69, bnr 252

Bygge ny utetrapp, delvis lukket - med tak over.

Dispensasjon - avstand til kommunal vei.

Vi har i dag en liten ståltrapp som går 2 meter fra bolighus mot veien. Trappa er liten,
og åpen for vær og vind. For å gjøre inngangspartiet bedre, ønsker vi derfor å snu
trappa langs med husveggen, og samtidig delvis lukke trappa med vegg og tak.

Vår yttergang er 3 m2, og dette er en svært liten gang til en familie på fem. En slik
løsning som skissert på tegninga vil hjelpe betraktelig på behovet for å tilpasse eldre
bolig dagens standard.

Håper dispensasjonen innvilges

Med vennlig hilsen

Gøran og Cicilie Jakobsen

‘./

Skj ervøy 08.01.12
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4223 -4

Arkiv: 194164/42/1

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 03.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Årviksand 64/42: Vurdering iht. reguleringsplan av byggetiltak

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Reguleringsplan for Årviksand havn 

Vedlegg
1 tegninger
2 kart
3 nye tegninger

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Bygningen vurderes å tilfredsstille reguleringsbestemmelse 1.7, vedr. bygningens form, 

materialbehandling og at bygningen får en harmonisk utforming i forhold til 
omgivelsene.

2. jf reguleringsbestemmelse punkt 1.6, skal det være minst 1 parkeringsplass. Det 
anbefales at det etableres flere i forhold til formålet til byggetiltaket. Tiltakshaver må 
dokumentere slik løsning før administrativ byggetillatelse kan gis.

3. jf reguleringsbestemmelse punkt 1.9 gis det forbud mot utendørslagring på eiendommen, 
ved tiltaket.

Bakgrunn for saken

Skjervøy kommune har mottatt søknad, datert 23.10.11, og kompletterende dokumentasjon 
21.11.11, 24.11.11 og 17.11.11.

Søknad om tillatelse til tiltak er mottatt fra Årviksand Verksted AS, og gjelder oppføring av 
industribygning som skal inneholde møterom, kontor og lager. Først omsøkte løsning hadde 
Pulttak. Reguleringsplanen sier at bebyggelsen skal ha saltak. Tiltakshaver har endret 
takkonstruksjon til saltak, og er i tråd med reguleringsplanen.



Saksopplysninger

Til informasjon:
Det foreligger mangler i søknaden. Dette gjelder slikt som ansvarsretter mv. Dette er forhold 
som behandles administrativt, og vil bli ivaretatt. Manglene er imidlertid ikke av en slik karakter 
at de forhindrer Planutvalgets behandling av saken.

Reguleringsplanen for området sier følgende, som må vurderes av Planutvalget:
Punkt 1.7: ”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. (…).”

Punkt 1.6: ”Det skal avsettes oppstillingsplasser for 1 bil pr 100 kvm. Golvflate på egen grunn 
(…) til dette kommer nødvendig lasteareal.”

Punkt 1.9: ”Bygningsrådet kan forby utendørslagring eller kreve at denne skjermes med 
innhegning. (…).”

Da bygningsrådet ikke eksisterer lenger, faller det til Planutvalget å ta stilling til disse forhold. 

Spørsmålene som ligger til denne behandling er altså ovennevnte. Saken er dermed ikke en 
dispensasjonsbehandling, men en vurdering av om reguleringsplanen er ivaretatt, og å fremme 
eventuelle krav nødvendig for å ivareta denne.

Vurdering

Parkeringsareal
Det er ikke angitt parkeringsareal i søknaden. Dermed er det ikke dokumentert at dette er 
ivaretatt. Bygningen er på 74,52 m², og det skal dermed være minst en parkeringsplass. Med 
hensynt til at det skal være to kontor, og et møterom, er det naturlig at det vil være behov for 
flere parkeringsplasser. Det vil ikke være anledning til å parkere langs vei.

Av krav som kan stilles, må de være iht. reguleringsplanen, og dermed 1 parkeringsplass. 
Tiltakshaver oppfordres imidlertid å etablere flere i forhold til ønsket funksjon av bygningen.

Tiltakets form, materialbehandling og tilpasning til omgivelser
Tiltakshaver har tilpasset seg reguleringsplanen ved å endre takkonstruksjon fra Pultak til 
Saltak. For øvrig består omkringliggende bebyggelse av garasjeanlegg og boliger, da området 
grenser mot boligfelt. Utforming og materialbehandling vurderes av saksbehandler som tilpasset 
omgivelsene. Dette er en industribygning/kontor, som får en utforming tilpasset boligutforming. 
Dette må anses å gi en fin overgang mellom industriområdet og boligområde.

Omsøkte utforming med saltak anbefales godkjent.

Utendørs lagring
Tiltakets funksjon, er som nevnt kontor, møterom og lager. Lager funksjonen kan potensielt 
sette medføre også utendørs lagring. Planutvalget må ta stilling til hvordan om rådet skal kunne 
brukes.

Omsøkte tiltak ligger i overkant av regulert industriområde, og grenser i så måte mot 
boligområde. Reguleringsplanen sier at det må tas stilling til om utendørs lagring kan tillates. I 



dette tilfellet mener saksbehandler at man må unngå utendørs lagring, da plassering er nær 
boligområde mv.

Dermed vurderes det at Planutvalget forbyr utendørs lagring i forbindelse med tiltaket, jf 
reguleringsbestemmelse punkt 1.9.

Konklusjon
Tiltaket er funnet å fungere godt i forhold til reguleringsplanens krav om form, 
materialbehandling og at bygninger i samme byggeflukt/gruppe får harmonisk utforming.

Krav om parkeringsplasser er ikke dokumentert oppfylt, tiltakshaver må sørge for at løsning 
som tilfredsstiller reguleringsplanens krav.

Med hensyn til området og omgivelsene, og at området grenser mot bolig områder, må det gis 
forbud mot utendørs lagring på eiendommen. Dette jf. reguleringsbestemmelse punkt 1.9
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/3003 -5

Arkiv: 194152/26

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 15.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Taskeby 52/26: Søknad om dispensasjon - garasje

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Vegloven
Forvaltningsloven (FVL)
Kommuneplanens arealdel (KAD)

Vedlegg
1 situasjonskart
2 tegninger
3 søknad om dispensasjon
4 Situasjonskart - byggesak bolig
5 Saksbehandlers situasjonskart - sammenfatning

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
Iht. Pbl 08 § 19-2 avslås søknad om dispensasjon vedr. byggegrense. Dette med 
bakgrunn i at en dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak veglovens § 29 og 
Byggteknisk forskrift §§ 8-5, 8-6 og 10-1.

Bakgrunn for saken

Skjervøy kommune har mottatt søknad om tillatelse – oppføring av frittstående garasje i 
Taskeby. Søknad er mottatt 21.07.11, kompletterende dokumentasjon mottatt 03.10.11. 
Tiltakshaver er Finn Konst som også er hjemmelshaver til eiendommen.

Bolig er oppført i 2010/2011 på eiendommen. I forbindelse med denne byggesaken, ble også 
plassering av garasje behandlet. Tiltakshaver ønsker imidlertid annen plassering av garasjen, enn 
det som er godkjent. Dermed må saken behandles på nytt, som dispensasjonssak.



Saksopplysninger

Nabovarsel, som ble sendt ut først i saken, var mangelfull med bakgrunn i at søknad ikke var
komplett. Nabovarsel er gjennomført på nytt, etter at søknad er komplett. Nabovarsling vurderes 
nå som godkjent, og det er ikke innkommet innvendinger til tiltaket.

For området gjelder KAD, og det foreligger ingen reguleringsplaner for området. I KAD er 
området definert som Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) sone 2. Dette er områder 
hvor spredt bolig- og erversbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates etter nærmere 
vurdering. Dispensasjonsbehandling er nærmere vurdering i denne saken.

Endret plassering
Som det fremkommer av vedleggene situasjonskart – bolig og situasjonskart – garasje, ble det 
omsøkt at garasjen plasseres mot nord/øst på eiendommen, i byggesak vedr bolig. Imidlertid ble 
ikke omsøkt plassering godkjent i byggesaken vedr bolig.

Som det fremkommer av tillatelse – bolig, datert 05.10.10 ble det stilt krav om at garasjen skal 
plasseres 4 meter fra tomtegrensene mot nord og øst. Dette av hensyn til snuplassen og drift av 
denne, samt hensyn til nabo mot øst.

Nå omsøkte løsning angir plassering av garsjen mer mot nord/vest på eiendommen, rett på 
oversiden av bolig.

Plassering av bolig
Det er forskjell på plasseringen av bolig på situasjonskart – bolig og situasjonskart – garasje. 
Dette skaper usikkerhet om boligen er oppført med plassering godkjent gjennom byggesaken når 
bolig ble oppført. Kommunens oppmålingsingeniør har målt inn faktisk plassering til boligen, 
men på grunn av ferieavvikling har vi ikke de koordinatene tilgjengelig. De vil bli lagt frem i 
møtet. Boligens plassering påvirker faktorer som avstander, stigningsgrad fra bolig til parkering 
og kommunal vei mv. Når koordinatene er fremskaffet, vil det bli gjort vurderinger vedr forhold 
til garasje plassering. 

Ny plassering av garasje
Nå omsøkte garasje plassering er skråstilt i forhold kommunal vei, og avstander som er angitt er 
8 meter til midten av vei og 11 meter. I uregulerte områder, er det veglovens bestemmelser som 
er gjeldende. Veglovens § 29 gir bestemmelser om byggegrenser, og sier at byggegrense langs 
kommunal vei skal være 15 meter. Omsøkte tiltak bryter dermed byggegrense med 7 meter. 
Dette må undergå dispensasjonsbehandling.

Den nye plasseringen av garasjen ivaretar krav når det gjelder avstand til nabogrense.

Utforming
Garasjen er dobbelgarasje med grunnflate 46,8 m² bruksareal (BRA) og 49,6 m² bebygd areal 
(BYA). Takvinkel 27°.

Bolighuset er oppført med takvinkel på 45°. Det må dermed gjøres vurderinger vedr garasjens 
tilpasning til boligen på eiendommen. Reguleringsplaner har normalt bestemmelser som stiller 
krav til at garasjer, boder o.l. skal være tilpasset boligen på eiendommen mht. form, 
materialvalg, farge mv. Når man gjør vurderinger om det er mulig å gjennomføre byggetiltak i 
LNF områder, er det naturlig og nødvendig å gjøre slike vurderinger i saksbehandlingen.
Utforming av bebyggelse har direkte innvirkning på kulturlandskapet, og må dermed vurderes. 
Det er naturlig å se til bolig på eiendommen som førende, men også å se til bebyggelsen på 
stedet.



Dispensasjonssøknad
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon for oppføring av garasje, og fra veglovens bestemmelse 
vedr. byggegrense.

Begrunnelser som gis i søknad, for omsøkt plassering er:
- For å få kortere vei til kommunal vei med tanke på snørydding.
- Å ikke få bratt vei fra garasje til veien
- Å slippe å få garasjen for tett opp til huset, da en må tilfylle mer masser, som fører til at 

det blir ”lite luft” mellom hus fylling.

Vurdering

Dispensasjonsbehandling
Ved behandling av saker som bryter med bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08, skal dette 
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.
- Fordelene ved å gi dispensasjon må 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 tilgjengelighet.
- 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 etteretning.

Byggesak - bolig
Bolig som er oppført på eiendommen, gjennomgikk byggesaksbehandling 2009-2011. I denne 
saksbehandlingen ble det avklart at garasje kan bygges på eiendommen. Dermed er spørsmålet i 
denne sak, om ny plassering kan godkjennes.

Det vil bli gitt vurderinger her, om brudd på byggegrense og forhold mellom bygninger på 
eiendommen og hvordan tomten vil bli.

Når koordinater for faktisk plassering av bolig er på plass, vil det bli gitt supplerende 
vurderinger i saken.

Byggegrense
Til vurderinger vedr. byggegrense, og dispensasjon fra denne, må man vurdere forhold som 
trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av vei, fare for skade på bygning og personer, og om det 
finnes andre muligheter for å oppnå formål med tiltaket.

Trafikksikkerhet
Som det fremkommer av vedlagte situasjonsplan, går veien i rett strekning forbi eiendommen. 
Det er ingen andre avkjørsler som blir berørt av denne eiendommens avkjørsel eller 
garasjeplassering. Dermed vil ikke siktforhold langs og ved veien bli redusert slik at det oppstår 
negative konsekvenser.



Drift og vedlikehold av vei
Avstand fra veiskulder og til garasjen blir ca 2,5-3 meter. Veglovens byggegrense brytes med 7 
meter. Dette vil kunne få konsekvenser for forhold som snøbrøyting, materiell- og 
personsikkerhet. Dermed er dette sentralt ved dispensasjonsbehandlingen. 

Veien forbi aktuell eiendom er en oppover bakke, slik at veien og snuplassen ligger høyere enn 
eiendommen. I forhold til terreng der hvor garasje ønskes plassert, er det en høydeforskjell på 2-
4 meter. Snuplass ligger på 5-6 meter høyere. Dette har betydning for utførelse av snøbrøyting 
mv, samt for belastninger bygningen vil bli utsatt for ved slikt arbeid.

Et brudd på byggegrense med 7 meter, vil helt klart føre til økt belastning på bygning. 
Høydeforskjell mellom vei og eiendom forsterker dette. Bygningen vil bli utsatt for snø og is fra 
brøyting, og dermed utsatt for skade. En slik plassering vil også vanskeliggjøre arbeidet til 
brøytemannskaper da de, gjennom brøytekontrakt, er pålagt ansvar for ikke å skade bygninger 
som følge av sitt arbeid.

Det er dermed saksbehandlers vurdering at omsøkte plassering vil bryte med Byggteknisk 
forksrift § 10-1, da omsøkt plassering ikke vil oppnå tilfredsstillende sikkerhet for personer, 
husdyr og bygning. Hensynet bak vegloven § 29 om byggegrense, vil bli tilsidesatt som følge av 
dispensasjon.

Bolig, garasje og miljø på eiendommen
I bestemmelser som ligger til Pbl 08, fremkommer det krav om atkomst og tilgjengelighet til 
boliger mv. Byggteknisk forskrift § 8-5 sier at gangatkomst skal være sikker og dimensjonert for 
forventet ferdsel og transport. Herunder menes gangvei fra kjørbar vei og parkering til 
inngangsparti til byggverk.

Samme forskrift § 8-6, punkt 1 sier:
”Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 
1:20.(…)”

I tilsyn gjennomført i forbindelse med byggesak – bolig, ble det gjennomført 
verifikasjonsbefaring mht. dette. Det ble da målt en stigningsgrad på 1:19, altså nærme det som 
er aktuelt å godta. I dispensasjonssøknad begrunnes dispensasjonsbehov blant annet med;
”Å ikke få bratt vei fra garasje til veien”
Dette kan bety at tiltakshaver ønsker å heve terrenget i området hvor garasje er søkt plassert. 
Dette vil igjen medføre at stigningsgraden fra inngang til bolig blir større, noe som bryter med 
Pbl 08 og rammer til tillatelse for bolig saken.

Tiltakshaver begrunner også søknad om dispensasjon med at omsøkt plassering av garasje
ønskes for å slippe å få garasje for tett opp til huset, da en må tilfylle mer masser, som fører til at 
det blir ”lite” luft mellom hus og fylling.

Slik det fremkommer av situasjonskart/-bilde tiltakshaver har levert med saken, vil garasjen bli 
plassert rett foran boligen, og ganske nært. Garasjen vil da bli tett opp til huset likevel. Dersom 
boligen er plassert slik tiltakshaver har tegnet den inn, vil dette forringe miljøet på eiendommen, 
samt gå utover atkomst mht. stigningsgrad.

Opprinnelig godkjent garasjeplassering har tatt høyde for dette, og om tiltakshaver ønsker å 
endre på planer etter at boligen er oppført, kan ikke dette etterkommes, dersom det tilsidesetter 
de krav og vurderinger som er gjort ved behandling av bolig saken og oppføring av denne.



Dersom boligen er plassert annerledes enn godkjent, vil dette kunne påvirke størrelse og 
muligheter for garasje. Dette er noe tiltakshaver må akseptere, og evt. ta opp med de som har 
ansvarsretter for dette i bolig saken.

Det er dermed saksbehandlers vurdering at de rammer som ble satt vedr. garasje, i behandling av 
sak om oppføring av bolig på eiendommen, fortsatt gjelder. Miljøet på eiendommen vil forverres 
med nå omsøkte løsning for garasje.

Utforming
Utforming omhandler materialvalg, form og farge. Garasje på en eiendom, må tilpasses 
bolighuset på eiendommen. Dette for å ivareta enhetlig bebyggelse. Det forutsettes at garasje på 
eiendommen får samme materialvalg og farge som boligen.

Omsøkte garasje har takvinkel på 27°, mens boligen har takvinkel 45°. Dette betyr ikke 
nødvendigvis at garasjen ikke er tilpasset boligen. En tilpasning omhandler å få bygninger til å 
”fungere” sammen. I dette tilfellet vil en garasje ligge høyere i terrenget enn boligen, og vil 
dermed kunne bli ”høyere” og ruvende i forhold til boligen. Lavere takvinkel på garasjen, vil 
redusere garasjens høyde slik at den ikke blir dominerende på eiendommen.

Derfor er det saksbehandlers vurdering at en takvinkel til garasjen på 27° er å anse som en 
tilpasning til bolighuset på eiendommen.

Tiltakshavers begrunnelse for dispensasjon
Tiltakshavers begrunnelser for dispensasjon er til dels besvart i vurderinger gjort ovenfor, men 
vil vurderes nærmere her.

- Få kortere vei til kommunal vei med tanke på snørydding.
Dette er relevant i forhold til det arbeid man har med snørydding på en eiendom. Det vil 
være en fordel med innkjørsel som ikke er for lang. Imidlertid er det mulig å rydde en lang 
innkjørsel for snø, men det krever noe mer arbeid. 

I dette tilfellet vil en kortere innkjørsel bryte med andre bestemmelser, og medføre fare for 
skade på bygning, person osv, samt at atkomst til andre bygninger redusers. Hensynet til 
forhold mht. sikkerhet og atkomst må veie tyngre. 

- Å ikke få bratt vei fra garasje til veien
Dette indikerer at terrenget der garasjen ønskes oppført, vil bli hevet. Dette vil igjen medføre 
at stigningsgraden fra hus og til parkering/vei blir brattere. Stigningsgraden er allerede 
nærme grensen for hvor bratt det kan være.
Hensynet til atkomst – bolig, må vektlegges tyngre enn atkomst garasje – vei. Uansett 
løsning vil stigningsgrad fra parkering/garasje til vei være innenfor krav. Dermed kan ikke 
dette anses som god nok begrunnelse for dispensasjon.

- Å slippe å få garasjen for tett opp til huset, da en må tilfylle mer masser, som fører til at det 
blir ”lite luft” mellom hus fylling.
Slik det fremstår på situasjonsplaner, synes det som at omsøkte plassering setter garasjen rett 
foran og ganske nærme bolig.

Konklusjon

Omsøkte tiltak vil bryte med bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08, vegloven og 
byggetillatelse gitt for bolig, på en slik måte at hensynene bak bestemmelsene blir tilsidesatt. 



Det er dermed vurdert at omsøkte plassering av garasjen ikke er mulig å gjennomføre. 
Plassering av garasje, slik godkjent ved behandling av byggesøknad for bolig kan gjennomføres. 

Imidlertid vil også en slik plassering kunne medføre begrensninger. Dersom boligen er plassert 
annerledes enn godkjent, kan det få konsekvenser for kapasitet mht. størrelse til garasjen.

Som følge av brudd på gjeldende lover og forskrifter, må omsøkte garasje og plassering avslås. 
Dispensasjon kan ikke gis iht. Pbl 08 § 19-2.
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Skjervøy kommune

Postboks 145G

9189 Skjervøy 26.09.11

DISPENSASJON FOR OPPFØRING AVGARASJE I TASKEBY G.NR 52 B.NR. 26

Siden avstand fra garasje til midten av veien blir mindre en 15 meter, søker vi om
dispensasjon i h.h.t plan og bygningsloven § 19-2.

Dispensasjon fra vegloven, vedrørende byggegrense på 15 meter. Minste avstand fra
garasje og til midt av veien blir 8 meter.

Grunnen til plasseringen av garasjen er, å få kortere vei til veien med tanke på
snørydding. Ønsker også og ikke få for bratt veie fra garasjen til veien. Samt for å
slippe å få garasjen tett opp til huset, da en må tilfylle mer masser, som fører til at det
blir "lite luft i mellom hus fylling.

Håper på et positivt svar.

Med hilsen

ji

Finn Konst
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4944 -2

Arkiv: V00

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 30.12.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Søknad om konsesjon for erverv av ideell halvpart av eiendommen 43/4 
beliggende i Uløybukt

Henvisning til lovverk:

Konsesjonslovens 9

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknaden og innvilger konsesjon til Fanny Hole for erverv av ideell 
halvpart i eiendommen gnr. 43 bnr. 4 i Skjervøy kommune som søkt. 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt at eiendommen har begrenset landbruksmessig interesse og at 
den har vært ute av drift og ubebodd over lang tid. Det er og vektlagt at hun har vært medeier i 
denne eiendommen fram til sommeren 2011, da hun overførte sin andel til en nevø 
konsesjonsfritt. Tilbakeføringen fra nevøen til henne blir derimot konsesjonspliktig etter 
konsesjonsreglene.

Saksdokumenter:

 Søknad om konsesjon, datert 23.12.11

Vedlegg:
Gårdskart fra Nijos

Saksopplysninger:

Søker: Fanny Hole, Torggt. 9D, 8622 Mo i Rana
Overdrager: Bernt Hole, Rødsvingelveien 14, 9516 Alta



Eiendommen ligger i Uløybukt, om lag 1,5 km fra ferjeleiet på Klauvnes. Eiendommen ligger i 
LNF-sone 2, som både er områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt 
bebyggelse kan tillatelse.

Eiendommen har i flg. gårdskart fra Nijos totalt 353 daa. Av dette er 8 daa dyrka jord, 286 daa 
uproduktiv skog, og 59 daa anna fastmark.

Bakgrunnen for konsesjonssøknaden er følgende:
Overdrager Bernt Hole er nevø til konsesjonssøker Fanny Hole. Fram til sommeren 2011 var 
Fanny Hole eier av ideell halvpart av eiendommen 43/4, da hun overførte sin halvpart av 
eiendommen konsesjonsfritt til nevøen Bernt Hole, tinglyst 26.07.2011. Etter dette har Bernt 
Hole og Fanny Hole blitt enige om at denne eiendomsoverdragelsen skal omgjøres, og 
eiendommen tilbakeføres til Fanny Hole. Men for Fanny Hole er denne tilbakeføringen nå blitt 
konsesjonspliktig på grunn av reglene i konsesjonsloven. Eiendommen er heller ikke en 
odelseiendom på grunn av arealressursene.

Vurdering:

I flg. opplysninger hentet fra gårdsarkivet ble det allerede i 1975 opplyst at eiendommen har 
vært ute av drift i lang tid og at den var fraflyttet. Eiendommen har begrenset landbruksmessig 
interesse. 





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4409 -3

Arkiv: U41

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 25.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Utvidelse av MTB på lokaliteten 10724 Klokkstein

Vedlegg
1 Søknad
2 Kart
3 Innsigelser til søknad om økning av biomasse

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Ut i fra vurderingene i saken finner Skjervøy kommune å kunne anbefale positiv behandling av
søknaden på lokaliteten ”Klokkstein”.

Saksopplysninger

Søknaden fra SalMar Nord AS gjelder utvidelse av biomasse ved lokaliteten 10724 Klokkstein i 
Skjervøy og Nordreisa kommune. Lokaliteten ligger i Rotsundet og er plassert på grensen 
mellom Skjervøy og Nordreisa kommuner. Selve anlegget ligger i Nordreisa kommune, men 
fortøyninger går inn i Skjervøy kommune.

Det opplyses i søknaden at selskapet ønsker å kutte ut lokaliteten Eidebukta, slik at selskapets 
totale MTB i Rotsundområdet reduseres ved økning av MTB på lokaliteten Klokkstein.

Ved en slik søknad skal kommunen som plan- og bygningsmyndighet høres, samt uttale seg i
saken, før saken sendes videre til behandling hos andre offentlige myndigheter.

Uttalelsen fra kommunen bør inneholde:
· Tidsperiode for utlegging til offentlig ettersyn
· Når og hvor søknaden ble kunngjort
· Om søknaden er i strid med vedtatte arealplaner
· Om det er mottatt merknader til søknaden



· Kommunens vurdering av søknaden
Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Nordlys og Framtid i nord 11.11.2011.

Søknaden har ligget til offentlig ettersyn i perioden 11.11.2011 – 9.12.2012.

Omsøkte lokalitet ligger innenfor kystsoneplanens regulerte område for akvakultur i Rotsundet.

Skjervøy kommune har innenfor høringsfristen mottatt 1 uttalelse (Vedlagt). Uttalelsen kommer 
fra Uløybukt bygdelag. Bygdelaget er bekymret for at økt biomasse i sundet fører til reduksjon i 
villfiskstammen og mener også å se det, ut i fra dagens erfaringer. Det er også uttrykt redsel for 
utbrudd av sykdom, noe som har vært tilfelle tidligere.

Uløybukt Bygdelag viser til det store antallet oppdrettsanlegg på et relativt lite
geografisk område, og ber om at kommunen avviser flere søknader om utvidelse av
biomasse i Rotsundet.

Vurdering

Innsigelsen i saken må tas hensyn til i den videre behandlingen av saken hos
sektormyndighetene.

Innsigelsene vurderes fra Skjervøy kommune sin side, ikke å være til hinder for å gi tillatelse til
økning av biomassen ved omsøkte anlegg Klokkstein. Dette med bakgrunn i at et annet anlegg i 
sundet, Eidebukta, blir lagt ned slik at den totale biomassen i Rotsundet går ned. 











Uløybukt bygdelag
V/Roger Bjø rkestø I
Strandveien 109
9180 Skjervøy

kommune
Postboks 145
9189 Skjervøy

Skjervøy 25.11.11

Innsi elser til søknad fra Salmar om øknin av biomasse i Rotsundet ved
lokalitet Klokkstein.

Uløybukt bygdelag viser til søknad fra SALMAR NORD AS 951661198  :  SØKNAD OM
UTVIDELSE AV BIOMASSEN FOR AKVAKULTUR AV MATFISK AV LAKS, ØRRET
OG REGNBUEØRRET PÅ LOKAL1TET 10724 KLOKKSTE1N1KOMMUNENE
NORDREISA OG SKJERVØY.

Bygdelaget er svært urolig for den store økningen av oppdrettsanlegg i Rotsundet de
siste årene. I dag er det etablert anlegg i store deler av sundet fra Russelva i nord til
Klokkstein i sør. Det er snakk om 4 lokaliteter med bare noen få kilometers avstand.

Når den store økningen av biomasse nå skjer i de samme anleggene, er bygdelaget
redd for at den lokale fiskestammen i sundet blir fortrengt og går tapt. Vi ser i dag at
villfiskbestanden er sterkt redusert i sundet, samtidig som anleggene har økt i
omfang. På grunn av de stadige utvidelsene av anleggene, er noen fiskefelter nå ikke
lenger fysisk tilgjengelig.

Det har tidligere vært sykdommer i noen av anieggene, og vi er igjen redd for fiere
sykdommer i lokalitetene, med den økningen av biomasse som det nå er søkt om i
dette området.

Vi viser til brev fra Fiskeridirektoratet av 04.09.09 der nettopp spørsmålet om
laksesykdommer blir belyst og gitt følgende kommentar:
"Mål  3:  Risiko for sykdom i Nord Troms-området beskrives som lav. Imidlertid er det i
Rotsundet, Amøy, Kågen og Lauksundet i kommuene Skjervøy og Nordreisa en
situasjon med høy risiko for sykdom hvor ILA kan utgjøre en trussel. Luserisiko er
ikke spesielt framtredende negativ, men fra veterinærhold sies det at stadig større
anlegg betinger at situasjonen holdes under konstant oppsikf'.

Uløybukt Bygdelag viser til det store antallet oppdrettsanlegg på et relativt lite
geografisk område, og ber om at kommunen avviser flere søknader om utvidelse av
biomasse i Rotsundet.

Med Vennlig hilsen

Rog r BjørkeS*51(pa vegne av Uløybukt bygdelag)



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/2949 -12

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 13.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Klage på vedtak, deling av eiendommen 53/3

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Forvaltningsloven

Vedlegg
1 Søknad om deling
2 kart
3 Høring - søknad om deling
4 uttalelse til delingssøknad
5 Søknad om deling av eiendommen 53/3 beliggende i Sandvågen
6 uttalelse til deling
7 Særutskrift - Deling av eiendommen 53/3 i Simavågen
8 Klage på vedtak foretatt av Skjervøy Formannskap

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

1. Jf forvaltningslovens § 33, fjerde ledd opprettholdes vedtak i F-sak 113/11.
Mottatte klage tas ikke til følge.
2. Jf forvaltningslovens § 33, fjerde ledd sendes saken til Fylkesmannen i Troms for 
klagebehandling.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har mottatt klage på vedtak om fradeling av tomt til oppføring av anneks på 
eiendommen 53/3 i Sandvågen.

Skjervøy kommune v/formannskapet vedtok i møte den 30,11,2011 å avslå søknaden fra 
Annbjørg og Ellen Reiersen om fradeling av en eiendom for oppføring av anneks.



Erverver til omsøkte eiendom er Lars-Otto Reiersen, 0870 Oslo.

Den 06,01,2012 mottar Skjervøy kommune klage fra erverver på dette vedtaket.

Vurdering

Nedenfor vil punkt for punkt i klagen kommenteres( det vil si datoene), se vedlagt brev fra 
erverver.

Punkt1.

24.02.11: Skjervøy Formannskap, jfr. brev av 01.03.11:
Vedtak:
"Skjervøy Formannskap bifaller enstemmig teknisk sjefs sin innstilling om at iht Pbl § 19-2 innvilges
dispensasjon fra Pbl § 1-8, og tiltaket kan oppføres innenfor 100 — metersbeltet langs sjø".

Kommentar:
Sommeren 2010 mottar Skjervøy kommune en forespørsel fra erverver om oppføring av et 
anneks i Leirvågen. Saksbehandlingen gjennomføres som en forhåndsvurdering for å kartlegge 
relevante forhold og muligheten for å gjennomføre tiltaket.
For å få en raskere saksgang ble saken behandlet i formannskapet før høringsrunden var 
avsluttet.
Vedtaket i formannskapet den 24,02,2011 er som følger:

1. Iht. Pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pbl § 1-8, og tiltaket kan oppføres innenfor 100 
metersbeltet langs sjø.

2. Iht. Pbl § 19-2 første ledd, stilles følgende vilkår for dispensasjon i pkt 1: 
a. At plassering av tiltaket endres i tråd med vurderingen nedenfor.
b. At annekset oppføres med utforming tilpasset tradisjonell byggeskikk på stedet.

3. Det tas forbehold om innvilget dispensasjon, når det gjelder høringsrunde og nabovarsel. 
Dersom det fremkommer innvendinger/merknader som tilsier at tiltaket ikke kan 
gjennomføres, frafaller innvilgede dispensasjon i dette vedtaks pkt. 1. Dette iht Pbl § 95 
pkt 3.

Når Fylkesmannen i Troms tilrår å avslå søknaden, trår pkt 3 i vedtaket inn. Tiltakshaver ønsket 
heller ikke å benytte seg av forslag til alternativ plassering. Henvisning til dette vedtaket er ikke 
relevant mht fradelingssaken.

Punkt 2.

12.06.11: Søknad om deling :
Søknad om deling av eiendommen Sandvågen 53/3 leveres Skjervøy kommune 
v/Landbruksavdelingen.
Vedlagt søknaden var anbefaling av omsøkte tiltak fra alle beørte naboer.

Ingen kommentar annet enn at det er oppmålingsavdelingen som behandler delingsaker.

Punkt 3.

11.07.11: Søknad om tillatelse til tiltak 53/11 Leirvågen — anneks og utebod:
Søknad om tillatelse til tiltak ble levert Skjervøy kommunen v/byggeteknisk etat. Vedlagt søknaden
var tegninger og anbefaling av omsøkte tiltak fra alle berørte naboer.



Kommentar: Ikke relevant mht fradeling.

Punkt 4.

14.09.11 Skjervøy Formannskap, fr. brev av 22.09.11
Bifaller enstemmig innstillingen fra Rådmannen om godkjenning av fradeling av areal for oppføring
av anneks! "Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av 1050 kvm
uproduktivt areal for oppføring av ett anneks på eiendommen gnr.53 bnr 3 i Skjervøy kommune som
søkt. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomta ikke berører produktivt areal, og at jordbruksdrifta
med tidligere husdyrhold er lagt ned".

Kommentar:
Dette vedtaket er gjort etter jordloven der landbruksavdelinga v/formannskapet er en høringspart 
i saken.

Punkt 5.

30.11.11: Skjervøy Formannskap, jfr. brev av 14.12.11 der det vises det til to møter: 08.11 og 
30.11.
Kommentar til saksfremstilling og vedtak:

• To ulike vedtak i samme sak:
Det virker som om at Formannskapet den 30.11 har vedtatt et avslag på søknad om fradeling av 
tomt uten at man opphever vedtaket gjort 14.09.11?! I brev av 14.12.11 omhandles både fradeling 
av tomt og tillatelse til tiltak. Vi syns det er meget underlig at Skjervøy Formannskap først 
enstemmig vedtar fradeling av tomt for så i neste møte å følge innstilling fra Rådmannen om ikke å 
tilrå fradeling, - uten at det er nye momenter i saken og uten å oppheve det første vedtaket...?!

• I mottatt utskrift av saksfremlegget er det faktiske feil som bes korrigert:
I overskrift brev fra Skjervøy kommune står det at saken gjelder: "Deling av eiendommen 53/3
Simavågen". Eiendommen Simavågen ligger flere kilometer unna omsøkt tiltak, - nær innfartsveien
til Skjervøy og er en eiendom med både bevaringsverdig kulturlandskap og bygningsmiljø.

• Til protokollført tilføyelse:
En representant ber om at undertegnete søker om oppføring av hytte istedenfor anneks....?!

Et anneks er et innarbeidet begrep på mindre tilbygg til etablerte anlegg jfr. hotell, hus eller hytte. I
denne sammenheng er omsøkt tiltak et lite bygg i tilknytning til den gamle hytta i Leirvågen.
Om Skjervøy kommune mener det er riktig å benevne tiltaket for hytte i stede for anneks så må de
gjerne det. Betegnelsen «bu» har sterk lokal forankring og kan også benyttes.

Fortløpende kommentar til begrunnelser for avslag fra overordnet myndighet og kommunen:
Troms FyIkeskommune ved kultur: Her kommenteres hensynet til gårdstunet og landskapet som
sådant.
• De to fritidshusene i området inngår ikke i gårdsbebyggelsen og er heller ikke synlig fra
noen deler av gården og har følgelig ingen innvirkning på kulturlandskapetog bygningsmiljøet som
her omtales.
-Kan denne merknaden omhandler annen søknad om tiltak nærmere gårdsbebyggelsen?

Kommentar:
Til det første kulepunkt: Vedtaket som ble gjort i møte den 14,09,2011 er gjort etter, og 
behandlet etter jordloven. Dette vedtaket er en høringsuttalelse fra landbruksavdelingen.
Når planutvalget v/formannskapet skal behandle en delingssak, skal slike saker behandles etter  
Plan- og bygningsloven. Det er med bakgrunn av dette lovverket saken ble behandlet i møte den 
30,11,2011. Det foreligger altså ikke to motstridende vedtak i saken.
Når det gjelder nye momenter i saken, mener en at uttalelse fra fylkesmannen og 
fylkeskommunen ved kulturetaten er viktige momenter i saken.



Andre kulepunkt: 
Det er riktig, det skal være Sandvågen.

Tredje kulepunkt: Byggesaksbehandler i Skjervøy Kommune har uttalt at, det som er omsøkt i 
byggesaken ikke fremstår som anneks, men som selvstendig enhet, altså hytte/fritidsbolig. Dette 
er uttalt med bakgrunn i skissetegninger som er mottatt i byggesakssammenheng. Av disse 
fremkommer det at tiltaket er planlagt å inneholde soverom, oppholdsrom (stue), bad (toalett, 
dusj og vaskerom) og kjøkken.

Definisjon for anneks er en mindre bygning, med ekstra soveplass for hovedenhet. Det vil si at 
et anneks ikke innehar funksjoner som kjøkken, stue, bad mv. Når man skal definere hva som er 
”mindre bygning” må man som oftest se til hovedbygningen på eiendommen. Hovedbygningen 
på eiendommen har en grunnflate på ca 30 m². Omsøkte anneks har bruksareal på 26,6 m².

Bygning som i byggesakssammenheng er omsøkt, er dermed ikke å anse som anneks, men 
fritidsbolig. Saksbehandling både ved fradeling og byggesak må legge dette til grunn, da det har 
betydning for bruk av tiltaket og området for øvrig.

Fjerde kulepunkt:
Referansen i høringsbrevet refererer til denne sak.

Når det gjelder de kulepunkter som omfatter uttalelser fra fylkesmannen og kulturetaten kan 
ikke saksbehandler kommentere annet enn at de har stor påvirkning for utfallet i hver enkel sak, 
også denne.

Når det gjelder Skjervøy kommunes vurdering i denne sak vises det til saksfremlegget som ble 
lagt frem i møte den 30,11,2011.

På generelt grunnlag blir hver enkelt delingssak vurdert individuelt med hensyn til gjeldende 
planer, lovverk, plassering osv. For at kommunen skal kunne gi en slik deling må hensynet til 
allmennheten ikke bli vesentlig tilsidesatt.

Konklusjon
Med bakgrunn i de overnevnte uttalelser fra tiltakshaver, kan ikke saksbehandler se at det er 
innkommet nye vesentlige momenter i saken som skulle tilsi av vedtaket gjort 30,11,2011 skulle 
omgjøres.
En vil derfor be formannskapet opprettholde dette vedtaket. Vedtaket oversendes Fylkesmannen 
i Troms.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2011/2949-3 29717/2011 L33 10.08.2011

Høring - søknad om deling

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en tomt fra eiendommen gnr 53
bnr 3 i Skjervøy kommune. Tomten ligger innenfor 100 meters belte.

Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §§ 1-8 og
19-1.

Søker: Annbjørg og Ellen Reiersen, 9180 Skjervøy

Erverver: Lars-Otto Reiersen, 0870 Oslo

Tomten som søkes fradelt er på ca 1050 kvm og ligger i Leirvågen, ca 300 meter fra veienden i 
Simavågen på Taskebyhalvøya. Formålet med fradelingen er å føre opp ett anneks.
Den omsøkte tomt ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.

Avkjørsel/adkomst:

Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.

Kulturminner: I følge økonomisk kartverk er det avmerket kulturminner på eiendommen. Disse
ligger såpass langt unna det omsøkte areal at det vil ikke skapes konflikt.

Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.
Bebyggelsen på Taskebyhalvøya har en blanding av helårs og fritidsboliger.

Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.
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Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.

Vi ber om snarlig uttalelse i saken.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat Postboks 6600 9296 TROMSØ
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



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Bjørn Einan

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

Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64 21 05  18.08.2011 2011/4494 - 2 422.5

Deres dato Deres ref.
10.08.2011

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av gnr.
53 bnr. 3 i Skjervøy kommune

Vi viser til kommunens brev av 10.8.2011, hvor det går fram at det er søkt om fradeling av
fritidsbolig 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 stølTe 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
sjø og vassdrag — heter:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Stortingsmelding nr. 26  "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljotilstand"  (2006-
2007):
• Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde
tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker 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.

Regjemingen 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 bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at
utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle

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
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friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås. Det
gjelder for eksempel utbygging i kyst- og fjordlandskaper med spesielle kvaliteter.

- Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør ikke
tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn
ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Forholdet
til andre interesser, som for eksempel landbruk, fiske, oppdrett og reindrift må også vurderes.
Der det tillates bygging, bør 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 sjøen. 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.

- Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme,
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 sjøen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak og
sjørettede reiselivsanlegg.

Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppforing av naust og brygge skal også tillegges
vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeitet. 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 er på 1629 dekar og ligger i Taskeby. Det er søkt om fradeling av hyttetomt
nede i f:jæra. 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. Det er relativt
mange hytter i dette området. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært
fjæra som en ytterligere privatisering av et i utgangspunkt attraktivt naturområde.
Etableringen vil kunne bidra til å ekskludere allmennheten fra området.
Eiendommens størrelse tilsier at det bør finnes alternativ plassering av hyttetomt utenfor 100-
meterssonen.

Oppsummert synes det som om lokaliseringen av hytten 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

Cathrine Henau
fylkesmiljøvernsjef i

gjø Eina
rådgi er

vi

Side 3 av 3



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/2949 -5

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 25.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Skjervøy Formannskap

Søknad om deling av eiendommen 53/3 beliggende i Sandvågen på 
Taskebyhalvøya

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av 1050 kvm uproduktivt areal 
for oppføring av ett anneks på eiendommen gnr. 53 bnr. 3 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomta ikke berører produktivt areal, og at jordbruksdrifta 
med tidligere husdyrhold er lagt ned.

Saksdokumenter:

 Søknad om deling, datert 12.06.11
 Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy, datert 10.08.11
 Kart og flybilde

Vedlegg:
Flybilde

Saksopplysninger:
Søker: Annbjørg og Ellen Reiersen, Sandvåg, 9180 Skjervøy
Erverver: Lars-Otto Reiersen, 0870 Oslo

Søknaden gjelder fradeling av ei tomt på eiendommen 53/3 beliggende i Sandvåg på 
Taskebyhalvøya. Tomta som søkes fradelt er på ca 1050 kvm og ligger i Leirvågen, ca 300 
meter fra veienden i Sandvågen. Formålet med fradelingen er å føre opp ett anneks.



Den omsøkte tomta ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og 
områder hvor spredt bolig- og ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.

Det er f.t. ingen jordbruksdrift på eiendommen, etter at sauedrifta ble lagt ned for om lag 3 år 
siden. Eiendommen har bolig og fjøsbygning. For noen år siden ble det bygd ei ny låvetørke

Vurdering:
I flg. flyfoto er tomta plassert inntil fjellgrunn om lag 200 meter fra den dyrka jorda på 
eiendommen. Iflg. øk. kartverk er tomteområdet ikke dyrkbart. I 2008 ble det gitt
fradelingstillatelse etter jordloven til ei hytteplassering mellom husa på gården og omsøkte tomt.
Selv om ikke selve hytteplasseringen berører dyrka jord, kan likevel nærheten til slik jord i 
enkelte tilfeller skape miljøforstyrrelse, eksempel hund på områder med husdyr. Siden 
jordbruksdrifta og husdyrholdet er nedlagt, synes ikke dette forholdet å ha betydning på 
nåværende tidspunkt.
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Skjervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

Vår ref.:
10/1986-5
Løpenr.:
22599/11

V1
TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

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

SKJERVØY KOMMUNE GBNR. 53/3  -  HØRING: SØKNAD OM DELING

Vi viser til Deres brev av 10.8.2011.

nnfig hi en

, (xL,

Arine-Karine Sandmo
Tylkeskonservator

Kopi til:

Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga, Troms.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

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

Kulturetaten

Arkiv:
140&18 KPLAN
Deres ref.: Dato:
2011/2949-3 19.08.2011

Det søkes om fradeling av parsell på 1000 (1500?) m2 som skal benyttes til oppføring av
anneks. Parsellen ligger i et naturskjønt område som særmerkes med bergflater og tett
småskog. Innenfor ligger gården Sandvåg.

Det er allerede ført opp to fritidsboliger vest for Storberget. En bør nå vurdere om tålegrensen
er nådd i forhold til iimvirkninger på kulturlandskap og — miljø. Vi mener det er uheldig i
forhold til gårdstunet og landskapet som sådant og kan ikke anbefale at det dispenseres fra
kommuneplanens arealdel og byggeforbudet i strandsonen. Presedens i forhold til lignende
plaQQPringer av  fritiddlnliger k2n også vurdere.

Vi ønsker også å vise til Den europeiske landskapskonvensjonen: I 2001 vedtok Norge, som
det aller første landet i Europa, å iverksette konvensjonen. Etter at ti land hadde ratifisert,
trådte konvensjonen i kraft 1. mars 2004. Bakgrunnen for konvensjonene var mangelen på
sammenheng, langsiktighet og forutsigbarhet i samfunnsutviklingen, hvor omgivelsene endres
i stadig sterkere raskere tempo. Ofte skjer dette stykkevis og delt, ut fra prioriteringene til
hver enkelt aktør. Endringspresset har vært størst i visse områder, blant annet i strandsonen og
LNF-områder som følge av spredt utbygging av fritidsbebyggelse.

'
Harald G. Johnsen
Konservator / arkeolog

Telefaks Bankgiro Org.nr.
77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732

Internettadresse
www.tromsfylke.no



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/2949 -8

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 06.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
96/11 Skjervøy Formannskap 08.11.2011

Deling av eiendommen 53/3 i Simavågen

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven
Vedlegg
1 Søknad om deling
2 kart
3 Høring - søknad om deling
4 uttalelse til delingssøknad
5 Søknad om deling av eiendommen 53/3 beliggende i Sandvågen
6 uttalelse til deling

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.11.2011 

Behandling:

Vedtak:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om deling av eiendommen 53/3 i 
Sandvågen for oppføring av anneks.

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



Saksopplysninger

Søker: Annbjørg og Ellen Reiersen, 9180 Skjervøy
Erverver: Lars-Otto Reiersen, 0870 Oslo

Søknaden er mottatt 08,07,2011 og gjelder fradeling av en tomt på 1050 kvm fra eiendommen
53/3 for oppføring av et anneks. Eiendommen 53/3 ligger i Sandvågen. Den omsøkte tomt ligger 
ved Leirvågen.

Nabovarsling:

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Planstatus:

Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder
hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører
dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til
anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til
anvendelse.
Adkomst/avkjørsel:

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

Høringsuttalelser:

Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser.
Landbruksavdelingen i Skjervøy kommune har ingen merknader til fradelingen.

Troms Fylkeskommune ved kulturetaten har følgende uttalelser: Det er allerede ført opp to 
fritidsboliger vest for Storberget. En bør nå vurdere om tålegrensen er nådd i forhold til 
innvirkninger på kulturlandskap og - miljø. Vi mener det er uheldig i forhold til gårdstunet og 
landskapet som sådant og kan ikke anbefale at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel og 
byggeforbudet i strandsonen. Presedens i forhold til lignende plasseringer av fritidsboliger kan også 
vurderes.

Fylkesmannen i Troms kommer med følgende uttalelser:
Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Skjervøy kommune:
Eiendommen er på 1629 dekar og ligger i Taskeby. Det er søkt om fradeling av hyttetomt nede i 
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. Det er relativt mange hytter i dette området. Både 
hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært fjæra som en ytterligere privatisering av et i 
utgangspunkt attraktivt naturområde.
Etableringen vil kunne bidra til å ekskludere allmennheten fra området. Eiendommens størrelse 
tilsier at det bør finnes alternativ plassering av hyttetomt utenfor 100- meterssonen.

Oppsummert synes det som om lokaliseringen av hytten 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.



Vurdering

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

Søknaden har vært sendt ut på høring til berørte fagetater. Som det fremgår av uttalelsene til 
Troms Fylkeskommune ved kulturetaten og Fylkesmannen i Troms anbefaler de at Skjervøy 
kommune avslår søknaden.

Det omsøkte tiltaket er tenkt plassert veldig nært fjæra. Samtidig vil den grense opp til et areal 
som i kommuneplanens arealdel er et båndlagt område. Det vil si; områder som er fredet eller 
foreslått fredet etter kulturminneloven eller naturvernloven. 

En mener samtidig at ved å plassere et anneks som omsøkt, samtidig som at det ligger en hytte 
på motsatt side av vika, vil begrense allmennhetens bruk av området. 

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



Lars-Otto Reiersen
Syrenveien 17
0870 Oslo

Til Skjervøy Formannskap
Postboks 145 G
9189 Skjervøy

Deres ref. 2010/2949-12; Løpeno 46402/2011; Arkivkode: L33.

KLAGE PÅ VEDTAK FORETATT AV SKJERVØY FORMANNSKAP 30.11.11.
: AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENMDOMMEM 53/3 SANDVÅGEN

Oslo 06.01.12

Det vises til brev fra Skjervøy Formannskap, datert 14.12.11 om avslag på søknad om deling av
eiendommen 53/3 Sandvågen. Jeg mottok brev om avslag den 20.12.11 og vil med dette klage på
vedtaket innenfor fristens utløp på tre uker innenfor mottatt brev (som er den 09.01.12). Det vises
også til vedtak fattet av Skjervøy Formannskap datert 22.09.11.

Det vises også til søknad om deling av Grunneiendom datert 12.06.11 som er signert av Ellen
Reiersen og Anbjørg Reiersen, og til søknad om tillatelse til tiltak fra Lars-Otto Reiersen, datert den
11.07.11.

Oppsummering av saksgangen:

Sommeren 2010: Etter samtale med Teknisk etat på Skjervøy, sendte undertegnede Anneksbygger
en forespørsel til Skjervøy kommune (bekreftet mottatt: 25.06.10) for å få belyst muligheten for å
føre opp et anneks til hytta som min far førte opp i Leirvågen i 1960. Hytta eies i dag av hans 5 barn
som alle ønsker fortsatt å kunne benytte hytta, Kågøya og Skjervøy spesielt i sommerhalvåret.
For nærmere beskrivelse og begrunnelse av omsøkt fradeling og planlagt tiltak/plassering vises det til
søknadene om fradeling datert 12.06.11 og søknad om tillatelse til tiltak, datert 11.07.11.

18.02.2011 Fyikesmannen i Troms (FM):
FM påpeker følgende:
• Området ligger innenfor LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynets bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt.
• Tiltaket er i strid med PBL § 1.8: Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag/100-metersbeltet.

Her påpekes at det er et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. Videre påpekes at
det i dette tilfellet er i et område som allmenheten helst søker til og at det er relativt mange
hytter i dette området. Videre at både hytteeiere og allmenheten vil oppleve en hytte så nær
fjæra som en ytterligere privatisering av et i utgangspunktet attraktivt naturområde og at
etableringen vil kunne bidra til å ekskludere allmenheten fra området. Mao at lokalisering av
hytte vil være i strid med de sentrale politiske føringer som er gitt av regjeringen.

24.02.11: Skjervøy Formannskap, jfr. brev av 01.03.11:
Vedtak:
"Skjervøy Formannskap bifaller enstemmig teknisk sjefs sin innstilling om at iht Pbl § 19-2 innvilges
dispensasjon fra Pbl § 1-8, og tiltaket kan oppføres innenfor 100 — metersbeltet langs sjø".

12.06.11: Søknad om deling  :
Søknad om deling av eiendommen Sandvågen 53/3 leveres Skjervøy kommune v/Landbruks-
avdelingen. Vedlagt søknaden var anbefalin av oms kte tiltak fra alle ber rte naboer.

/



11.07.11: Søknad om tillatelse til tiltak 53/11 Leirvågen — anneks og utebod:
Søknad om tillatelse til tiltak ble levert Skjervøy kommunen v/byggeteknisk etat. Vedlagt søknaden
var tegninger og anbefalin av oms kte tiltak fra alle ber rte naboer.

14.09.11 Skjervøy Formannskap, fr. brev av 22.09.11
Bifaller enstemmig innstillingen fra Rådmannen om godkjenning av fradeling av areal for oppføring
av anneks! "Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av 1050 kvm
uproduktivt areal for oppføring av ett anneks på eiendommen gnr.53 bnr 3 i Skjervøy kommune som
søkt. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomta ikke berører produktivt areal, og at jordbruksdrifta
med tidligere husdyrhold er lagt ned".

30.11.11: Skjervøy Formannskap, jfr. brev av 14.12.11 der det vises det til to møter: 08.11 og 30.11.
Kommentar til saksfremstilling og vedtak:

• To ulike vedtak i samme sak:
Det virker som om at Formannskapet den 30.11 har vedtatt et avslag på søknad om fradeling av tomt
uten at man opphever vedtaket gjort 14.09.11?! I brev av 14.12.11 omhandles både fradeling av
tomt og tillatelse til tiltak. Vi syns det er meget underlig at Skjervøy Formannskap først enstemmig
vedtar fradeling av tomt for så i neste møte å følge innstilling fra Rådmannen om ikke å tilrå
fradeling, - uten at det er nye momenter i saken og uten å oppheve det første vedtaket...?!

• I mottatt utskrift av saksfremlegget er det faktiske feil som bes korrigert:
I overskrift brev fra Skjervøy kommune står det at saken gjelder: "Deling av eiendommen 53/3
Simavågen". Eiendommen Simavågen ligger flere kilometer unna omsøkt tiltak, - nær innfartsveien
til Skjervøy og er en eiendom med både bevaringsverdig kulturlandskap og bygningsmiljø.

• Til protokollført tilføyelse:
En representant ber om at undertegnete søker om oppføring av hytte istedenfor anneks....?!

Et anneks er et innarbeidet begrep på mindre tilb til etablerte anle jfr. hotell, hus eller hytte. I
denne sammenheng er omsøkt tiltak et lite bygg i tilknytning til den gamle hytta i Leirvågen.
Om Skjervøy kommune mener det er riktig å benevne tiltaket for hytte i stede for anneks så må de
gjerne det. Betegnelsen «bu» har sterk lokal forankring og kan også benyttes.

Fortløpende kommentar til begrunnelser for avslag fra overordnet myndighet og kommunen:
Troms F Ikeskommune ved kultur: Her kommenteres hensynet til gårdstunet og landskapet som
såda nt.
• De to fritidshusene i området inngår ikke i gårdsbebyggelsen og er heller ikke synlig fra
noen deler av gården og har følgelig ingen innvirkning på kulturlandskapetog bygningsmiljøet som
her omtales.
-Kan denne merknaden omhandler annen søknad om tiltak nærmere gårdsbebyggelsen?

• I forhold til frykt for at omsøkt tiltak skal skape presedens el. kanskje forutsigbar
saksbehandling så undres vi på hvordan kommunen og ansvarlig myndighet for kultur har kunnet
tillate alle fritidshusene både i Simavågen og på Taskebynesset de siste årene når flere av disse er
plassert tett innpå unike kulturlandskap og bevaringsverdige bygningsmiljø og innenfor 100-
metersbeltet, og - heller ikke er tilpasset omkringliggende bebyggelse og byggeskikk. I vårt tilfelle
dreier det seg om et område uten kulturhistorisk bebyggelse, bortsett fra for oss, - ei kjær hytte i ei
lita vik i ytre Kvænangen/Reisa som verken har veiforbindelse, ikke er synlig fra noen veier og knapt
er synlig fra sjøen.



Folk flest i området mener at fritidshusene på Taskebyhalvøya «lever godt» i lag med de påpekte
kultur- og landskapsverdiene, og det tror vi også vårt lille tiltak vil gjøre.

F Ikesmannen i Troms:
Her påpekes at området ligger innenfor 100 meters sonen og er i strid med sentrale politiske
føringer, at omsøkt tiltak ligger i den delen av strandsonen der allmenheten helst søker og at det er
relativt mange hytter i området og at både hytteeier og allmenheten vil oppleve en hytte så nær
fjæra som en ytterligere privatisering av et i utgangspunktet attraktivt naturområde. Videre at
etableringen vil kunne bidra til å ekskludere allmenheten fra området og at det må kunne finnes
andre plasseringer innenfor eiendommen.

• I henhold til skriv fra MD; nye retningslinjer for strandsonen og i pressemelding av 25.03.2011
gjøres det klart at bygging innenfor 100-meterssonen bør vurderes ulikt avhengig av hvor en
befinner seg i landet.

htt : www.re 'erin en.no nb de md ressesenter ressemeldin er 2011 retnin slin'er-
strandsonen.html?id=636791

Utdrag: Retningslinjene utdyper de nasjonale føringene og gir detaljert veiledning som kommunene skal
legge til grunn i sin planlegging og behandling av dispensasjonssøknader i 100-metersbeltet.
Norge har en lang og variert kystlinje. Det er stor forskjell på forholdene rundt Osloorden og i kyststrøk i
Finnmark.
«Jeg er glad for at de nye retningslinjene gir rom for større geografisk differensiering, mulighet til å
differensiere innad i den enkelte kommune og at det slås fast at statlige myndigheter skal legge vekt på det
lokale selvstyre når de vurderer innsigelse. Dette er viktig for mange kommuner langs kysten», sier kommunal-
og regionalminister Liv Signe Navarsete.

....Det er store forskjeller mellom kommunene. Tidligere har det bare vært rikspolitiske retningslinjer for

OsloOordregionen. Det er derfor nytt at det foretas en inndeling av hele kysten i 3 kategorier. Det er strengest

føringer der det er størst press på arealene. Den første kategorien er Oslofjordregionen, som skiller seg ut med

størst press. 1 neste kategori er det også stort press, om enn noe mindre. Det gjelder Sørlandskysten og

sentrale deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene.

Presset er ikke like stort for tredje kategori, som er de mindre sentrale delene av kysten i Rogaland, Hordaland,

Møre og Romsdal og Trøndelagskysten, og for alle kystkommunene i Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og

Finnmark.

I denne saken befinner vi oss i en del av landet der det meste av den tradisjonelle bebyggelsen er
etablert innenfor 100-metersbeltet. Ei lita stue nede ved sjøen vil være helt i tråd med lokal  
byggeskikk og være til mindre sjenanse i området enn ei plassering høyere i landskapet, slik FM
anbefaler.

• FM påpeker videre at det er relativt mange hytter i området.
Dette er vel å overdrive noe da det faktisk kun er ei hytte i Leirvågen. Ovenfor området, på berget og
synlig fra sjøen, er det i tillegg ei hytte fra 70 tallet. Hyttene ligger langt fra hverandre og er
frittliggende.

• Berører landskapet og til sjenanse for allmenheten.
Omsøkt plassering av anneks vil knapt være synlig fra sjøen og i et område med tett kratt og skog der
det ikke ferdes folk. I tillegg berører plasseringen ikke områder som det er naturlig for allmenheten å
bruke til ferdsel, rekreasjon eller benytte til ilandstigning fra båt.



Vi og familien på gården og andre naboer har brukt området i 70 år og våre forfedre i mer enn 150
år. Nåværende eiere og naboer har gitt sin tilslutning til tiltaket, bidratt til valg av plassering av
anneks og ønsker  ei fradeling av tomt slik at området kan bli mer brukt. Det at det legges til rette for
fortsatt bruk medfører at kulturlandskapet blir vedlikeholdt: de gamle stiene blir holdt ved like og
skogen blir skjøttet slik at en hindrer noe av gjengroinga. Allmennheten har i alle år kunnet benyttet
Leirvågen. Omsøkt plassering av anneks vil ikke endre på denne muligheten. Imidlertid har verken vi
under opphold i Leirvågen, eller de som er bofast i Sandvågen observert noen interesse for bruk av
området.

Sk.ery Kommunens vurderin
• Plasseringen nær fjæra: Dette er utdypet ovenfor og i søknadene.

Tiltaket er ikke m e nærmere færa enn den gamle hytta. Annekset er søkt plassert inn mot et
lite skogholtet og inn mot berget: "Storberg" , der det er i le for innsyn fra sjøen og fjæra
samtidig som det er utenfor fjæra og svabergene og de etablerte stiene i området.

• Kommuneplanenes arealdel:
Da kommuneplanen ble utarbeidet var tilgrensende område mot nord/ Lille Hakstein foreslått  
fredet som landskapsvernområde pga. den store fuglebestanden. Øya Lille Hakstein ble fredet,
men ikke neset ut mot Lille Hakstein, sannsynligvis fordi fuglebestanden gikk kraftig ned på 80 og
90-tallet. På 60-tallet kunne en ikke bevege seg i fjæra i Leirvågen eller på berget ovenfor i
hekkeperioden pga. rasende terner og småmåser. Disse har vært borte de siste 20 årene bl.a.
som følge av at mink, røyskatt og senere rev har spist eggene og at visse fiskearter som er viktig
føde for sjøfugl, er blitt redusert.

Omsøkt tiltak/fradeling vil ikke ha noen innvirkning på fuglelivet på Lille Hakstein og knapt kunne
sies å ha negativ innvirkning på det naturskjønne området i sin helhet. Heller tvert i mot da et
brukt kulturlandskap er av større verdi enn et som gror igjen. Det har vi mange eksempler av her
nord.

Oppsummert:
På bakgrunn av påpekte og begrunnede forhold klager vi på vedtaket som ble gjort i Skjervøy
formannskap den 30.11.11. Vi kan heller ikke se at vedtaket fattet av Formannskape 14.09.11 er
opphevet, og vil derfor også påklage saksbehandlinga.

I forhold til hyttebygginger som er foretatt de siste årene på Kågen — spesielt i Simavågen og på
Taskebyneset, kan vi ikke se at det er særlige grunner for at kommunen skal nekte denne lille  
utbygginga. Vi har i alle år vist at vi har ivaretatt miljøet og ønsket allmennheten velkommen til å
bruke området. Det vil det nye tiltaket ikke endre på. Ei heller vil det forringe kultur- og
naturlandskapet. Heller tvert i mot ettersom det åpner for mer bruk og skjøtsel. En opprettholdelse
av avslaget vil fra vår side oppfattes som en klar forskjells behandling. Vårt inntrykk etter den lange
saksgangen, er at kommunen er lite interessert i å legge forholdene til rette for fortsatt bruk av
fritidseiendommen som har 5 aktive brukere med familie som ønsker å benytte området og investere
tid og kapital på Skjervøy.

Med vennlig hilsen

Lars-Otto Reiersen

cc. Ellen Reiersen og Annbjørg Reiersen

sign  
Ellen Reiersen

si n
Annbjørg Reiersen
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Søknad om deling av eiendommen 53/8 i Simavågen

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av ei nausttomt på om lag 0,4 
daa med påstående naustbygning fra eiendommen gnr. 53 bnr. 3 som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt fradelingen ikke berører dyrka eller dyrkbar jord, og at 
eiendommen har liten eller ingen landbruksmessig interesse, og at fradelingen ikke får 
landbruksmessige konsekvenser for eiendommen.

Saksdokumenter:
 Søknad om deling, datert 08.11.12
 Skriv fra Teknisk etat, datert 15.11.12

Vedlegg: 
Flyfoto

Saksopplysninger:

Overdrager: Tetyana Adolfsen, Strandveien 88 C, 9180 Skjervøy
Erverver: Arvin Andreassen, Trollveien 20, 9180 Skjervøy

Søknaden gjelder fradeling av ei nausttomt på om lag 0,4 daa med påstående naustbygg i 
strandsonen på eiendommen 53/8 beliggende i Simavågen på Taskebyhalvøya. 



Tomta er i LNF- sone 2, som er områder hvor spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan 
tillates dersom bebyggelsen ikke kommer i konflikt med viktige arealbruksinteresser.

Eiendommen har i flg. gårdskart fra Nijos et totalareal på 190 daa. Av dette er 171 daa 
uproduktiv skog og 19 daa jorddekt fastmark. Av opplysninger hentet fra gårdsarkivet framgår 
det at eiendommen opprinnelig hadde 8 daa dyrka jord, men at disse arealene i stor grad ble 
borte eller ikke kan nyttiggjøres etter at veien ble bygd til Sandvågen og Simavåg. Eiendommen 
har ikke bolig eller fjøsbygning.

Vurdering:
Omsøkte tomt er ei nausttomt i strandsonen nedenfor bygdeveien. Eiendommen har i dag ikke 
produktive arealressurser som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Skogen har kun betydning som 
brenselved.
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Skjervøy Kommunestyre

Reguleringsplan "Ratamajordet"

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven(08) (Pbl08)

Vedlegg
1 uttalelse
2 Uttalelse
3 ang. reguleringsplan
4 ang reguleringsplan
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Rådmannens innstilling

Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Forslag til reguleringsplan ”Ratamajordet”, Skjervøy, med plankart og tilhørende bestemmelser 
vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endring til pkt. 1.2 i 
reguleringsbestemmelsene; Det skal være en minimums byggeavstand på 10 meter mellom 
trafostasjon og nærmeste byggeflate til boligen.

Saksopplysninger

I f.sak 9/11 ble søknad vedr. regulering av ”Ratamajordet” behandlet. Innstillinga fra 
Rådmannen var som følger:



1. Skjervøy kommune ønsker å beholde arealet som betegnes ”Ratamajordet” til friområde
2. Søknad om regulering av ”Ratamajordet” til boligformål, avslås.

Følgende vedtak ble gjort:
1. Skjervøy kommune ønsker å beholde nødvendig areal på ”Ratamajordet”, til friområde
2. Søker får selv vurdere om det er formålstjenlig å fremme et privat reguleringsforslag for 

Ratamajordet.
3. Et eventuelt slikt forslag vil planutvalget vurdere etter § 12-11 når det foreligger.

Etter vedtaket vurderte tiltakshaver det formålstjenlig å fremme privat reguleringsforslag for 
”Ratamajordet” og engasjerte AR- ing AS for utarbeidelse av planen. Varsel om igangsetting av 
planarbeid ble gjort 30.03.2011 med frist til 01.05.2011 for innspill til planen. 

Forslag til plan ble utarbeidet og mottatt av Skjervøy kommune 01.06.2011 pluss 
tilleggsdokumenter mottatt. 11.07.2011.

I f.sak 74/11 ble planspørsmålet fremmet og formannskapet vedtok at planforslaget skulle 
fremmes med endringer og tillegg gitt i vedtakets pkt. 2, som følger:
Reguleringsplan sendes på høring med følgende endringer og tillegg i forhold til forslag:

a) Pkt.1.1 b) Utnyttelsesgrad, inntil 25 % -BYA
b) Pkt.1.1 c)På tomten skal det kunne bygges 1 bolig med eventuell utleiedel.
c) Pkt.1.1 d) Største mønehøyde skal ikke overstige 9 m over gulvnivå 1. etg.
d) Pkt. 1.1 e) Garasje/ carport skal kunne plasseres frittliggende eller bygges sammen
    med bolighus. Frittliggende garasje, carport skal ikke føres opp høyere enn 1
    normaletasje. Gesimshøyde maks 3 m over gulvnivå. Garasje skal maks. ha 50 m²
   BYA
e) Pkt. 1.1 f) Bebyggelsen oppføres med saltak
f) Pkt. 1.1 h) Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer,
   inkl. sokkeletasje.
g) Pkt. 1.1 i) Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i strøket, mellom 22 og 38 grader
h) Pkt. 1.1 j) Kotehøyde plan 1. etasje, ikke høyere enn kote 19.

Videre ble det i vedtakets pkt. 4 gjort vedtak om å sende planforslaget på høring og legges til 
offentlig ettersyn. Jfr. Pbl(08) § 12-10

Høringsfristen var 5. januar 2012. Fylkesmannen ba om og fikk innvilget forlenget høringsfrist 
til den 13. januar 2012. Nyvalgt barnas representant fikk 1. februar 2012 som frist for uttalelse.

Det er mottatt 10 innspill/ uttalelser til planen fra; naboer, Fylkesmannen, Statens vegvesen, 
folkehelsekoordinator, barnas talsmann og Troms fylkeskommune.(Innspillene vedlagt)

Det er totalt 5 naboer som har gitt innspill til planen. Innspillene går i hovedsak ut på at de går i 
mot regulering av ”Ratamajordet” til boligformål. Dette begrunnes i at området brukes flittig av 
barna i området både sommer og vinter til lek og aktiviteter.
Kommentar: Planforslaget medfører ikke at dagens friområde blir utilgjengelig i sin helhet. I 
hovedsak består friområdet som i dag. Planområdets areal er på ca. 6 daa og det reguleres 1,6 
daa til boligformål inkludert areal for trafo. Dette innebærer at 3/4 av dagens ”Ratamajordet” 
fortsatt vil bestå tilgjengelig for allmennheten.

Planen medfører også at friområdet gjøres lettere tilgjengelig ved at det reguleres vei inn i 
området fra Alfheimvn. og gangvei fra Sev. Steffensens vei.



Arbeidsgruppen for Fysak og folkehelse går i mot forslaget til reguleringsplan på 
”Ratamajordet”. Det vises til at området i dag er regulert til friområde for et stort antall 
innbyggere i kommunen. Det har vært en økning av antall barn i området slik at areal til 
aktiviteter er blitt større. ”Ratamajordet” er et mye brukt område, spesielt for de minste barna. 
De eldre vil, med litt tilrettelegging, kunne benytte området i større grad enn det de gjør i dag. I 
folkehelseperspektiv er det viktig at kommunen legger til rette for nærhet til friarealer for alle.
Kommentar: Når ¾ av friområdet fortsatt vil bestå, ser ikke saksbehandler at området 
forringes i så stort omfang at det er grunn for ikke å gå videre med planen. I forhold til 
tilrettelegging for de eldre mener saksbehandler at planen ivaretar dette i stor grad ved å 
regulere gangvei fra Sev. Steffensens vei og vei fra Alfheimvn. Tilgjengeligheten til området blir 
enklere. 

Barnas talsmann anbefaler ikke at det reguleres til boligformål i området. Det er omkring 20 
barn i dag som benytter seg av området og det er en viktig samleplass for ungene i nærområdet. 
Området er meget bra egnet som friområde og en trygg plass å leke på.
Kommentar: 3/4 av dagens ”Ratamajordet” vil fortsatt være tilgjengelig for barn og andre. 
Arealet som er regulert til friområde og lek, synes som tilstrekkelig areal for lek og utfoldelse og 
vil ikke forringes i særlig grad ut i fra dagens situasjon.

Statens vegvesen har ingen innsigelser til planen.

Troms fylkeskommune har ingen merknader til planen.

Fylkesmannen i Troms fremmer ingen innsigelser til planen, men anbefaler mindre justeringer 
for å ivareta hensynet til sikker byggegrunn og stråling fra elektriske installasjoner.

Det fremgår av plandokumentene at saksbehandler har gjort en vurdering av grunnforhold i 
planområdet og anser det som trygt å bruke til planformålet. Fylkesmannen anbefaler at 
Skjervøy kommune rådfører seg med NVE i denne saken og får vurdert området av personell 
med geofaglig kompetanse.

Videre er det i planforslagets bestemmelser, etablert hensynssone for en trafostasjon med tanke 
på elektromagnetisk stråling. Det er ikke satt en bestemt byggeavstand i forhold til eventuell 
stråling fra trafostasjonen. Fylkesmannen anbefaler at det i planforslagets bestemmelser pkt. 1.2 
legges inn en byggeavstand på minimum 10 meter mellom trafostasjon og nærmeste byggeflate 
til boligen.

Fylkesmannen bemerker at gjennom reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.3 er lekeplassarealet 
sikret, men bestemmelsen er for vagt utformet ”…lekeplassen kan opparbeides på initiativ fra 
Skjervøy kommune”. Fylkesmannen anbefaler at tidspunkt for opparbeidelse av lekeplassarealet 
fastsettes, og at det avklares hvem som skal utføre og godkjenne tiltakene, jfr. Pbl(08) § 12-7 nr. 
10.
Kommentar: I forhold tilvurdering av grunnforhold har saksbehandler vært i kontakt med 
fagpersonell hos NVE. Litt under tvil ville de, i dette tilfelle, godkjenne saksbehandlers 
vurderinger som tilstrekkelig. På generell basis skal en detaljkartlegging være utført av 
personell med tilfredsstillende geofaglig kompetanse, i forkant av at planen tas opp til 
behandling og rapporten skal følge planforslaget når dette legges ut til offentlig ettersyn.

Det anbefales at det i reguleringsbestemmelsenes pkt 1.2 legges inn følgende tillegg; Det skal 
være en minimums byggeavstand på 10 meter mellom trafostasjon og nærmeste byggeflate til 
boligen. Saksbehandler anbefaler tilleggsteksten til pkt. 1.2



Fylkesmannen bemerker at gjennom reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.3 er lekeplassarealet 
sikret, men bestemmelsen er for vagt utformet og bør konkretiseres mer.

Pbl(08) § 12-7 nr. 10 har følgende tekst:
Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før 
tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, sosiale tjenester, helse- og 
omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert.

Som innspillene fra naboer med flere kan tyde på, som også er saksbehandlers oppfatning, er 
det ikke en opparbeidet lekeplass som i første omgang er behovet. Det synes som om det er 
størst behov for friområde til fri utfoldelse og bruk til lek og aktiviteter. Planen legger fortsatt til 
rette for store arealer til friområde og lekeplass, dette vil, i første omgang, ivareta hensynet til 
bestemmelsene i Pbl(08) § 12-7 nr. 10. Saksbehandler mener at pkt 1.3 i 
reguleringsbestemmelsene kan stå. Lekeplassen kan opparbeides ved behov og/ eller når det blir 
økonomisk mulig. Det kunne være en tanke å pålegge forslagsstiller å bekoste opparbeidelse av 
lekeplass, men dette synes urimelig i forhold til allmennhetens fordel av dette. Ved nye boligfelt 
med flere tomter tilknyttet blir kostnadene med lekeareal tatt med i tomterefusjon. I slike tilfeller
er det flere å dele kostnadene på.

Innspillene kan ikke, etter saksbehandlers vurdering, betegnes som tungtveiende grunner for 
ikke å godkjenne planen.

Vurdering

Etter høringsrunden mener saksbehandler at det ikke er kommet inn noen tungtveiende grunner 
som taler for at planen ikke kan tas opp til behandling etter Pbl(08) § 12-12 Vedtak av 
reguleringsplan.

Dette med bakgrunn i at planen, i f.sak 74/11 ble behandlet og vedtatt at den skulle legges til 
offentlig ettersyn. I denne saken skulle formannskapet ta stilling til om forslaget skulle fremmes 
ved å sendes på høring og legges til offentlig ettersyn, eller hvis formannskapet ikke finner 
grunn til å fremme forslaget, skal planarbeidet ”stoppes” her og forslagsstilleren skal underrettes 
om dette ved brev. Dette i i.h.h.t Pbl(08) § 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

      Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og 
senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget 
skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter 
reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering 
av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren 
underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

I forkant av behandlingen i f.sak 74/11 ble planforslaget utarbeidet av forslagsstiller og planstart 
ble annonsert. Tilgrensende naboer, samt høringsparter, ble tilskrevet. Partene har da mulighet 
til å uttale seg til planen.

Det anbefales at reguleringsplanen godkjennes, med tillegg til pkt. 1.2 Det skal være en 
minimums byggeavstand på 10 meter mellom trafostasjon og nærmeste byggeflate til boligen.



Grethe Ihlan

Fra: Yngve YV. Volden
Sendt: 31. januar 2012 07:55
Til: Grethe Ihlang
Emne: VS: Kommentarer til reguleringsplan for "Ratamajorda"

Fra: Ørjan Pedersen mailto:nordtromsror mail.com
Sendt: 30. januar 2012 18:43
Til: Yngve YV. Volden
Emne: Kommentarer til reguleringsplan for "Ratamajorda"

Hei!

Viser til Deres henvendelse for kommentar på nevnte reguleringsplan.

Talsperson for barn og unge vil gi følgende kommentarer;

Ratama'orda:

- Det er ikke å anbefale at det reguleres for bolig i dette området. Det er pr i dag omtrent 20 barn og unge
som benytter seg av arealet, og er en viktig samleplass for ungene i nærområdet.
Området er meget bra egnet som friområde og en trygg plass å leke på.

Med hilsen

Ørjan Pedersen

Daglig Leder
Nord Troms Rør AS

Tlf: 464 46 985
www.nordtrornsror.no
Org. nr. 989 975 781



Fylkesmannen i Troms
Rornssa FyIkkamjnni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Stig Tore Rennemo  77642071  02.01.2012 2011/2090 - 5 421.4

Deres dato Deres ref.

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skj ervøy

Reguleringsplan for  — "Ratamajordet"  i Skjervøy kommune  —
Fylkesmannens uttalelse.

Fylkesmannen i Troms viser til nevnte reguleringsplan med høringsfrist den 05.01.12.
Fylkesmannen har fått forlenget høringsfrist til den 13.01.12.

Foimålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et bolighus i Skj ervøy sentrum.
Samtidig sikres arealer til formålene lekeplass og friområde.

Fylkesmannen i Troms fremmer ingen innsigelser til reguleringsplanen for
"Ratamajordet" i Skjervøy kommune. Fylkesmannen vil anbefale mindre justeringer
for å ivareta hensynet til sikker byggegrunn og stråling fra elektriske installasjoner.

Samfunnssikkerhet:
Fylkesmannen har ved gjennomgang av løsmassekart for denne delen av kommunen, registrert at
planområdet består av et tynt dekke av hav- strandavsetning. Grunnforholdene innebærer at masser
kan omdannes til kvikkleire ved bearbeiding.

I plandokumentene går det fram at kommunens saksbehandler har gjort en vurdering av grunnforhold i
planområdet og anser området som trygt å bruke til planformålet. Kommunen har lagt avløpsledning i
området og finner at det er fiellgrunn under et tynt jordlag. På denne bakgrunnen anser kommunen at
det ikke er skredfare i området. Fylkesmannen tar til orientering kommunens vurdering av forholdene,
men vil understreke at grunnforholdene må være sikre før en utbygging tillates.

Til oppstartsmeldingen påpekte NVE at  "reell fare skal være vurdert far reguleringsplanen vedtas".
Fylkesmannen understreker på generell basis at en slik detaljkartlegging skal være utført av personell
med tilfredsstillende kompetanse, og en eventuell rapport skal være utarbeidet og vurdert før
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Rapporten skal følge planforslaget ved offentlig ettersyn.

Fylkesmannen anbefaler at Skjervøy kommune rådfører seg med NVE i denne saken og får vurdert
området av personell med geofaglig kompetanse. Fylkesmannen viser for øvrig til NVE sine
retningslinjer for kompetansekrav og hvilke forhold som faktisk skal vurderes i en slik utredning.

Avslutningsvis så ønsker Fylkesmannen å bemerke at Skjervøy kommune i sin ROS-analyse av 23.
mai 2011, ikke har vurdert temaet grunnforhold i reguleringsplan for Ratamajordet. Vi anbefaler at
kommunen innarbeider temaet grunnforhold i ROS-analyser ved revisjonen av kommuneplanens
arealdel og i framtidige reguleringsplaner.

Videre er det i planforslagets bestemmelser, etablert hensynssone for en trafostasjon med tanke på
elektromagnetisk stråling. Det er ikke satt en bestemt byggeavstand i forhold til eventuell stråling fra

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Areal, klima og
samfunnssikkerhet

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



trafostasjonen. Skjervøy kommune har hatt dialog med Ymber AS vedrørende eksisterende
installasjoner og fått innblikk og anbefalinger om byggeavstand. Det er i dette planforslaget foreslått
en byggeavstand på 10 meter. Det vises for øvrig til RENblad nr. 8014 — distribusjonsnett, magnetfelt,
saksbehandling, måling og håndtering.

Fylkesmannen anbefaler at det i planforslagets bestemmelser pkt 1.2 legges inn en byggeavstand på
minimum 10 meter mellom trafostasjon og nærmeste byggeflate til boligen.

Fylkesmannen savner for øvrig en beskrivelse av angjeldende trafostasjon og da med henblikk på
strøm- og spenningsnivå knyttet til denne. Størrelse og effekt av en trafostasjon varierer og dermed gir
dette krav til ulike byggeavstander. Dette er en del av analysen som bør må stå i ROS-analysen.
Fylkesmannen er klar over at måltallene er anbefalinger og ikke lovpålagte retningslinjer.

Når det gjelder krav til forebygging mot radon så er dette nå tatt inn i byggeforskriften og sikres der
ved oppføring av nybygg.

Hens net til barn o un e:
I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for Ratamajordet
var Fylkesmannen positiv til at planen ville bidra til etablering av lekeplass/nærmiljøanlegg i
et ellers tettbebygd strøk uten lekeplass.

Gjennom besternmelsenes punkt 1.3 er lekeplassarealet sikret for området og det er positivt.
Men bestemmelsen er for vag utformet: "... lekeplassen kan opparbeides på initiativ fra
Skjervoy kommune".

Fylkesmannen anbefaler at tidspunkt for opparbeidelse av lekeplassarealet fastsettes, og at det
avklares hvem som skal utføre og godkjenne tiltakene, jfr. plan- og bygningsloven § 12-7
nr.10.

Fylkesmannen har ingen andre merknader til planforslaget.

Med hilsen

/
Per Elvestad
avdelingsdirektør

SektorvurderinGer:
Samfunnssikkerhet: Stig Tore Rennemo, telefon 776 42071
Barn og unge: Lone Alien Høgda: telefon 7764213

Kopi til:
AR-ING AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
NVE, Kongens gate 14-18, 8514 NARVIK
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø

Oddvar renna
fagansvarlig plan

ITI.A44"
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Grethe Ihlan

Fra:  ARILD ANDERSEN [ariland2@online.no]
Sendt:  12. januar 2012 10:06
Til: skj-teknisk
Emne:  VS: angående reguleringsplan for "ratamajordet"

> From: ARILD ANDERSEN [ariland2@online.no]
> Sent: 2012-01-04 20:30:20 MET
> To: osttilteknisk =?x-unknown? ?sk'erv=F8 .kommune.no?=
> Subject: angående reguleringsplan for "ratamajordet"

> Skjervøy Kommune
> Teknisk etat
> postboks 145-G
> 9189 Skjervøy Skjervøy
04.01.2012.

> Arild Andersen
> Bjørg Johansen
> severin steffensv 10
> 9180 skjevøy.

Angående reguleringsplan for "ratamajordet" skjervøy.

> Viser til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for "Ratamajordet"skjervøy
14.11.2011.Jeg og Bjørg ønsker med dette og komme med innspill og våres synspunkter MOT
BYGGING AV BOLIGFELT PÅ RATAMAJORDET.
> I mange mange år har barna i sev.steffensvei-Mellomveien og omegn vært en utrulig trygg
lekeplass og vi foreldra har vært trygg på at ungan lekte på ratamajordet,vi slapp og ha
hjerte i halsen når vi visste barna var dær.Vi trengte bare og se i stu vindu at dæm var
dær.Dere kan høre me de som bor i s.svei-mellomv om den stygge kjøringa som er i veiean
natt og dag.Det blir brukt som ski løype og ake bakker om vinter fra tomtene oppe i s,svei
og renner ned på ratamajordet,sommer bruker de jorda som fotball-håndball og klatreri
trær.For å si det,ett fantastisk om råde for alle barn heile året,20-25 barn bor i
området.Og så vill vi si til det området som er tegnet inn som lekeplass reguleringsplan
er overhode ikke egnet til noe lekeplass,punkt 1-mange eldre bor i området,tenke da på
støy fra barna,og området er ikke egnet til lekeplass.Vi håper med dette at dere tenker på
barn som leker der.

> Mvh Arild Andersen
Bjørg johansen



Skjervøy kommune
Teknisk etat
P.b. 145-G
9189 Skjervøy

Folkehelsekoordinator i Skjervøy kommune,
P.b. 145-G
9189 Skjervøy

Skjervøy, 05.01.12.

An ående re ulerin s lan for "Ratama.ordet" Sk.ery .

Vi viser til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen for "Ratamajordet" Skjervøy 14.11.11.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligformål.

Arbeidsgruppen har behandlet saken i sitt møte 4.januar 2012, og ønsker å komme med følgende
innspill:
Arbeidsgruppen for FYSAK og folkehelse går imot forslag til reguleringsplan for "Ratamajordet".
Begrunnelsen vår er at området er regulert til friområde. Dette er friområde for et stort antall
innbyggere i kommunen. Innbyggere i Strandveien, Mellomveien, Rydningen, Alfheimveien, Severin
Steffensens vei og til dels Verftsveien har nærhet til dette friområdet.
Det har de siste 15 årene skjedd en økning av antall barn som bor i dette området, og behovet for
areal til aktiviteter er dermed blitt større.
Ratamajordet er et mye brukt område, spesielt for de minste barna. De eldre i Røde Kors-boligen vil,
med litt tilrettelegging, kunne benytte området i større grad enn det de gjør i dag.
I et folkehelseperpektiv er det viktig at kommunen legger til rette for nærhet til friarealer for alle.
Arealplanen er et viktig verktøy for å ivareta det perspektivet.
Ved tidligere søknader om å få bygge hus på området, er det gitt avslag med begrunnelse om at det
er regulert til friområde. Det mener vi er bra og vi mener at det argumentet bør videreføres. Skjervøy
kommune har regulert gode områder til boligbygging andre steder.

For Arbeidsgruppen for FYSAK og folkehelse

J

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator



Grethe Ihlan

Fra:  gøril johannessen [goejo©online.no]
Sendt:  5. januar 2012 23:39
Til: skj-teknisk
Emne:  Innvendinger angående reguleingsplan for "Ratamajordet" Skjervøy

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Elling og Gøril Johannessen
Mellomveien 17
9180 Skjervøy

Skjervøy 05.01.12

Innvendinger ang reguleringsplan for "Ratamajordet" Skjervøy

Vi er imot at "Ratamajordet" skal brukes til boligformål da vi mener det bør beholdes som friområde. Det var en av
grunnene til at vi kjøpte denne boligen.

Da det ikke er noen lekeplass i området er det "Ratamajorder som blir brukt til lek og moro for barna som bor i
nærheten. På vinteren har barna en fin akebakke i området mellom Ssv. 12 og Mellomv. 17.
Området der lekeplassen er tegnet inn etter reguleringsplanen finner vi helt uegnet pga terrenget som er der.

Vi synes det er dumt at dette friområdet skal brukes til boligformål da det er regulert tomter andre steder på Skjervøy.

Vennlig hilsen
Gøril og Elling Johannessen



Grethe Ihlan

Fra: Kåre Molund [kamolu@online.no]
Sendt: 4. januar 2012 15:25
Til: skj-teknisk
Emne: Angående Ratamajordet

Etter forslaget til reguleringsplanen over Ratamajordet,  ønsker vi å komme med innsigelse over denne
reguleringen som foreligger.

Da dette området idag blir brukt av barn i området både sommer og vinter er det et  ønske at vi som bor
her fortsatt får tilgang til fritt bruk.
Etter planen som er lagt ut kommer huset på det området som idag blir brukt som ake/ski bakke.
-og området som etter planen skal bli friområde for lek idag blir brukt som  snødepo om vinteren, itillegg er
dette området mye smalere enn den bakken barna bruker idag.
Det er veldig mange barn i vågen idag og lekeområder som de fleste andre delene av Skjervøy har finnes
ikke her utenom Ratamajordet.
Håper at barnas uteinteresser i de få friområdene som ennå finnes kan ivaretas..da det tross alt finnes
boligtomter ellers som er mer egnet for et slikt stort boligprosjekt.

Med vennlig hilsen
Kåre og Astrid Molund
Ingeborg 10 år og Veronica 5 år.
Mellomveien  21



Grethe Ihlan

Fra: Berit Johannessen [beritjohannessen79@gmail.com]
Sendt: 4. januar 2012 17:26
Til: skj-teknisk
Emne: reguleringsplan av  rattamajordet

Vi er sterkt i mot at det skal reguleres til boligfelt på Rattamajordet. Med at det er svært få friområder på
skjervøy i dag, ønsker vi at dette området skal forbli et friområde. I dag bruker barna våre dette området til
frilek og aktiviiteter og vi setter stor pris på dette både sommer og vinter. vi har sett på planen over hvor det
evt. skal bygges hus, og i dag er dette et svært populært omåde for barna hvor de har aktiviter som aking,
ski, osv. Det er mye trafikk på Skjervøy, og vi ønsker ikke at barna skal ake på veier o.l. På dette området
kan barna våre trygt leke og ake i fred bort fra trafikken. Det er flere områder på Skjervøy i dag som er
regulert til boligbygging og vi kan ikke skjønne at det må presses hus på akkurat dette friområdet. Vi ønsker
med dette at Rattamajordet skal forbli et friområdet for bameaktiviter,for trivsel og for trygghet for
både barn og voksne.

Hilsen Berit og Odd-Roar Johannessen, s.s.veien 18



Skj ervøy kommune
Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Jostein Henriksen
Sev. Steff. Vei 12
9180 Skjervøy

Angående reguleringsplan for "Ratamajordet" Skjervøy

Viser til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for "Ratamajordet" Skjervøy
14.11.2011.
Vi ønsker med dette å komme med innspill mot bygging av boligfelt på Ratamajordet.
Grunnene vi legger ned for dette er i hovedsak barna i Severin Steffensens vei, mellomveien
og omegn. Dette friområdet er flittig i bruk av barna i nevnte område, vinter og sommer. Dette
er det eneste friområdet i nærheten av vårt boligfelt, der barna går på ski, aker og leker om
vinteren. De renner og lager løyper, og har ellers akebakke fra vår tomt og ned mot
mellomveien. Om sommeren klatrer barna i trærne, bygger hytte og sosialiseres gjennom lek
på samme område.
Vi ser av reguleringsplanen som er tilsendt at det også er tenkt en lekeplass lengre bort. Til
dette vil vi påpeke at området som er tegnet inn for dette, overhode ikke er egnet til lekeplass,
da det er bratt og smalt, og vi ser ingen mulighet for dette slik det er der i dag. Det bor i
tillegg eldre folk rundt tenkte område, og vil derfor være til irritasjon i forhold til støy. Beste
egnet sted for lek slik vi ser det, vil derfor  være  tomt nr 69/479 til 69/515.
For oss som bor i de berørte veiene, betyr barnas mulighet for lek og utfoldelse mye, og vi vil
ikke være tjent med at barna må trekke på veien for lek og spill, da trafikken spesielt i Severin
Steffensens vei oppleves farlig, bilene kjører fort, og det er mye trafikk til enhver tid her. Vi
vil ikke engang tenke på hvilke konsekvenser dette får for våre barn. Det teller pr dags dato i
alle fall 20 barn i disse veiene, noe vi ser som et sterkt argument for at friområdet her
beholdes.
Vi håper vårt innspill vil bli tatt opp til vurdering, og er villig til å kommentere dette
ytterligere om dette skal bli nødvendig.

Mvh Jostein og Randi Henriksen.

Skjervøy 02.01.12



Skjervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

U
TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Vår ref.: Saksbehandler:  Arkiv:
11/837-5 Laura Bunse L12 REGPL
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
33349/11 77 78 82 11 2011/343-14 29.11.2011

SKJERVØY KOMMUNE, RATATAMAJORDET  -  VEDR. HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN

Vi viser til brev fra AR-Ing AS med varsel om igangsetting av planarbeid av 30.03.2011, vårt
innspill til varsel om igangsetting av planarbeid av 27.06.2011, og brev fra kommunen av
14.11.2011.

Vi har ingen merknader til planen.

For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametinget.

Med veiih. hilsen
1

(
Anne-Karme Sandmo

-FylkeSkonservator

Kopi:
Såmediggi — Sametinget, 9730 Kårå§johka/Karasjok
AR-Ing AS, Postboks 112, 9189 Skjervøy

Laura Bunse
Arkeolog

Kulturetaten

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



Skjervøy kommune
Postboks 145 - G
9189 SKJERVØY
Att: Yngve Volden

Behandlende enhet:

Region nord

Plan og forvaltning/ Troms
Med hilsen

Sev  Cc-L—

Stein Jaatun
Vegforvalter

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Stein Jaatun - 77617067

Vår referanse: Deres referanse:

2011/173770-002 2011/343-14

Reguleringsplan for Ratatamajordet - Skjervisy kommune

Statens vegvesen viser til høring på reguleringsplan for Ratatamajordet i Skj ervøy kommune.

Vi har ingen innsigelser til planen.

Vår dato:

18.11.2011

Postadresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Regnskap
Postboks1403 Båtsfjordveien 18
8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52





REGULERINGSBESTEMMELSER
REGULERINGSPLAN FOR RATAMAJORDET, SKJERVØY
Dato:  19.05.11
Dato for siste revisjon.  18.10.11
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning.  

GENERELT
Området som omfattes av reguleringsendringen er vist på reguleringskart datert 19.05.2011 og
avgrenset med reguleringsgrense. Områdets størrelse er på ca 6 daa.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål:
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
1.1. Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF)
1.2. Industri (IF)
1.3. Lekeplass (LF1, LF2)
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.1. Felles avkjørsel veg (FA)
2.2. Felles gangsti - annen veggrunn, grøntareal (FG)
3. GRØNTSTRUKTUR
3.1 Friområde (FF1, FF2)

II
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6(j fr. §11-8 og 11-10) er området regulert til
følgende formål:
3. HENSYNSSONER
Sikringssone
1.1 Sikringssone rundt transformatorstasjon - faresone, høyspenningsanlegg
1.2 Frisiktsone i veikryss - sikrinssone

III
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser til arealformål
og hensynssoner i reguleringsområdet.

1 FELLESBESTEMMELSER
a) Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller andre
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes
kulturvernmyndighetene jfr. Lov om kulturminner. Arbeidet kan først gjenopptas etter
at kulturvernmyndighetene har gitt sitt samtykke.
b) Alle opparbeidede utearealer skal gis universell utforming.

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
1.1 Boligbebyggelse
a) I område BF tillates at det oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
b) Utnyttelsesgrad tillates inntil 25%-BYA.
c) På tomten skal det kunne bygges 1 bolig med eventuell utleiedel.
d) Største mønehøyde skal ikke være over 9 m målt over gulvnivå 1.etg.



e) Garasje/carport skal kunne plasseres frittliggende eller bygges sammen med bolighus.
Frittliggende garasje/carport skal ikke føres opp høyere enn 1 normaletasje. Gesimshøyde
maks 3 meter over gulvnivå. Garasje skal maksimalt ha 50m2BYA.
f) Boligbebyggelsen oppføres med saltak.
g) På tomten skal det avsettes garasjeplass og biloppstillingsplass.
h) Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer inkl. sokkeletasje.
i) Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i strøket, mellom 22 og 38 grader.
j) Kotehøyde plan 1. etasje ikke høyere enn kote 19.

1.2 Industri
a) På areal for industri tillates installasjoner og anlegg tilknyttet transformatorkiosk.

1.3 Lekeplass
b) Arealet for felles lekeplass kan opparbeides på initiativ fra Skjervøy kommune.

2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.1 Felles avkjørsel
a) Arealet er avsatt til felles atkomst for bolig, industri, friområde og lekeplass. Arealet skal
opparbeides som vist på plankartet.

2.2 Annen veggrunn - grøntareal: Felles gangsti
a) Arealet er avsatt til felles gangvei for alle til å gå eller sykle gjennom planområdet.
Det tillates ikke motorisert ferdsel på stien.
Gangstien skal etableres som vist på plankartet.

HENSYNSSONER
Sikringssone
a) Sikringssone rundt transformatorstasjon.
Innenfor sikringsområdet rundt transformatorstasjon tillates det ikke oppføres bygg eller
installasjoner for opphold.
b) Frisiktsone i veikryss.
Innenfor frisiktsone i veikryss skal det ikke forekomme sikthindrende gjenstander,
anlegg eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende kjørebaners plan.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR
a) Private arealer og infrastruktur innenfor planområdet:
Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for bygg innenfor planområdet før:
- Løsninger for vann og avløp er godkjent av Skj ervøy kommune.
- Felles avkjørsel er opparbeidet.

Skjervøy, 18.10.2011
AR-Ing AS



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4720 -2

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 26.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Prisvurdering av tomt i Ytre Havn

Vedlegg
1 Kart over tomt

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Det fastesettes en tomtepris på kr. 100,- pr. m² for det arealet som, i dag, er ”fast” grunn.
2. Tiltakshaver må selv besørge utfylling med de kostnader dette medfører.
3. Salg av tomt 69/819 kan først skje når det er gitt byggetillatelse for fylling og sjøbuer og 

at det fysisk er igangsatt opparbeidelse av området.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i at Hotell Maritim Skjervøy AS har ønsker og planer om å etablere sjøbuer i 
tilknytning til hotellet for å få flere ”bein” å stå på og for å få bedre utnyttelse av hotellets 
fasiliteter ble det igangsatt regulering av et område i Ytre Havn, nedenfor hotellet, mellom der 
fyllingen mot Trålverkstedet slutter og ”fisketorgbrygga”.  Reguleringsplanen ble vedtatt den 
17.3.2011, i k.sak 7/11. 

Skjervøy kommune brukte omkring en halv million kroner på reguleringsarbeidet for 
tilrettelegging av området for fritids- og turistformål.

Hotell Maritim Skjervøy AS ble i f.sak 116/10 tildelt areal for utbygging av sjøbuer. Området 
ligger nedenfor hotellet og tildelingen ble gitt med følgende vedtak:

1. Hotell Maritim Skjervøy AS tildeles det areal som i forslag til reguleringsplan betegnes
    som fritids og turistformål.
2. Tildelingen forutsetter at reguleringsplanen for formålet godkjennes
3. Tildelingen tidsbegrenses til å gjelde i 2 år fra det tidspunkt reguleringsplanen er



    godkjent. Er ikke arbeidet, fysisk, igangsatt innen perioden, faller tildelingen bort.
4. Det er forutsetning for vedtakets punkt 1, at det gjennom forhandlinger blir enighet om
    pris for det aktuelle arealet.

I vedtakets pkt 4. legges en forutsetning for tildelingen ved at det gjennom forhandlinger blir 
enighet om pris for det aktuelle arealet. 

Pris for næringsarealer har i dag en minimumspris på kr. 100,- pr. m², men skal fastsettes av 
formannskapet i hvert enkelt tilfelle. Skjervøy kommune har ikke i dag priser for arealer som 
ikke er utfylt. 

Vurdering

Det kunne vært naturlig at planleggingskostnadene i forbindelse med omreguleringen av 
området ble en del av tomtekostnadene. Likevel vurderes det slik at planleggingskostnadene kan 
være Skjervøy kommune sitt bidrag for tilrettelegging av næringsareal i kommunen.

Med tanke på investeringskostnader tiltakshaver vil få på utfylling av området for utbygging av 
sjøbuene vurderes det slik at Skjervøy kommune selger området som er regulert til fritids- og 
turistformål til en pris av kr. 100,- pr. m² for det arealet som i dag er ”fast” grunn. Dette arealet 
utgjør 410 m². Oppmålingskostnader kommer i tillegg. Det totale arealet for tomta, som har gnr. 
69 bnr. 819, er 2583 m².

En forutsetning for salg må være at området blir bebygd som planlagt og salget kan ut i fra dette 
ikke skje før det er gitt byggetillatelse for fylling og sjøbuer og at det fysisk er igangsatt 
opparbeidelse av området. 





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/3644 -4

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 27.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Søknad om deling av eiendommen 53/1 i Simavågen på Taskebyhalvøya

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av to tomter hver på 0,6 dekar 
fra eiendommen gnr. 53 bnr. 1 i Skjervøy kommune for oppføring av fritidshus.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke har jordbruksdrift og med små ressurser 
for slik aktivitet. Videre at tomtene ikke berører produktivt areal og derfor ikke vil påvirke 
potensiell avkastningsevne.

Saksdokumenter:
 Søknad om deling
 Kart
 Skriv fra Teknisk etat, datert 15.09.11

Vedlegg:

Flyfoto

Bakgrunn:
Søknaden gjelder fradeling av to fritidstomter på eiendommen 53/1 beliggende i Simavåg på 
Taskebyhalvøya.

Saksopplysninger:



Søkere: Johan Adolfsen m/flere, Simavåg, 9180 Skjervøy
Erververe: Tove og Kjell Hugo Reiersen, 9180 Skjervøy
                   Arne Mathisen, 9146 Olderdalen

Eiendommen består av tre parseller, beliggende henholdsvis i Simavåg og Enesset på Kågen.
Omsøkte tomter ligger i LNF-sone 2, som både er områder av landbruksmessig betydning og 
områder hvor spredt bolig- og ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.

I flg. gårdskart fra Nijos har eiendommen et total areal på 727 dekar, herav er 7 dekar tidligere
overflatedyrka jord og 348 dekar uproduktiv skog, mens består av anna jorddekt fastmark.

Det er ikke jordbruksdrift på eiendommen eller i nærområdet. Tomtene som søkes fradelt er 
hver på 0,6 dekar og ligger på oversiden av kommunalveg i Simavåg, mellom boligfeltet og 
vegkrysset mot Sandvågen.

Vurdering etter jordloven:
I jordlovens § 12 framgår at den som vil dele en eiendom som er nytta eller kan nyttest til
jordbruk eller skogbruk må ha delingssamtykke. Med eiendom menes og retter som ligger til
eiendommen og parter i sameie. Forbudet mot deling gjelder og forpaktning, tomtefeste og
lignende leie eller bruksretter til del av eiendommen når retten er stifta for lengre tid enn ti år
eller ikke kan sies opp av eieren (utleier). Vilkårene for å gi samtykke til deling er enten at
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller at deling er forsvarlig ut fra hensyn til den
avkastning eiendommen kan gi.

Ved denne søknaden gjelder fradelingen uproduktivt areal som ikke får betydning for
eiendommens avkastningsevne, samtidig som eiendommen har vært ute av drift over flere ti år.
Det er tidligere gitt flere fradelingstillatelser til fritidsformål i samme området på eiendommen,
sist i 2010.





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/247 -20

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 27.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Reguleringsplan, hyttefelt, Kobbepollen

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven(08) (PBL)

Vedlegg
1 Uttalelse med innsigelse
2 Retur av reguleringsplan
3 Uttalelse til reguleringsplan
4 Ang. planlagt hyttefelt i Kobbepollen
5 uttalelse til reguleringsplan
6 Reguleringsspørsmål: Privat forslag til 

reguleringsplan - Kobbepollen

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. I medhold av Pbl 08 § 34-2 oppheves vedtak i f.sak 83/11. Saken må behandles etter 
Plan- og bygningsloven 2008, da offentlig ettersyn ikke er gjennomført før denne trådte i 
kraft. Vedtaket oppheves også med hjemmel i Pbl 08 § 4-3, og med bakgrunn i at 
nødvendige utredninger for området og formål ikke er gjennomført. 

2. Tiltakshaver må selv utarbeide reguleringsplan i.h.ht. bestemmelsene i Pbl 08 og de 
innkomne uttalelsene.

Saksopplysninger

I f.sak 83/11, den 17.10.2011, ble reguleringsspørsmålet for reguleringsplan Kobbepollen 
behandlet. Bed bakgrunn i at reguleringsarbeidet ble startet før ny PBL trådte i kraft ble 
spørsmålet behandlet etter ”gammel” lov. Følgende ble vedtatt:

1. Jf. Pbl § 30, tilrås utarbeidelse av reguleringsplan ”Kobbepollen 4”, og at forslag til



   reguleringsplan legges ut på offentlig ettersyn
2. Tilrådning gitt i punkt 1, er betinget av forslagsstiller sørger for at nødvendige  
   utredninger blir gjennomført, herunder kostnader disse medfører

Skjervøy kommune har feiltolket loven og har i brev fra Fylkesmannen i Troms blitt gjort 
oppmerksom på at reguleringsplanen skal behandles etter ny lov, PBL(08). Dette med bakgrunn 
i at planen først er sendt på høring etter at ny lov trådte i kraft og planen skal da utarbeides og 
behandles i samsvar med PBL(08). Viser til PBL(08) § 34-2 Overgangsbestemmelser til 
plandelen der det står:

Forslag til arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan som var
lagt ut til offentlig ettersyn ved lovens ikrafttreden, kan ferdigbehandles etter de
reglene som gjaldt da de ble lagt ut. For andre planer gjelder reglene i denne lov.

Etter vedtak i f.sak 83/11 ble planen annonsert og lagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 
5.1.2012. innenfor høringsfristen er det kommet inn uttalelser fra Direktoratet for 
mineralforvaltning, Jan Henriksen, Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE), 
Fylkesmannen(FM) og Statens vegvesen(SVV). Uttalelsene er vedlagt saken.

Med bakgrunn i at planen må behandles på nytt med høring og mulighet for uttalelse til en 
fullstendig utarbeidet plan gjennomføres det ikke en fullstendig merknadsbehandling i denne 
saken. Under gis likevel et sammendrag for å belyse hovedbudskapet i uttalelsene.

FM returnerer saken for ny behandling etter PBL(08). Uttalelsene går i hovedsak på at forslaget
til planen ikke er tilstrekkelig utredet i forhold til risikoområder som skal være grunnlag for 
detaljerte vurderinger i reguleringsplanprosessen. I vedtakets pkt. 2 i f.sak 83/11 står det:
Tilrådning gitt i punkt 1, er betinget av forslagsstiller sørger for at nødvendige utredninger blir 
gjennomført, herunder kostnader disse medfører.  Etter ny lov skal disse utredningene være 
utført før planen legges til ettersyn, ikke samtidig. Dette med bakgrunn i at det skal avklares om 
arealet er egnet til utbyggingsformål. Videre sier FM at det må gjennomføres en vurdering etter 
naturmangfoldsloven, støy, landbruk og hensynet til universell utforming og folkehelse.

NVE fremmer innsigelse til planforslaget fordi bebyggelse planlegges i potensielt skredutsatt 
område uten at reell fare er vurdert av fagkyndige. Saksbehandler viser igjen til pkt. 2 i f. sak 
83/11, som skal være gjennomført og vurdert før planen sendes på høring.

SVV har innsigelse til planen med følgende begrunnelse:
1. Byggegrenser er ikke tegnet inn i planen, jfr. veglovens § 29.
2. Sikttrekant er ikke inntegnet for avkjørsler til fv. 866, jfr. PBL § 11-8 a)
3. Det tas med nærmere angitt tekst i rekkefølgebestemmelsene.

Dette må det tas hensyn til i det videre arbeidet med planen.

Direktoratet for mineralforvaltning påpeker bl.a at så tett naboskap mellom masseuttak og 
fritidsbebyggelse frarådes.

Jan Henriksen ønsker ikke at det blir vedtatt en reguleringsplan i området for hytter, men i 
stedet for boligtomter. Det ønskes ikke fritidsbebyggelse med den belastning dette medfører.

Vurdering

Med bakgrunn i uttalelsene og saksopplysningene i saken oppheves vedtaket i f.sak 83/11 og 
tiltakshaver må utarbeide reguleringsplanen ferdig i.h.h.t PBL(08) før den på nytt kan tas til 
behandling for offentlig høring. 


