
I det videre arbeidet må en ta hensyn til at planen skal ivareta bestemmelsene i PBL(08) og det 
må tas hensyn til de innkomne uttalelser i det videre arbeidet.



Skjervøy kommune
Postboks 145 - G
9189 SKJERVØY

Att: Bjørn Vidar Johansen

Behandlende enhet:

Region nord

Se vedlegg A

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Stein Jaatun - 77617067
Vår referanse:

2011/094302-004
Deres referanse:

2009/247 - 12

Uttalelse med innsigelse: Høring og offentlig ettersyn -
reguleringsplan for hyttefelt i Kobbepollen - Skjervøy kommune

Statens vegvesen viser til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for hyttefelt i
Kobbepollen i Skjervøy kommune.

Statens vegvesen har statlig sektoransvar for veg og vegtrafikk, herunder kollektivtrafikk,
gang-/ sykkeltrafikk og universell utforming. Vi har ansvar for å arbeide for et sikkert,
miljøriktig og effektivt transportsystem og å bygge, vedlikeholde, drifte og forvalte fylkes- og
riksvegnettet.
Dette betyr at Statens vegvesen skal sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper, og
trafikksikkerhet og godt miljø.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner ønsker vi å påse at de trafikale løsninger i
planene er av tilstrekkelig kvalitet og oppfyller krav i lovverk og vegnormalen.

Statens vegvesen 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.

Byggegrensene er i henhold til vegloven 15 meter for fylkesvei og 50 meter for riksveg. Fv.
866 var frem til og med 2010 riksveg. Vegeier Troms fylke har bestemt at fylkesveger som
tidligere har vært riksveger skal ha samme byggegrense som riksveger. Kommunen kan
gjennom reguleringsplan fastsette andre byggegrenser enn vegloven. Statens vegvesen vil
likevel ikke akseptere mindre byggegrense enn 15 meter for denne reguleringsplanen.

Når det gjelder sikttrekant så skal den tegnes inn med mål som angitt i håndbok 263
Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, kapittel 4.3, figur 4.58 og målsatt i henhold til
tabell 4.14 og tabell 4.151.
Det innebærer at planbestemmelsenes § 6.1 må oppdateres i henhold til vegnormalen for den
delen av reguleringsområdet hvor fv. 866 har fartsgrense 80 km/t.

Vår dato:
10.01.2012

Posta dresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse
Statensvegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Regnskap

Postboks 1403 Båtsfjordveien 18

8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52



I rekkefølgebestemmelsene ønsker vi at det skal tas med følgende tekst:
1. Det tillates ikke byggestart i området før avkjørsler er bygget i henhold til

bestemmelser i vegnormalen og Statens vegvesen har kontrollert utformingen.
2. Østre arm av kryss kommunal veg/ Fv. 866 skal være sperret eller fjernet før det

tillates anlagt avkjørsel til det østre hyttefeltet.

Med unntak av noen få påtegninger på selve plankartet så ser det ikke ut som om
reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene er oppdatert siden vi fikk forrige plan på
høring. Eksempelvis er plankartet merket medforeløpig  tegning.  Dette bør endres i den
endelige planen.

Statens vegvesen vil trekke innsigelsen dersom byggegrensen blir tegnet inn innenfor de
avstander som angitt i dette skriv, sikttrekanter tegnes inn og rekkefølgebestemmelser
oppdateres.

Plan og forvaltning/ Troms
Med hilsen

Rignroi Thorsteinsen
Seksjonsleder

Stem Jaatur
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Oddvar Brenna

Skj ervøy kommune
Postboks 145 - G
9189 SKJERVØY

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  83  79 76 05.01.2012 2011/6424 - 3 421.4

Deres dato Deres ref.
15.11.11 2009/247-10

Reguleringsplan for hyttefelt i Kobbepollen i Skjervøy kommune.

Fylkesmannen i Troms viser til nevnte plan med høringsfrist den 12.01.12.

Fylkesmannen i Troms returnerer planen for ny behandling i kommunen, og tar ikke
stilling til eventuelle innsigelser eller merknader på det foreliggende grunnlaget.

Reguleringsplanen skal behandles etter plan- og bygningsloven av 2008.

I plan- og bygningsloven av 2008 § 34-2  Overgangsbestemmelser til plandelen  heter det:

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.

I følge sakspapirene startet planarbeidet i 2008, men planen sendes ikke ut på offentlig
ettersyn før i november 2011, jfr vedtak i Skjervøy formannskap den 17.10.11 sak 83/11.
Planen skal dermed utarbeides og behandles i samsvar med bestemmelsene etter plan- og
1-,•‘rn-ninnsirylran •cr 2(08

Dette er en privat reguleringsplan og kommunen må ta utgangspunkt i § 12-11  Behandling av
private reguleringsforslag  for den videre planprosessen. Kommunen må ta stilling til hvordan
planforslaget skal behandles etter §§ 12-9 og 12-10.

Fylkesmannen vil fremme noen faglige råd til den videre prosessen med planen. Etter vår
vurdering er det særlig forhold til samfunnssikkerhet som må utredes nærmere. Manglende
avklaringer i planen, kan føre til innsigelser.

Samfunnssikkerhet o beredska
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal planmyndigheten påse at en risiko- og
sårbarhetsanalyse viser alle forhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbygningsformål. Dette innebærer at eventuelle risikoområder kan være grunnlag for
detaljerte vurderinger i reguleringsplanprosessen. Denne detaljvurderingen skal gjøres før en
reguleringsplan sendes ut til offentlig ettersyn og følge plandokumentene.

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
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I henhold til NGI sitt faresonekart for skredfare og steinsprang, er det foreslåtte
utbyggingsområdet innenfor faregrensen. Skjervøy kommune har satt i gang en detaljert
utredning, men ikke ferdigstilt arbeidet ennå. Det samme gjelder grunnforholdene i
planområdet som på løsmassekartet hos NGU, er definert som tykk marineavsetning. Prosess i
forhold til detaljkartlegging er igangsatt, men ikke ferdigstilt før utlegging til offentlig
ettersyn.

Skjervøy kommune har påpekt at detaljundersøkelser er påkrevd før det kan tillates utbygging
i området, og må avklare med tiltakshaver hvordan dette skal løses i den videre planprosessen.

Forholdene som nevnt ovenfor, skal være utredet i planprosessen og være et grunnlag for å
vurdere om området er egnet for utbygging eller om det skal stilles krav i bestemmelsene med
tanke på forebyggende tiltak. Denne vurderingen skal Skjervøy kommune, som
planmyndighet, gjøre på selvstendig grunnlag før planen legges ut til offentlig ettersyn.

NVE er fagmyndighet på temaet grunnforhold og skredproblematikk, og har Utarbeidet
retningslinjer for hvilke geofaglige vurderinger som skal legges til grunn og hvilken
kompetanse som kreves for arbeidet. Fylkesmarmen anbefaler at Skjervøy kommune avklarer
de nevnte temaene med NVE.

Videre har Fylkesmannen merknader til håndteringen av høyspentledninger og trafostasjoner
på området. Elektromagnetisk stråling er et forhold Skjervøy kommune ønsker å ta hensyn til
og Fylkesmannen synes dette er positivt. Likevel bør det i ROS - analysens tekstdel utredes
nærmere hvilken strøm- og spenningsforhold som er knyttet til de ulike komponentene og om
eventuelle vilkår skal nedfelles i bestemmelsene.

Når det gjelder forholdet til radon, så er dette nå avklart i Forskrift om tekniske krav til
byggverk av 2010-03-26, § 13-5. I denne bestemmelsen står det at alle nybygg som er
beregnet for varig opphold, skal ha radonsperre. Skjervøy kommune må vurdere
bruksomfanget for hyttene i forhold til vilkår som er nevnt i byggforskriften. Videre bør det
eventuelt innarbeides vilkår i planens bestemmelser.

Naturmanafold:
Vi vil minne dere om at det må gjennomføres en vurdering etter natuimangfoldlovens
alminnelige bestemmelser. Vi ber dere derfor ta utgangspunkt i naturmangfoldlovens formål
(§ 1):  "Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur."

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving
av offentlig myndighet som berører natur, jf. naturmangfoldloven § 7. Det skal fremgå av
beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken.
Manglende vurdering etter naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser er å anse som
saksbehandlingsfeil, på lik linje med brudd på § 17 i forvaltningsloven  ''forvaltningsorganets
utrednings — og informasjonsplikt".
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Nyttig informasjon om natutinangfoldlovens alminnelige bestemmelser vil dere finne på
Miljøverndepartementets hjemmeside, deriblant på følgende link:
htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /md/dok/andre/brev/utval te brev/2011/natuunanofoldlove
n-o - lan--o -b nin sl.html?id=660338

Støy:  
Vi registrerer at det planlegges et flerbruksområde som blant annet skal legge til rette for
dragracebane for snøscooter. Det er ikke forenelig å blande sammen fritidsboliger med tiltak
som kan betegnes som motorsport. Vi anbefaler dere å se nærmere på området avsatt til
"Jierbruksområdet»  i reguleringsplanen.

Dersom tiltaket fortsatt er sterkt ønskelig, vil vi minne om at tiltaket er utredningspliktig i
forhold til støy (jf. T-1442  «Retningslinjer for behandling av stoy i arealplanlegging»).  I T-
1442 fremkommer det hvilke støykrav som må opprettholdes og hva som må ligge til grunn
for en støyfaglig utredning. Utredningen må gjennomføres med støyfaglig kompetanse.

Hens net til universell utformin o folkehelse
plm- o,g bygii;,,gslrwen som tr&Arle ilr-r.ft 1. jiili ')009 er hensynpt til imivers,-11 iitforming et

overordnet hensyn som skal ligge til grunn for planleggingen og kravene til det enkelte
tiltaket. Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av omgivelsene for å
fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse og nedbygge funksjonshemmende barrierer.

Planområdet legger opp til 34 hyttetomter og det er særlig viktig at rekreasjonsmuligheter for
alle blir ivaretatt. I denne planen kan kommunen sette en standard for kvalitet i bygninger og
uteområder. Kommunen kan kreve bestemmelser til arealformål med krav til kvalitet og
utfouning som sikrer definerte funksjonskrav (jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4). Man
kan også gi bestemmelser om antall boliger i et området, størrelse, krav til tilgjengelighet og
utforming (jf. § 12-7 nr.5). Viktige vurderingstema vil være lokalisering og utforming i
forhold til landskapsmessige forutsetninger, forbindelse og utforming av rommet mellom
bygninger og funksjoner innenfor planområdet. Nye offentlige bygglpublikurnsbyggog
fellesområder må etableres i henhold til dagens krav om tilgjengelighet Fylkesmannen anbefaler at
det stilles krav om en viss andel universelt utformet hytter/fritidsboliger.

I planområdet er det avsatt tre områder for parkering. Det skal avsettes minst I parkeringsplass

for bevegelseshemmede (HC parkering) på hver av parkeringsarealene. Ved byggesøknad bør det
foreligge en plan/beskrivelse som viser utforming av plassene, atkomstforhold og manøvreringsareal.

Landbruk:  
Planforslaget vil ikke berøre arealer av vesentlig betydning for jord- og skogbruk.
Tiltakshaver eller kommunen bør likevel angi antall dekar dyrket mark og skogsmark som
omdisponeres i planforslapxt.



Dersom det er ønskelig stiller Fylkesmannens seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i den
videre planprosessen.

Når kommunen fremmer planen på nytt til høring og offentlig ettersyn, vil Fylkesmannen ta
stilling kommunens planprosess, plankart og bestemmelser.

Med hilsen

Per Elvestad
avdelingsdirektør

Saksbehandlere:
Miljø: Inge Berg
Barn og unge, Universell utforming: Lone Alien Høgda
Samfunnssikkerhet og beredskap: Stig Tore Rennemo
Landbruk: Oddvar Brenna

Kopi:  
NVE Region Nord, Kongens gate 14-18, 8514 Narvik
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø

Oddvar Brenna
fagansvarlig plan
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Skjervøy kommune - Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 SKJERVOY

Vår dato: JAN,
Vår ref.: NVE 201106652-2 rn/efor
Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: Stian Bue Kanstad
Deres ref.: 2009/247-10 22 95 96 19

NVEs uttalelse til reguleringsplan for hyttefelt ved Kobbepollen -
Skj ervoy kommune

Vi viser til deres brev datert 15.11.2011 angående høring av reguleringsplan for hyttefelt i Kobbepollen.

Det fremgår av planforslaget at bebyggelse i planlegges i områder som er potensielt skredutsatt og av
saksfremlegget at grunnforhold skal vurderes i det videre planarbeidet. Videre fremgår det av skjema for
risikovurdering at det er påbegynt arbeid vedrørende kartlegging av skredfare og steinsprang for
byggefelt mot øst samt at geolog skal vurdere grunnforhold nærmere fordi det er marine
strandavsetninger her. Imidlertid fremgår det ikke av reguleringsbestemmelsene at nærmere
skredvurdering og dokurnentasjon av tilstrekkelig sikkerhet skal være foretatt for planen kan realiseres.

NVE fremmer innsigelse til planforslaget fordi bebyggelse planlegges i potensielt skredutsatt område
nten nt reell fore er viirdert Viirderingen rnå' gjr,res opp ny,t sikkerhetskravene
byggteknisk forskrift (TEK10). Dersom det viser seg at skredfaren er reell skal faresonen avgrenses og
markeres som hensynssone på plankartet og det må dokumenteres at sikkerheten for ny utbygging vil
kunne ivaretas i henhold til kravene i TEK10. Dersom det er nødvendig med risikoreduserende tiltak
(sikringstiltak) for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet må det i bestemmelsene stilles konkrete krav om det,
herunder rekkefølgekrav om sikring før utbygging. NVE vil frafalle innsigelsen når slik vurdering er
foretatt og, hvis skredfaren er reell, farehensyn er innarbeidet i planen/planbestemmelsene.

Kopi:

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

e Josefsen Stian Bue Kanstad
ionsjef senioringenior

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSO

idfcc---c„ cY-eid

E-post: nve@nve.no. Postboks 5091, Majorstuen. 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor i  Region Midt-Norge i  Region  Nord :  Region  Ser I Region Vest 1 Region Øst

Middelthunsgate 29 l  Vestre Rosten 81 I  Kongens gate 14-18 I Anton Jenssensgate 7 :  Naustdalsvn. 1B
I  
, :  Vangsveien 73

Postboks 5091: Majorstuen l  7075 TILLER i  8514 NARVIK l  Postboks 2124 l  Postboks 53 l  Postboks 4223

0301 OSLO l  3103 TØNSBERG I 6801 FØRDE I 2307 HAMAR
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Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

Deres ref: 2009/247-10

Uttalelse til reguleringsplan for hyttefelt i Kobbepollen i Skjervøy
kommune

Vi viser til kommunens brev datert 15.11.2011.

Massetaket som inngår i reguleringsplanen, er svært knapt beskrevet i
sakspapirene. Derfor blir innspillene fra Direktoratet for mineralforvaltning
(Direktoratet, tidligere Bergvesenet) av generell karakter:

• så tett naboskap mellom massetak og fritidsbebyggelse frarådes.
• Direktoratet tar hånd om driftsplan, eventuell driftskonsesjon og tilsyn

med drifta. Det er unødvendig å beskrive dette i regulerings-
bestemmelsene, men kommunen står selvsagt fritt til å ta det inn som ren
informasjon.

• Direktoratet tar  ikke  hånd om forurensningsspørsmål. Eventuelle
begrensninger i utslipp, driftstider og lignende, må kommunen selv ta
stilling til. Forurensningsmyndigheten vil trolig påpeke det samme.

• Bunnkoten i massetaket må fastsettes i reguleringsplanen.

Når Direktoratet mottar melding fra kommunen om at reguleringspianen er
vedtatt, vil vi kontakte bedriften ang. saksgangen etter mineralloven.

Med hilsen

Al Viktor Larsen
senioringeniør

Direktoratet for

mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Vår ref : 11/00834-2 Dato: 28.12.2011

Åse Bollingmo
senioringeniør
(saksbehandler)

1./kn,

Leiv Eirikssons vei 39, postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim – Telefon +47 73 90 40 50 – Telefax +47 73 92 14 80
E-post: mail@dirmin.no — www.dirmin.no Giro: 7694.05.05883 Swift: DNBANOKK – IBAN: N05376940505883

Org.nr. NO 974 760 282 MVA – Svalbardkontor: Telefon +47 79 02 12 92
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Organisasjonsnr: 
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

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

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/247-9 39099/2011 L12 21.10.2011

Reguleringsspørsmål: Privat forslag til reguleringsplan - Kobbepollen

Vedlagt følger særutskrift fra overnevnte sak.  

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Tilsvarende brev sendt til:
Ester Stenehjem Kobbepollen 4 9180 SKJERVØY
Troms Fylkeskommune Kulturetaten postboks 6600 9296 TROMSØ
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/247 -8

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 29.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
83/11 Skjervøy Formannskap 17.10.2011

Reguleringsspørsmål: Privat forslag til reguleringsplan - Kobbepollen

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)

Vedlegg
1 Reguleringsbestemmelser - Endelig forslag
2 Plankart - Endelig forslag
3 Risikovurdering - Planarbeid
4 Særutskrift - Formannskapssak 044/08
5 Redegjørelse for planarbeid - Historikk og bakgrunn
6 Uttalelser etter varsel om oppstart av planarbeid

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 17.10.2011 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Jf. Pbl § 30, tilrås utarbeidelse av reguleringsplan ”Kobbepollen 4”, og at forslag til 

reguleringsplan legge 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 
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Saksopplysninger

Skjervøy Kommune mottok, 08.04.08, foreløpig plan til regulering av eiendommen med Gnr 63, 
bnr 3 i kobbepollen.

Med bakgrunn i dette, behandles saken i tråd med Plan- og bygningsloven (Pbl) som var 
gjeldende før 01.07.10.

Reguleringsplanen er privat forslag jf Pbl § 30. Forslagstiller er grunneier Esther Stenehjem.

Planens formål er Fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, masseuttak.

Sakshistorikk
Planspørsmålet
Planspørsmålet ble fremmet for Planutvalget i møte 08.05.08, under sak 044/08. Det forelå 
foreløpig plan på dette tidspunktet, og Planutvalget fattet følgende vedtak:

1. Planutvalget tilrår utarbeidelse av reguleringsplan ”Kobbepollen 4”.
2. Planen må utarbeides i.h.h.t Plan- og bygningslovens bestemmelser.

Varsel om oppstart
Tiltakshaver gjennomførte varsling og annonsering om oppstart av planarbeidet i juni 2008.
Tilbakemeldinger etter varsel om oppstart
Som følge av varslet oppstart, ble det mottatt tilbakemeldinger som gjengitt nedenfor:

- Sametinget
Sametinget befarte området høsten 2009. Det ble ikke registrert automatisk fredete 
kulturminner, og de hadde følgelig ingen merknader til tiltaket.

- Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten
Kulturetatens uttalelse kom i brev av 02.02.11. De har gjennomført befaring av området, 
hvor det ikke ble påvist kulturminner i Planområdet. De påpeker imidlertid at det ble 
påvist kulturminner i to avgrensede områder, inntil planområdets sørvest side. 

Kulturetaten foreslår at enten tas disse med i reguleringsplanen, og saken behandles som 
dispensasjonssak i tråd med Kulturminneloven, eller at planen reduseres i omfang ved å ta 
ut de fire tomtene med atkomstveg lengst vest i planområdet.

Kulturetaten forutsetter at det utarbeides en Risiko- og sårbarhetsanalyse, der virkninger
og estetiske hensyn til landskap også inngår som tema.

- Reindriftsforvaltningen
I saken har vi mottatt kopi av oversendelse fra Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark 
(RVF) til Reinbeitedistrikt 39 (Rbd 39). RVF ber Rbd om å vurdere saken og gi uttalelse. 
Vi har ikke mottatt slik uttalelse. Dermed har det ikke vært mulig å gjøre vurderinger 
vedr. evt. effekt/konsekvens for reindriften i området.

Dersom videre arbeid med planen tilrås, vil reindriftsnæringen igjen få anledning til å gi 
uttalelse i saken, som en del av Offentlig ettersyn.

- Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen legger vekt på at samfunnssikkerhet og beredskapsinteresser ivaretas i 
planarbeider.
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Herunder påpeker de at naturbaserte og/eller menneske skapte farer må vurderes nærmere 
der det er grunn til å tro at et område er utsatt. De henviser til at risikoområder må utredes 
gjennom risikovurderinger. Der det er nødvendig med undersøkelser av fagkyndig 
personell, må slik innhentes.

- Statens Vegvesen
Statens vegvesen har gitt samtykke til de avkjørsler de er informert om i saken. Imidlertid 
er det usikkert om De har fått tilgang til planene som helhet, og dermed om de har kunnet 
gjøre helhetlige vurderinger. 

I opprinnelig forslag var det 1 avkjørsel til området sør/vest for vei, og en øst for vei.
Disse skal fortsatt være avkjørsel i forhold til adkomst til hyttefelt. Forslagsstiller har nå 
angitt en avkjørsel til. Denne er ment som adkomst til flerbruksområde.

Ved gjennomføring av offentlig ettersyn, vil planen sendes Statens Vegvesen, slik at dette 
blir ivaretatt.

- Nord Troms Kraftlag AS (Ymber AS)
I sin uttalelse sier de at de ikke har kapasitet til å forsyne fritidsbebyggelsen slik den 
fremstår i planen. Det må derfor settes opp ny Trafo inne på området. I kommunikasjon 
med Ymber AS, har det fremkommet at det er mulig å benytte stolpetrafo, som settes på 
eksisterende stolper til høyspentlinjen.

De har utover dette gitt detaljerte beskrivelser av forhold som må ivaretas, herunder 
sikringssone mot høyspentlinje.

Endelig forslag
Forslagsstiller har utarbeidet endelig forslag til reguleringsplan, herunder 
reguleringsbestemmelser og Plankart.  Det er gjort endringer av planforslaget, i forhold til 
foreløpig forslag fra 2008. Dette gjelder avgrensning for planen, antall hyttetomter, avkjørsler og 
anlegg. Disse endringene er gjort med bakgrunn i mottatte tilbakemeldinger, samt 
innholdsmessige endringer forslagstiller har funnet formålstjenelig.

Reguleringsbestemmelser
Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen (se vedlagt). Disse omfatter, formål, 
avgrensning, bestemmelser om rekkefølge, utforming, bruk, hensynssoner mv.

Kulturminner
Som det fremkommer av tilbakemeldlinger fra Kulturetaten er det 2 områder sørvest i området 
som inneholder kulturminner, som må hensyntas. Som følge av dette er planområdet trukket 
tilbake/begrenset mot sørvest. Dette for ikke å utsette kulturminnene for slitasje/skjemming.

Interne veier
Interne veier er endret slik at det er mulig å kjøre til alle hyttetomter.

Flerbruksområde
Det er, i tillegg til fellesareal, lagt til et område definert som flerbruksområde. Av 
reguleringsbestemmelsene fremkommer det at dette området skal benyttes til; ”(…) landingsbane 
for mikrofly, dragrace bane for snøscooter e.l.”
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Videre fremdrift
Planspørsmålet legges på nytt frem for Planutvalget i denne sak, slik at Planutvalget kan ta 
stilling til endelig forslag fra forslagsstiller.

Dersom Planutvalget anbefaler videre arbeider med reguleringsplanen, skal den legges ut til 
offentlig ettersyn. Planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Etter offentlig ettersyn, behandles eventuelle innkomne uttalelser/innvendinger/innspill, hvorpå 
saken fremmes for planutvalget, som behandler saken og innstiller til behandling i 
Kommunestyret.

Vurdering

Planutvalget skal, i saken, ta stilling til om Planforslaget kan tilrås, og om videre arbeid med 
planen kan fortsette.

I vurderingene til dette, er det viktig å vurdere om Planforslaget ivaretar relevante krav til 
reguleringsplan med formål som angitt. Herunder naturgitte forhold, utforming av bebyggelse, 
hensyn til kulturminner, infrastruktur mv. 

Det er gjennomført en Risikovurdering, som vurderer sentrale forhold nærmere (se vedlagt). I 
denne fremkommer det at en rekke forhold er avklart, men at det fortsatt er behov for 
utredninger. Dette er utredninger som er påbegynt og/eller som skal påbegynnes. 

At utredninger ikke er ferdigstilt, bør ikke være utslagsgivende mht. om Planutvalget skal tilrå 
eller stanse planarbeidet. Det er imidlertid et krav om at alle forhold er avklart når saken 
fremlegges etter gjennomført offentlig ettersyn

Av tilbakemeldinger mottatt som følge av varsel om oppstart, er det fremkommet en rekke 
forhold som må ivaretas. Forslagsstiller har gjort justeringer av Planforslag (kart og 
bestemmelser) for å imøtekomme disse.

I så måte er det saksbehandlers vurdering at forhold mht. Trafikksikkerhet, Kulturminner, 
kraftforsyning og sikring mot høyspent er ivaretatt. Dette vil bli ytterligere kvalitetssikret ved 
gjennomføring av offentlig ettersyn.

Spørsmålet ligger til om forhold mht. beredskap, skredfare, løsmasser, og andre forhold knyttet 
til sikkerhet er ivaretatt.

Skredfare og steinsprang
Området øst for fylkesvei, er definert som potensielt fareområde for snøskred og steinsprang. 
Det er igangsatt prosess for å få dette vurdert, men svar er ikke mottatt. Dersom det viser seg at 
det faktisk er skredfare i dette området, vil tiltak være kostbare og praktisk vanskelige å 
gjennomføre. Det er da naturlig at dette området ikke kan reguleres til planlagt formål, og må tas 
ut av planen. Øvrige deler av planområdet er ikke definert med slik fare.

Beredskap og samfunnssikkerhet
Etablering av hyttefelt med 30-35 hytter, kan medføre utfordringer i forhold til 
samfunnssikkerhet og dimensjonering av beredskap. Fylkesmannen i Troms har påpekt dette, 
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som det kommer frem av vedlagte uttalelse. Uttalelsen gjelder naturbasert og/eller menneske 
skapt fare. 

Naturbasert fare gjelder slikt som skredfare, løsmasser mv. Mht. løsmasser vil etablering av 
hyttefelt kunne medføre reell fare, avhengig av hvilke masser grunnen består av. Området består 
av Marin strandavsetning, som kan gi ustabile grunnforhold. Utredning vedr dette er ikke ferdig. 

Menneske skapte farer omfatter etablering av bygningsmasse for opphold av mennesker. Dette 
kan medføre økt behov for beredskap inne brann- og redning mv. (Se for øvrig kommentarer til 
Tilbakemeldinger etter varsel om oppstart).

Foreligger det risikoforhold som er uakseptable, og hvor risikoreduserende tiltak ikke kan 
gjennomføres, vil planen ikke være gjennomførbar. Risikoen som er gjennomført, viser at det må 
gjøres noen tiltak for å ivareta, blant annet beredskap, samt at det gjenstår noen utredninger.

Tilbakemeldinger etter varsel om oppstart
- Sametinget

Vurderes som avklart.

- Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten
Det er utført en slik risikovurdering i saken, hvor virkninger og estetiske hensyn til 
landskap også inngår som tema. Denne har medført at reguleringsbestemmelser stiller 
krav til utforming, som forslagsstiller har vurdert å ivareta disse hensyn. Det vises i så 
måte til reguleringsbestemmelser.

- Reindriftsforvaltningen
Det er ikke kommet uttalelse fra reindriftsforvaltningen, og derfor har det ikke vært mulig 
å vurdere evt. virkninger/konsekvenser for reindriften.

Dersom videre arbeid med planen tilrås, vil reindriftsnæringen igjen få anledning til å gi 
uttalelse i saken, som en del av Offentlig ettersyn.

- Fylkesmannen i Troms
Det er gjort en risikovurdering av plan og planområdet. Av denne fremkommer det at 
forhold vedr. skred, steinsprang, grunnforhold må utredes nærmere. Slike utredninger er 
igangsatt, eller vil bli igangsatt. 

Grunnlaget for reguleringsplanen vil i så måte foreligge når utredningene er gjennomført. 
At de ikke foreligger nå, er ikke utslagsgivende for om videre arbeid med planen kan 
tilrås eller stanses.

- Statens Vegvesen
Disse har gitt samtykke til løsninger, men det er noe usikkerhet om de har hatt tilgang til 
planen som helhet, med de løsninger som ligger i endelig forslag. Som en del av Offentlig 
ettersyn, vil Statens vegvesen få anledning til å vurdere planen som helhet, og dermed 
kunne ta stilling til saken.

- Nord Troms Kraftlag AS (Ymber AS)
I sin uttalelse sier de at det ikke er kapasitet til å forsyne fritidsbebyggelsen, fra lavspenn 
nettet, slik den fremstår i planen. Det må derfor settes opp ny Trafo inne på området. I 
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kommunikasjon med Ymber AS, har det fremkommet at det er mulig å benytte 
stolpetrafo, som settes på eksisterende stolper til høyspentlinjen.

De har utover dette gitt detaljerte beskrivelser av forhold som må ivaretas, herunder 
sikringssone mot høyspentlinje.

Forslagsstiller har gitt løsninger i reguleringsbestemmelser, som ivaretar de forhold som 
Ymber AS tar opp i sin uttalelse. Nå når endelig forslag til reguleringsplan foreligger, vil 
de kunne vurdere om planlagte løsninger er tilstrekkelige.

Oppsummering
Planforslaget er vurdert som dekkende ift. form og innhold. Det er forhold som er uavklarte, men 
disse utredes. Offentlig ettersyn kan gjennomføres paralellt med disse utredninger.

Det er saksbehandlers vurdering at videre arbeid med planen kan tilrås.

Tilrådning betinges imidlertid av følgende:
1. Forslagsstiller sørger for at nødvendige utredninger blir gjennomført, herunder også 

kostnader forbundet med disse.
2.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/732 -2

Arkiv: 221

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 03.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra 1.1.2012

Henvisning til lovverk:

Det vises til skriv fra Statens landbruksforvaltning av 14.12.2011 om ny gebyrforskrift for 
konsesjons- og delingssaker fra 1.1.2012

Vedlegg
1 Ny forskrift

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slik vedtak:

Formannskapet viser til skriv fra Statens landbruksforvaltning av 14.12.2011 og ny 
gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker, og vedtar følgende gebyrer gjeldene for Skjervøy 
kommune fra 1.1.2012.

Konsesjonssaker: enkle/kurante saker kr. 1.500,-    andre saker: kr. 4.000,-.
Delingssaker:       enkle/kurante saker kr. 1.000,-    andre saker: kr. 2.000,-.

Saksopplysninger:

Forslaget til ny gebyrforskrift ble sendt på høring 4.2.2010. Det kom inn 60 høringssvar,
hvorav 48 fra kommunene. 3 høringsinstanser har ikke hatt merknader til utkastet. 
På bakgrunn av høringsuttalelsene har Statens landbruksforvaltning (SLF) fastsatt ny
gebyrforskrift.

Ny beregningsmetode for gebyret (selykostprinsipp)
Tidligere skulle gebyret for konsesjonssaker beregnes ut fra kjøpesummen for eiendommen
Nå er det faste maksimumsgebyrer.

I høringen har 32 høringsinstanser uttalt seg positivt eller sluttet seg til endringen i



beregningsmetode. Blant de som er negative til endringene har det blant annet vært nevnt at
de foreslåtte satsene er for lave til å gjenspeile kostnadene ved saken. SLF har tatt hensyn til
dette og til andre innkomne innspill ved å justere gebyrsatsen for konsesjonssaker.

Gebyrsatsene
SLF har fått mange innspill om gebyrsatsene. Før høringen ble det innhentet opplysninger
fra 17 kommuner om tidsbruk ved konsesjons- og delingssaker. Flere har kommentert at
dette var et lite utvalg å basere forslaget på. I høringen har det kommet 20 innspill om hva
som bør være timepris i slike saker eller forslag til alternative satser.
SLF har valgt å fastsette ny forskrift nå basert både på opplysningene fra de 17 kommunene
og innspillene fra høringsinstansene. Kommentarene til maksimumssats for delingsgebyret
fordelte seg svært jevnt og dette opprettholdes på kr. 2 000,- som i høringen. Maksimumssats
for konsesjonsgebyret er justert opp til kr. 5 000,-, basert på innspillene vi har fått.

Kommunenes adgang til å fastsette egne satser
SLF er delegert myndighet til å fastsette gebyrsatsene for disse sakstypene. SLF mener
kommunen bør ha en mulighet til å justere satsene i samsvar med lokale behov. Vi har
spesielt fått innspill i høringen om at gebyrnivået for enkle/kurante saker kan bli for høyt. Ut
fra dette har kommunene nå fatt en mulighet til å gradere satsene i den nye forskriften.

Kommunen kan velge å fastsette en egen gebyrsats for konsesjonssaker og for delingssaker
som er lavere enn maksimumssatsene. For eksempel kan kommunen vedta at gebyret skal
være kr. 4 000,- for konsesjonssaker og kr. 1 000,- for delingssaker.

Kommunen kan også velge gradert sats. Da kan kommunen ha en generell sats og en sats for
enkle/kurante saker. Et eksempel på dette er slike gebyr:

Konsesjonssaker: enkle/kurante saker kr. 1 500,- andre saker: kr. 4 000,-.
Delingssaker: enkle/kurante saker kr. 1 000,- andre saker: kr. 2 000,-

Satsene kr. 2 000 - i delingssaker 02 kr. 5 000,- i konsesjonssaker er maksimumssatser.
Kommunen kan ikke vedta et lokalt gebyr som er høyere enn disse satsene. Dersom
kommunen ikke har vedtatt lavere satser er det maksimumssatsene som gjelder.

Gebyrinnkreving og fritak fra gebyr
Etter ny forskrift skal kommunen kreve inn gebyr i alle saker, uavhengig av hvem som har
avgjørelsesmyndighet i saken. Hvis saken avgjøres av Fylkesmannen, skal gebyret fortsatt
kreves inn av kommunen.

I noen saker er det kommunen som er kjøper. Da skal det ikke kreves gebyr — kommunen
skal ikke betale gebyr til seg selv.

I forskriften § 4 er det en mulighet for å frita for gebyr der det er særlige grunner for det. En
søknad om dette avgjøres av det organ som avgjør konsesjons-/delingssaken. Vanligvis er
det kommunen, men det er Fylkesmannen når kommunen er part eller av andre grunner er
inhabil.

Ikke gebyr for konsesjonssaker for nær slekt (slektskapskonsesjon), jf. § 5 andre og
tredje ledd og § 9 fjerde ledd

Det er i rundskriv M-2/2009 fra Landbruks- og matdepartementet uttalt at det ikke skal
betales gebyr når nære slektninger eller odelsberettigede søker konsesjon fordi de ikke skal
oppfylle lovbestemt boplikt. Denne regelen er nå tatt inn i forskriften. Vi ber kommunene
merke seg unntaket for denne sakstypen.



Jevnlig justering av gebyrsatsene
SLF tar sikte på å justere gebyrsatsene regelmessig, for eksempel hvert femte år.

Vurdering:

Det har vært anledning for kommunene å innkreve gebyr for behandling av konsesjons- og 
delingssaker siden 1994, etter at kommunene overtok landbrukskontorene fra staten. Gebyrene 
har vært kr. 700,- for delingssaker og for konsesjonssaker har det vært h.h.v. 3 og 1 promille av 
kjøpesummen, dog minst kr. 700,- med maksimumsbeløp kr. 15.000,-.

I det nye forslaget er maksimumsbeløpene for delingssaker satt til kr. 2.000,- og for 
konsesjonssaker satt til kr. 5.000,-. Det er gitt anledning til kommunene å ha et lavere gebyr, og 
har i gebyrforskriften gitt ett eksempel på slike gebyrer. I teknisk sjefs innstilling til vedtak, er 
dette eksemplet lagt til grunn. Erfaringen for Skjervøy viser at de fleste delings- og 
konsesjonssakene er forholdsvis enkle/kurante og at maksimal gebyrsats ville gitt høyt gebyr 
nivå.
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Bankkonto: 7694 05 02280

Forslaget til ny gebyrforskrift ble sendt på høring 4.2.2010. Det kom inn 60 høringssvar,
hvorav 48 fra kommunene. 3 høringsinstanser har ikke hatt merknader til utkastet. Oversikt
over høringsuttalelsene finnes på www.slf.de .no.

På bakgrunn av høringsuttalelsene har Statens landbruksforvaltning (SLF) fastsatt ny
gebyrforskrift.

Ny beregningsmetode for gebyret (selykostprinsipp)
Tidligere skulle gebyret for konsesjonssaker beregnes ut fra kjøpesummen for eiendommen
Nå er det faste maksimumsgebyrer.

I høringen har 32 høringsinstanser uttalt seg positivt eller sluttet seg til endringen i
beregningsmetode. Blant de som er negative xil endringene har det blant annet vært nevnt at
de foreslåtte satsene er for lave til å gjenspeile kostnadene ved saken. SLF har tatt hensyn til
dette og til andre innkomne innspill ved å justere gebyrsatsen for konsesjonssaker.

Gebyrsatsene
SLF har fått mange innspill om gebyrsatsene. Før høringen ble det innhentet opplysninger
fra 17 kommuner om tidsbruk ved konsesjons- og delingssaker. Flere har kommentert at
dette var et lite utvalg å basere forslaget på. I høringen har det kommet 20 innspill om hva
som bør være timepris i slike saker eller forslag til altemative satser.

SLF har valgt å fastsette ny forskrift nå basert både på opplysningene fra de 17 kommunene
og innspillene fra høringsinstansene. Kommentarene til maksimumssats for delingsgebyret
fordelte seg svært jevnt og dette opprettholdes på kr. 2 000,- som i horingen. Maksimumssats
for konsesjonsgebyret er justert opp til kr. 5 000,-, basert på innspillene vi har fått.

Kommunenes adgang til å fastsette egne satser
SLF er delegert myndighet til å fastsette gebyrsatsene for disse sakstypene. SLF mener
kommunen bør ha en mulighet til å justere satsene i samsvar med lokale behov. Vi har
spesielt fått innspill i horingen om at gebyrnivået for enkle/kurante saker kan bli for høyt. Ut
fra dette har kommunene nå fatt en mulighet til å gradere satsene i den nye forskriften.
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Kommunen kan velge å fastsette en egen gebyrsats for konsesjonssaker og for delingssaker
som er lavere enn maksimumssatsene. For eksempel kan kommunen vedta at gebyret skal
være kr. 4 000,- for konsesjonssaker og kr. 1 000,- for delingssaker.

Kommunen kan også velge gradert sats. Da kan kommunen ha en generell sats og en sats for
enkle/kurante saker. Et eksempel på dette er slike gebyr:

Konsesjonssaker: enkle/kurante saker kr. 1 500,- andre saker: kr. 4 000,-.
Delingssaker: enkle/kurante saker kr. 1 000,- andre saker: kr. 2 000,-

Satsene kr. 2 000 - i delin ssaker 02 kr. 5 000,- i konses'onssaker er maksimumssatser.
Kommunen kan ikke vedta et lokalt gebyr som er høyere enn disse satsene. Dersom
kommunen ikke har vedtatt lavere satser er det maksimumssatsene som gjelder.

Gebyrinnkreving og fritak fra gebyr
Etter ny forskrift skal kommunen kreve inn gebyr i alle saker, uavhengig av hvem som har
avgjørelsesmyndighet i saken. Hvis saken avgjøres av Fylkesmannen, skal gebyret fortsatt
kreves inn av kommunen.

I noen saker er det kommunen som er kjøper. Da skal det ikke kreves gebyr — kommunen
skal ikke betale gebyr til seg selv.

I forskriften § 4 er det en mulighet for å frita for gebyr der det er særlige grunner for det. En
søknad om dette avgjøres av det organ som avgjør konsesjons-/delingssaken. Vanligvis er
det kommunen, men det er Fylkesmarmen når kommunen er part eller av andre grunner er
inhabil.

Ikke gebyr for konsesjonssaker for nær slekt (slektskapskonsesjon), jf. § 5 andre og
tredje ledd og § 9 fjerde ledd
Det er i rundskriv M-2/2009 fra Landbruks- og matdepartementet uttalt at det ikke skal
betales gebyr når nære slektninger eller odelsberettigede søker konsesjon fordi de ikke skal
oppfylle lovbestemt boplikt. Denne regelen er nå tatt inn i forskriften. Vi ber kommunene
merke seg unntaket for denne sakstypen.

Jevnlig justering av gebyrsatsene
SLF tar sikte på å justere gebyrsatsene regelmessig, for eksempel hvert femte år.
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Statens landbruksforvaltning
Norwegian Agricultural Authority

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967
om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. kgl.res. av 23. desember
1988 nr. 1073, jf. delegasjonsvedtak av 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

§ 1. Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker:

a) Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98
om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3.

b) Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 § 12.

Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til
seg selv.

Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt
(slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9  fj  erde ledd, skal
det ikke betales gebyr.

§ 2. For behandling av konsesjonssøknader som nevnt i § 1 a) kan det kreves et gebyr på
inntil kr. 5 000,-.

For behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i § 1 b) kan det kreves et
gebyr på inntil kr. 2 000,-.

Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller
satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt
lnwre Qntg, hetR1Ps gehyr sr,m nevnt i første og andre ledd.

§ 3. Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller
parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og
lignende fra flere eiendommer.

Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er
flere erververe av samme eiendom.

§ 4. Det organ som avgjør saken i første instans kan, når særlige grunner foreligger, helt
eller delvis frita for gebyr.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunens avgjørelser av søknad om å frita for
gebyr.

§ 5. Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Samtidig oppheves forskrift av 29.
desember 1993 nr. 1354 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/765 -1

Arkiv: M50

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 07.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Revisjon av renovasjonsforskrift

Henvisning til lovverk:
Forskrift om renovasjon i kommuner tilsluttet Avfallsservice

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon.
Frist for innspill i saken er 4 uker fra annonsering.

Saksopplysninger

Avfallsservice har bedt om gjennomgang og eventuell revisjon av gjeldende
renovasjonsforskrift. Gjeldende forskrift er fra 1999 og det kan derfor være behov for
gjennomgang og vurdering av bestemmelsene i forskriften. Avfallsservice ønsker å innføre 
enmannsbetjente renovasjonsbiler fra 2013. Dette begrunnes i effektivitet, arbeidsmiljø og 
avgiftsnivå.

Vurdering

Gjennomgang og vurdering av bestemmelsene i forskriften kan være aktuelle da forskriften er
tretten år gammel. Det vil være flere bestemmelser i forskriften som bør vurderes ut fra dagens
situasjon. Eksempler som har betydning for abonnenter i Skjervøy, er innføring av poser til
optibagsystemet betalt gjennom avgiften, innføring av enmannsbetjent bil, permanent merking
av septikkummer, med mer.

Arbeider med forskrifter følger samme prosedyre som reguleringsplanarbeid. Hver kommune 
som forskriften gjelder for, må gjøre selvstendige politiske vedtak om igangsettelse av revisjon 
av renovasjonsforskriften. Frist for innspill i saken bør være 4 uker.

Framdriftsplan for arbeidet
- Vedtak om oppstart februar 2012
- Høring



- Første gangs behandling i utvalg av eventuell revidert utgave april 2012
- Høring
- Andre gangs behandling i utvalg mai 2012
- Behandling i kommunestyre juni 2012



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4198 -8

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 02.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Søknad om deling av eiendommen 53/2 i Skjervøy kommune

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12

Teknisks sjef innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av 1,0 daa anna skogvokst areal 
fra eiendommen gnr. 53 bnr. 2 i Skjervøy kommune for oppføring av hytte som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen ikke berører produktive landbruksarealer. 
Eiendommen er ubebodd og har ingen landbruksdrift.

Saksdokumenter:
 Søknad om deling
 Skriv fra Teknisk etat, datert 31.10.11

Vedlegg:
Kopi av øk. kartverk

Saksopplysninger:

Søker: Tor Håvard Pedersen, 9180 Skjervøy
Erverver: Anja Båtnes og Stig Rasmussen, 9080 Storslett

Eiendommen ligger på Taskebyhalvøya og består av to parseller. Hovedparsellen ligger i Lille-
Taskeby, mens den andre ligger på Taskebynesset. Tomta på 1,0 daa ligger i Lille-Taskeby om 



lag 140 fra sjøen. Mesteparten av tomtearealet består av bevokst lauvskog på låg bonitet. På 
tomta skal oppføres en hytte.

Totalt har eiendommen 470 daa, fordelt på 3,0 daa tidligere fulldyrka jord, 6,0 tidligere 
overflatedyrka jord, 340 daa skog på lav bonitet og 121 daa på anna jorddekt fastmark.

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

Landbrukskontorets vurdering:
Omsøkte tomteområde har ingen landbruksmessig interesse, siden mesteparten av arealet består 
av skrinn fastmark bevokst med uproduktivt skogareal. Området er ikke bebodd og eiendommen 
53/2 har liten landbruksmessig interesse.





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4427 -5

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Asle Amundsen

Dato:                 02.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Søknad om deling av eiendommen 64/12 i Årviksand

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12

Vedlegg

1 Flyfoto over tomteområdet

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av 1,0 daa anna jorddekt 
fastmark fra eiendommen gnr. 64 bnr. 12 i Skjervøy kommune som søkt for oppføring av hytte.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkte deling ikke berører produktiv jord og at 
eiendommen ikke har hatt selvstendig drift på 30 år. Eiendommen har små ressurser for 
selvstendig drift.

Saksdokumenter:
 Søknad om deling
 Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy kommune, datert 16.11.11
 Kopi av øk. kartverk

Vedlegg:
Flyfoto

Saksopplysninger:

Søker: Sigmund Kristiansen, 9195 Årviksand
Erverver: Hilde Thomassen, 9195 Skjervøy



Eiendommen ligger i Årviksand på Arnøya. Eiendommen ligger i LNF-sone 2, som både er 
områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig, ervervs- og 
fritidsbebyggelse kan tillates.

Tomta som søkes fradelt er på ca. 1,0 daa og ligger i utkanten av bebyggelsen, ved steinbruddet 
i Årviksand. Tomteområdet består i hovedsak av anna skrinn fastmark. Erverver ønsker å føre 
opp en hytte på omsøkte tomt.

Eiendommen har i flg. gårdskart fra Nijos totalt 123 daa, av dette er 9,6 daa fulldyrka jord, 4,4 
daa overflatedyrka jord, 58 daa uproduktiv skog og resten 51 daa skrinn fastmark.
Det er ikke selvstendig jordbruksdrift på eiendommen, sist det var registrert slik drift var i 1982, 
da hadde bruket 18 vinterfora sau. F.t. høster nabo 7,0 daa av den fulldyrka jorda.  

Landbrukskontorets vurdering:

Eiendommen har ikke hatt selvstendig drift de siste 30-årene. Omsøkte fradeling berører anna 
jorddekt fastmark, og en deling vil ikke påvirke eiendommens avkastningsevne. Eiendommen 
har små ressurser for selvstendig drift.
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Arnøy Laks AS

U
TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

9194 LAUKSLETTA

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
10/1364-39 Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
35859/11 77 78 81 52 21.12.2011

OVERSENDELSE AV AKVAKULTURTILLATELSE
30117 SKOGNES  -  SKJERVØY KOMMUNE

Plan- og næringsetaten

Viser til akvakulturtillatelse av 05.09.11 om forlengelse av klareringen på lokaliteten Skognes
(30117) til 31.12.11. Vi viser videre til søknad datert 19.05.10 om tillatelse til utvidelse av
akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Skognes 30117 hvor Arnøy
Laks AS søker om utvidelse og permanent etablering på lokaliteten fra nåværende 2700 tonn
maksimalt tillatt biomasse (MTB) til 3590 tonn MTB.

Denne søknaden er ennå ikke ferdigbehandlet.

I påvente av helhetlig vurdering av søknaden av 19.05.10 har søker behov for ytterligere
4forlengelse av (illatelsen på 1iokalitet Skognes tidligere gitt forlengelse til 131.1').11 ikke

tilstrekkelig. Dette skyldes behov for innhenting av vurdering i saken knyttet til Mattilsynets
ansvarsområde.

Denne midlertidige klareringen gjelder derfor til  01.03.12  i påvente av nytt vedtak og endelig
behandling av søknaden av 19.05.10. Endelig og samlet behandling av søknaden datert
19.05.11 vil bli gjennomført når nødvendige vurderinger foreligger fra Mattilsynet.

Akvakulturtillatelsen følger vedlagt (./.).

Med vennlig hilsen

dersen
rådgiver

Vedlegg: Akvakulturtillatelse datert 21.12.2011
Kopi til: Fylkesmannens miljøvernavdeling, Kystverket Troms og Firmmark,

Mattilsynet avd Nord-Troms, Fiskeridirektoratet region Troms,
Skjervøy kommune, Frode Mikalsen

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



Riksantikvaren
Postboks 8196 Dep.

34 OSLO

Vår ref.:
05/3107-24
Løpenr.:
3709/12

VERDISKAPING PÅ KULTURMINNEOMRÅDET

Vi viser til brev fra Riksantikvaren, datert 23.11.11, der fylkeskommunene er oppfordret til å
sende inn 1 — 2 prosjektskisser til verdiskapingsprosjekter.

Troms fylkeskommune har tatt utfordringen og sender inn to prosjektskisser;  Verdiskaping
gjennom tradisjonshåndverk  og  Kiilgården som ressurs i Skjervøy kulturpark.

Vi ønsker å understreke at det kun er  skisser  til prosjekt. De mangler detaljene som er
nødvendig for å kunne utforme en fullstendig prosjektplan. Vi må derfor ta forbehold om
politisk godkjenning av fylkeskommunal medfinansiering. Det samme gjelder Skjervøy
kommunes medfinansiering i søknaden om støtte til  Kiilgården som ressurs i Skjervøy
kuittapal-k.

Vi håper på positive signaler fra Riksantikvaren og vil umiddelbart etter tilbakemeldingen i
mars 2012, starte arbeidet med utforming av en fullstendig prosjektsøknad.

Med vennlig hilsen

TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Saksbehandler:
Bente Nordhagen
Tlf. dir.innvalg.
77 78 82 22

/

Anne-Karin Sandmo &4,4bLI /U
fylkeskonservator Bente Nordhagen

rådgiver

Vedlegg: Verdiskaping gjennom tradisjonshåndverk
Kiilgården som ressurs i Skjervøy kulturpark*

*Kopi: Skj ervøy kommune
Nord-Troms museum

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

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

Kulturetaten

Arkiv:
C52 KLAND
Deres ref.: Dato:
11/02259-1 01.02.2012

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



Skjervoy kommune
Rådmannen

ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT
OG ØKONOMIPLAN 2012 — 2015

RAPPORTERING NR 1 — FORMANNSKAPSMØTE 200212
Rapporten oppdatert pr 6. februar

INNLEDNING
Etter formannskapets ønske fortsetter vi med denne rapporteringen også i 2012. Denne første
gangen er alt nytt slik at ingenting er markert på noen spesiell måte. Framover vil endringer
siden forrige gang være skrevet i rødt. Senere vil det også bli hull for tiltak som er ferdigstilt
og tidligere avmeldt.

A) PUNKTER I VEDTAKET 151211

1) Vurdering av konkurranseutsetting vaskeri (nr 4) Ansvar: Rådmannen
Det nedsettes en arbeidsgruppe innen 1. mars. Det er bedt spesielt om en vurdering av
om ASVO kan utføre denne oppgaven og det vil bli avholdt møte med dem. Utredning
ferdig innen 15.09.

2)  Vurdering av konkurranseutsetting Renhold (nr 4) Ansvar: Rådmannen
Det nedsettes en arbeidsgruppe innen 1. mars Utredning ferdig innen 15.09.

3) Vurdering av konkurranseutsetting brøyting off. plasser (nr 4) Ansvar: Rådmannen
Det nedsettes en arbeidsgruppe innen 1. mars. Utredning ferdig innen 15.09.

4)  Vurdering av om ASVO kan utføre bringetjenester, snøbrøyting Ilytebrygger og adm
av hjelpemidler (nr 4) Ansvar: Rådmannen

Det nedsettes en arbeidsgruppe innen 1. mars. ASVO skal delta i arbeidsgruppen.
Utredning ferdig innen 15.09.

5) Vurdering av drift av kirkegårder og kirkeparker (nr 4) Ansvar: Rådmannen
Det nedsettes en arbeidsgruppe innen 1.mars. Menighetsrådet involveres og er
kontaktet allerede. Utredning ferdig innen 15.09.

6) Utredning av sommeråpne barnehager (nr 5). Ansvar: K/U-sjefen
Gjennomføres innen 15. mai og rapporteres gjennom egen sak til f-skapet 29.5.



7) Barnas kommunestyre på våren (nr 6) Ansvar: Ordfører og varaordfører
Ordfører og varaordfører lager et opplegg.

8) Ungdommens kommunestyre på høsten (nr 6). Ansvar: Ordfører og varaordfører
Ordfører og varaordfører lager et opplegg.

9) Drift av kulturhuset (nr 7 og 14). Ansvar: K/U-sjefen
Basert på tilgjengelige ressurser lages et opplegg som gir mest mulig aktivitet i
kulturhuset, hensyntatt kommunestyrets krav om kinodriften. Kommer som egen sak i
f-skapet 16. april

10) Alternativ bruk av ungdomsskolen (nr 8). Ansvar: Komiteen
Komite oppnevnt av k-styret. Består av; ordfører, KM-sjef, 11/S-sjef,
vedlikeholdsleder og økonomisjef. Avholdt ett møte i januar der ulike ideer ble luftet.
Nytt møte med befaring av bygget i mars. Komiteen mener det ikke vil være naturlig å
starte videre utredninger av konkrete ideer før kommunestyret har tatt stilling til
Kystens kompetansesenter i ji.mi, og vil derfor legge opp til å utarbeide en liste med
muligheter innen 1. juni.

11) Privatskole i Årviksand (nr 9). Ansvar: Komiteen
 oppnevnt av k-styret. Består av; ordfører, varaordfører og rådmann. Avholdt

ett møte i januar. Avklart at det er ønskelig med en leieavtale for bygget. Forslag til
avtale utarbeides med sikte på behandling i f-skapet 16. april.

12) Drift av veilys (nr 10). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har fått fullmakt til å oppnevne komite og det bør gjøres i
februarmøtet. Naturlig at komiteen får frist til 1. september slik at evt tiltak kan
vurderes i BØP 2013-16.

13) Ny barnehageavdeling (nr 12). Ansvar: Ordfører og rådmann
Kommunestyrets førsteprioritet er etablering av ny avdeling i ørneveien
naturbarnehage innkalt til møte om dette 9. feb og formannskapet vil få orientering
om utfallet i møtet 20.2.

14) Grunnskolens framtid som tema i kommunestyret (nr 13). Ansvar: Ordfører og
rådmann

ønskelig at dette kommer i forkant av budsjettbehandlinga og da er det junimøtet som
er aktuelt. Ordfører og rådmann avklarer agenda og K/U-sjefen sørger for innhold.

15) Rullering/omarbeiding av planer i 2012. (nr 15). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har fått fullmakt til å oppnevne komite og det bør gjøres i
februarmøtet. Vedtak av planstrategi i januarmøtet vil  være  et naturlig utgangspunkt
for arbeidet.

16) Styrking av netto driftsresultat fra 2013 (nr 16). Ansvar: Rådmannen
Basert på regnskap 2011 og første økonomirapportering i mai vil rådmannen lage
konkrete mål for netto driftsresultat som innarbeides i rådmannens forslag til BØP
2013-16. Pr nå naturlig å tenke at det vil bli en form for opptrapping.



B) PUNKTER FRA 2010 SOM IKKE ER FERDIG

17) Samarbeid om menighetshus (pkt 7 i fjor) Ansvar: Kirkevergen
Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: øyvind Isaksen og Kristin
Dalheim fra menighetsrådet, soknepresten og Helge Andersen og Elisabeth Larsen fra
kommunen. Kirkevergen er oppnevnt som ansvarlig. Komiteen fastsetter tidsplan på
første møte. Ingen oppdatering mottatt fra arbeidsgruppa.

18) Retningslinjer Startlån (pkt 8 i fjor). Ansvar: Økonomisjefen
Opprinnelig tenkt at nye retningslinjer skulle behandles av det nye kommunestyret før
jul med virkning fra 2012, men så har finanstilsynet skjerpet kravene til egenkapital
ved boligkjøp og, Husbanken justerte sirie retningslinjer i tråd ined dette. Kornmer sak
til neste k-styre.

19) Økonomisk sosialhjelp (pkt 11 i fjor). Ansvar: Formannskapet
Løses gjennom prosjekt Ungdom på Ræk. Bytte av prosjektleder i januar så prosjektet
videreføres som opprinnelig planlagt.

20) Trosopplæringa (pkt 17 i fjor). Ansvar: Ordføreren
Form nnnskapPt har vedtatt å arbeirle aktivt for å firme midler inkl vurdere ulike
forslag. Ordføreren oppnevnt som ansvarlig. Komiteen fastsetter tidsplan i første møte.
Ikke mottatt rapportering.

21) Kystens Kompetansesenter
Det jobbes nå med en mulighetsanalyse som skal ende opp i et forprosjekt som
ferdigstilles juni 2012.

C) NYE INVESTERINGER 2012

22) Ny braimbil (1-3). Ansvar: Teknisk
Har begynt arbeidet med utlysning. Gammelbilen prøves solgt/byttet inn. Lånesøknad
ikke behandlet ferdig hos Fylkesmannen.

23) Ny småbarnsavdeling barnehage (I-4). Ansvar: K/U
Søkes løst gjennom avtale med ørneveien naturbarnehage, jf pkt 13.

24) Skredsikring Arnøyhamn skole (I-5). Ansvar: Teknisk
Ny vurdering gjøres når vi får sluttrapporten fra NGIs befaring. Antydet at den
kommer i løpet av februar, så formannskapet får den hvis den kommer før møtet 20.2.

25) Rypeveien (I-6). Ansvar: Teknisk
Litt forarbeid gjenstår, planlagt anbudsrunde fra mars. Lånesøknad ikke behandlet
ferdig hos Fylkesmannen

26) Kunstgressbane (I-8). Ansvar: K/U
SIK har muntlig sagt at de vil ta ansvaret for grunnarbeidet, men underskrevet avtale
er ikke mottatt pr dato — frist var 1.feb. Lånesøknad ikke behandlet ferdig hos
Fylkesmannen



27)  Lekeplass (I-9). Ansvar: Rådmannen
Planlagt oppstart juni hvis det er telefritt.

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE

28) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk
Kontrakt skrevet, oppstart uka etter påske. Ser ut for å bli noe dyrere, avklares før
neste k-styre.

29) Inngang legekontoret (532). Ansvar: Teknisk
Forsinket i 2011 grunnet liten kapasitet hos aktuelle leverandører. Ventes ferdigstilt
før påske.

30) Industriområde Sandøra (555). Ansvar: Teknisk
Prosjektering ferdigstilles før påske.

31) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk
Venter på tilbakemelding fra fylket om vi får tilskudd.

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen

32)  Nedlegging sentralbord
Prosessen påbegynt, avholdt innledende samtaler. Kartlegging av arbeidsoppgaver og
vurdering av omfordeling på rådhuset gjøres innen 1. mai.

F) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef
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Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 10.
feb. Deretter gjennomføres kartlegging av kompetanse og tjenestetid, samt oppsett av
ny bemanningsplan med kompetansekrav. Kriterier for nedbemanning (gjelder hele
kommunen) fastsatt i samarbeid med alle fagforeninger.

34) Red voksenopplæring 1,5 stillinger 1.8.12
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 10.
feb. Deretter gjennomføres kartlegging av kompetanse og tjenestetid, samt oppsett av
ny bemanningsplan med kompetansekrav. Kriterier for nedbemanning (gjelder hele
kommunen) fastsatt i samarbeid med alle fagforeninger.

35) Red spesped barnehage 2 stillinger 1.8.12
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 10.
feb. Deretter gjennomføres kartlegging av kompetanse og tjenestetid, samt oppsett av
ny bemanningsplan med kompetansekrav. Kriterier for nedbemanning (gjelder hele
kommunen) fastsatt i samarbeid med alle fagforeninger.

36) Red SFO 0,5 stilling 1.8.12
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 10.
feb. Deretter gjennomføres kartlegging av kompetanse og tjenestetid, samt oppsett av



ny bemanningsplan med kompetansekrav. Kriterier for nedbemanning (gjelder hele
kommunen) fastsatt i samarbeid med alle fagforeninger.

37)  Nedlegging Årviksand skole 1.8.12
Dekkes under pkt 11 om overgang til privatskole

G) HELSE OG SOSIAL. Ansvar: Etatssjef

38) Samhandlingsreformen
En del avtaler med UNN inngått, gjenstår noen til neste k-styre. Gjenstår å få på plass
sykestueavtalen.

39) Reduksjon hjemmetjenesten 3,25 stillinger 1.1.12
Som følge av opphør av behov for ressurskrevende tjenester høsten 2011 ble
bemanningen nedjustert fra årsskiftet. Gjennomført innen fristen uten oppsigelser, men
noen ansatte har foreløpig fått vikariater i påvente av faste stillinger.

40) Etablering av vikarpool
Påbegynt i ledermøte i januar. Drøftes med fagfore-"gene i febniar.

41) Red 0,5 stilling i psykiatrien 1.1.12
Gjennomført uten oppsigelser.

H) TEKNISK Ansvar: Etatssjef

42)  Red 50  %  vaktmester 1.5.12
Planlegges gjennomført ved naturlig avgang.

43) Nedlegging Årviksand skole 1.8.12
Dekkes under pkt 11 om overgang til privatskole

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen

44) Inndekning ROBEK siste år
Kommunestyrets viktigste mål for 2012 er å komme ut av ROBEK. Dette følges tett
opp i hele år. Denne rapporteringen er en viktig del av dette og ytterligere tiltak vil bli
iverksatt. Formannskapet må si noe om evt hyppigere økonomirapportering enn mai
og oktober.

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



K) INNSPARINGER ETTER 2012
En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2013 eller senere. Disse har vi
foreløpig ikke sett noe nærmere på. Dette vil bli gjort når vi nærmer oss høstens
budsjettbehandling.
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Samarbeidsavtale med Halti næringshage

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Halti næringshage på bakgrunn av 
saksopplysningene som foreligger.

2. Tiltaket skal dekkes av det kommunale utviklingsfondet.

3. Avtalen evalueres etter et år.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har begrensede ressurser i administrasjonen til å håndtere næringssaker. 
Etter avslutningen av Omstillings- og utvikingsprosjektet har ordfører og rådmann i større grad 
påtatt seg flere av oppgavene tilknyttet dette. 
Administrasjonen har en 10 % stilling knyttet opp mot førstelinjetjenesten som etableringshjelp 
for nyetablerere spesielt. Det er ytterligere behov for bl.a. veiledningshjelp for nyetablerere og 
utviklingshjelp for etablerte bredrifter. På bakgrunn av dette inngår Skjervøy kommune et 
samarbeid med Halti næringshage AS for å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. 

I flg. avtalen skal Halti Næringshage:
- Gi etablererveiledning i samarbeid med Skjervøy kommune
- Drive oppsøkende arbeid rettet mot etablerte bedrifter for å informere/veilede om 

videreutvikling 
- Ha kontordager på Skjervøy, bistå med rekruttering og oppfølging
- Bidra til videreutvikling i samarbeid med Varehuset Skjervøy



- Tilføre kunnskap om og oppmerksomhet omkring næringsutvikling til kommunen og 
næringslivet i kommunen

- Arbeide offensivt med nyskapning og nyetablering i samarbeid med kommunen
- Pris kr. 50.000,-/år
- Avtalen evalueres etter et år

Vurdering

Det er viktig at Skjervøy kommune kan opprettholde en viss struktur og et visst tilbud for 
nyetablerere og etablerte bedrifter innen næringsutvikling. Siden kommunen mangler ressurser 
innen næringsutvikling er det viktig at man forsøker å etablere andre strukturer som kan 
avhjelpe situasjonen. Halti næringshage kan gjennom avtalen bidra til dette. 


