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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/926 -3

Arkiv:

Saksbehandler:  Ingrid Lønhaug

Dato:                 22.01.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/13 Skjervøy Formannskap 04.02.2013

Rekruttering og omdømmebygging - tiltaksplan

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
- Plan for tiltak som et ledd i rekruttering og omdømmebygging tas til etterretning og 

arbeidet prioriteres i den videre planlegging og ift økonomi.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune er med i en treårig satsing på omdømmebygging i Nord-Troms.  
Omdømmearbeid er viktig både for å øke konkurranseevnen til kommunene, styrke kommunene 
som attraktive arbeidsgivere og for å bli flinkere til å kommunisere det særegne og spesielle ved
hver enkelt kommune. I vår globale verden konkurrerer vi om oppmerksomhet, investorer, 
arbeidskraft og turister. Prosjektet jobber med omdømmebygging på ulike måter.

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms arrangerte dialogseminar med ungdom i alle 6 kommunene i 
Nord-Troms høsten 2012. Her ble ca 180 ungdommer stilt spørsmål om hjemkommune- og 
regiontilknytning. Et av spørsmålene var: Hva bør hjemkommunen gjøre for å holde på ungdom 
/ få unge voksne til å flytte tilbake etter endt utdanning? Et annet spørsmål var: Hvilke 
utfordringer står hjemkommunen overfor i forhold til din aldersgruppe? 

Tydelige fellestrekk i disse seminarene har blant annet munnet ut i denne planen for tiltak som 
et ledd i rekruttering og omdømmebygging. Prosjektet har fått hjelp fra Universitetet i Tromsø 
når det gjelder bearbeidelse av det innsamlede materiale, så det jobbes også med andre 
tilnærminger til materialet.

Vurdering

Familier ser på flere forhold når de flytter tilbake eller flytter til et sted. Det er ikke bestandig 
mulig for en kommune å tilby alt alene, men ved at vi tar hele regionen i bruk, kan vi sammen 
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tilby det meste. Vi må bli bedre selgere av hele regionen - ikke bare egen kommune. Samtidig 
må vi vurdere våre egne tiltak i vår kommune. 

Det er viktig for omdømmeprosjektet og for de ungdommene som deltok i dialogen at arbeidet 
de deltok i blir vurdert i den politiske planleggingen. Det er et betydelig antall ungdommer som 
svarte på spørsmålene og seminarene er vurdert som viktige i forskningssammenheng. Planen 

Formannskapet inviteres til en drøfting av planen og en evaluering av kommunens tilbud i 
forhold til planen.  
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PLAN FOR TILTAK SOM ET LEDD I REKRUTTERING OG OMDØMMEBYGGING

Prosjektet ønsker en tilbakemelding fra kommunen ved årssiftet på om man gjør noe med de foreslåtte tiltakene eller ikke (*egen kolonne for dette).

Utfordring Status Forslag til tiltak Mål for tiltak Ansvar

Kostnad 
kommunen

Hva gjør 
kommunen*

Barnehageplasser Det trengs til en hver tid nok 

barnehageplasser slik at potensielle 

tilflyttere er sikker på at de får 

barnehageplass når de flytter. 

Dersom småbarnsfamilier er den 

ønskede målgruppa er tilgjengelige 

barnehageplasser avgjørende.

Full barnehagedekning. 

Barnehage inntak hele/ 

flere ganger i året.

Tilrettelagt for 

barnefamilier.

Kommunen Varierer

Arbeidsplasser/ 

rekruttering

Sikre 

etableringsveiledning til 

potensielle nyetablerere.

Tilbud om 

etablererveiledning for 

nyetablerere.

Kommunene/ 

Halti NH/ 

næringslivet

Ansatte på 

næring, avtale 

med Halti eller 

andre om 

veiledning.

Jobbe med etablering av 

stedsuavhengige 

arbeidsplasser der dette 

ikke er gjort.

Enklere for flere å "ta 

med seg en jobb de 

allerede har" eller 

etablere egne 

arbeidsplasser.

Kommunene/ 

Halti NH/ 

næringslivet

Eks. fra 

Kvænangen -

næringshage,       

utredningsfase 

ca 350.000,-, 

mulig 

delfinansiering 

sammen med 

andre.

Rekruttering gjennom 

arbeidslivsdagen på UiT 

til høsten

Profilere muligheter for 

potensielle tilbake- og 

tilflyttere.

Halti NH og 

kommunene

5000-10000 

årlig/ kommune

Under dialogseminarene uttrykte 

deltakere bekymring for 

jobbsituasjonen fremover 

(nedskjæringer og 

karrieremuligheter). Som 

potensiell tilbakeflytter er det ofte 

jobb for to som er avgjørende for 

om man flytter tilbake eller ikke. 

Konkurransen om arbeidskraft 

øker. Nord-Troms må ruste seg for 

å sikre fremtidig rekruttering, men 

samtidig være pådriver for 

etablering av flere arbeidsplasser.
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Jobbe med utfordringen i 

kommunal regi (gjerne i 

et samarbeid med lokale 

entreprenører og 

Husbanken). Etablere 

"ungbo",  

selveierleiligheter e.l.

Få etablert 

leilighetskompleks eller 

lignende.

Kommunen 

sammen med 

lokale 

utbyggere.

Varierer

Jobbe med utfordringen i 

kommunal regi (gjerne i 

et samarbeid med 

Husbanken). Etablere 

prøveboliger (egen 

satsing med suksess 

andre steder).

 Utrede muligheten for 

prøvebolig der tilflyttere 

får tilbud om å prøvebo 

en periode litt rimeligere 

enn tradisjonell utleie i 

kommunal regi. Kriterier 

for hvem som får 

prøvebo (eks. 

småbarnsfamilier).

Kommunen Varierer

Aktiv bruk av startlån. Gunstig lånefinansiering 

for private utbyggere.

Kommunen Varierer

Tomter Behovet for tomter anses som stort 

flere plasser. Flere uttrykker at det 

er en fordel dersom det 

tilrettelegges for flere tomter og at 

det er enklere å få til bygging "der 

man faktisk ønsker det" (spesielt i 

distriktet).

Kommunene bør se på 

hvor det er tomter 

tilgjengelige og om det 

er  mulig å imøtekomme 

private utbyggeres ønske 

om å bygge på de 

spesielle plassene de 

ønsker.

Ledige tomter og gjerne 

ytterligere tilrettelegging 

slik at utbygger kan få 

det der han/hun ønsker.

Kommunen Varierer

Saksbehandlingstid I enkelte kommuner oppfatter 

deltakerne på dialogseminar 

saksbehandlingstida som lang. 

Spesielt innen byggesaker. Noen 

plasser er dette en myte. Andre 

plasser en realitet.

Kommunene bør 

gjennomføre enkle 

brukerundersøkelser for 

å få avkreftet/ bekreftet 

om det er lang/ kort 

sakbehandlingtid.

Bevisstgjøre 

kommunene og brukerne 

på faktisk 

saksbehandlingtid.

Kommunen  ca. 50 000 årlig/ 

kommune

Behovet for midlertidige boliger 

anses som stort. Flere uttrykker at 

det vil være lettere å flytte til 

regionen dersom det eksisterer 

"midlertidige" boliger 

(selveierleiligheter, prøveboliger 

etc.). En slik boligpolitikk må 

komme som et tillegg til 

boligsosial handlingsplan. Les mer 

om prøvebolig: 

http://www.husbanken.no/boligeta

blering-i-distriktene/boliger-ma-til-

for-a-skape-vekst-region-midt/

Boliger
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Etablering av 

vertskapsfunksjon i egen 

kommune. Delta i 

rekrutteringskampanjer i 

Omdømmeprosjektet og 

håndtering når prosjektet 

er avsluttet. 

Tilflyttere får et sted å 

henvende seg for å få 

informasjon om "alt".

Kommunen Kan inngå i 

eksisterende 

ressurs, eks. 

servicekontor.

Kommunens hjemmeside All info av betydning 

legges ut.

Kommunen Kan inngå i 

eksisterende 

ressurser. 

Opplæring på 

flere.

Kommunen egen side på 

facebook. Egen strategi 

er viktig.

Kommunene etablerer 

Facebook som en kanal 

for enkel 

informasjonsutveksling.

Kommunen Kan inngå i 

eksisterene 

ressurs.

Kjøpe ei side i lokal 

avisa der kommunen 

informerer om siste nytt, 

eks. Kåfjordnytt i FiN

Informasjon ut til 

innbyggere.

Kommunen kr. 7500,- eks. 

mva. per gang

Flyplassen i Sørkjosen 

må sikres og utbygges. 

Tilrettelegges bedre for 

arbeidspendling for 

offshore/ gruve Tromsø 

og Finnmark etc. 

Behovet bør utredes.

Utbygging for økt 

reiselivssatsing og bedre 

pendlerbetingelser.

Kommune/ 

fylket

Person- og 

næringstransporten på 

vei må utbedres.

Lettere å reise innad i 

regionen og ut av 

regionen.

Kommune/ 

fylket

Båtforbindelsene til 

regionen må holdes på 

samme nivå.

Lettere å reise innad i 

regionen og ut av 

regionen.

Kommune/ 

fylket

Det er viktig for innbyggerne og 

potensielle innbyggere at det er 

enkelt å reise til/fra regionen. 

Mobilitet

Informasjon fra kommunen til 

innbyggerne er ei utfordring. 

Kommunikasjon er utfordrende. 

Kommunene bør tilstrebe å 

informere ytterligere.

Kommunikasjon 

med innbyggerne
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Bedre koordinering 

mellom offentlig 

transport i hele regionen.

Lettere å reise innad i 

regionen og ut av 

regionen.

Kommune/ 

fylket
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/316 -1

Arkiv: C83

Saksbehandler:  Ingrid Lønhaug

Dato:                 23.01.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/13 Skjervøy Formannskap 04.02.2013

Oppfølging av samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og Grønn Hverdag

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:
Formannskapet velger følgende 3 politikere til å sitte i utvalget: 

1.
2.
3.

Saksopplysninger

I juni 2008 vedtok Skjervøy kommune en samarbeidsavtale med Grønn Hverdag knyttet til 
Klimaklubben.no. Klimaklubben.no er et nettbasert tilbud til alle som ønsker å endre vaner i 
miljøvennlig retning. Nettstedet består av et oppfølgingsprogram med tips og råd, og et nettsamfunn 
der folk kan utveksle erfaringer og kommunisere med andre miljøinteresserte.

Skjervøy kommune var den første nordnorske kommunen som meldte seg inn i Klimaklubben. I avtalen 
står det at vi deltar gjennom følgende punkter:

1. Kommuneskjold og lenke til kommunens eksisterende nettsider.
2. Linken / knappen til www.klimaklubben.no på kommunens nettside
3. Bruke verktøyet til å mobilisere egne ansatte.

Vurdering

Skjervøy kommune har siden avtalen ble skrevet hatt liten aktivitet i forhold til oppfølging av avtalens 
punkt 3. I økonomiplan for 2013 – 2016 ble det vedtatt å sette ned et utvalg bestående av tre politikere 
som følger opp avtalen og gir innspill til politisk behandling.

Sak 4/13



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1730 -7

Arkiv: C83

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 22.01.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/13 Skjervøy Formannskap 04.02.2013

Lovlighetsklage formannskapsvedtak sak 117/12

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Lovlighetsklage - hoveddokument
2 Følgeskriv (mail) til klage ifm behandling av budsjettforslag
3 Vedlegg 1-5 til lovlighetsklage

Rådmannens innstilling

Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak:

Lovlighetsklagen avvises og oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling

Saksopplysninger

Formannskapet behandlet budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 i møtet 26. november i fjor, 
sak 117/12. Et enstemmig formannskap var da enig om at det forslaget Mona Jørgensen fremmet 
på vegne av Frp var av en slik karakter at det ikke oppfylte de krav formannskapet selv har satt 
til innhold i denne typen forslag. Forslaget ble da avvist og ikke lagt ut på høring sammen med 
de andre slik det framgår av protokollen. 10. desember har så 3 medlemmer av kommunestyret 
fremmet en lovlighetsklage som legges fram til underinstansbehandling i formannskapet. 
Formannskapet kan da enten ta klagen til følge eller avvise den. Blir den avvist oversendes den 
automatisk til Fylkesmannen for endelig behandling der. Formannskapets første møte etter at 
klagen kom inn og dermed første mulighet for underinstansbehandling er 4. februar.

Klagen er framsatt innen fristen og underskrevet av 3 og dermed er alle formaliteter i orden.

Vurdering

Klagen inneholder en del karakteristikker og retoriske spørsmål som rådmannen oppfatter er 
politiske utspill mer enn saklig og formell underbygging av klagegrunnlaget. Dette anser ikke 
rådmannen å være noe som skal tillegges vekt i vurderingen og det er heller ikke rådmannens 
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oppgave å mene noe om dette. Vurderingen vil da dreie seg om det forhold at klagerne mener at 
et enstemmig formannskap har avvist behandlingen på et feilaktig grunnlag med feil bruk av 
hjemmel.

Klagerne viser til politisk reglement pkt 1.13.1. og 1.13.2. De aktuelle punktene lyder:

1.13.1 Forslag i møtet kan ikke settes fram av andre enn av kommunestyrets 
medlemmer.

1.13.2 Forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen og være undertegnet av 
forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget. Går forslaget ut på 
hvem som skal velges eller ansettes, eller på at den sak som behandles 
skal utsettes eller sendes annet kommunalt organ, eller på at et forslag 
ikke skal vedtas, kan det gis muntlig.

Det framgår videre av reglementets kap 2.3 at tilsvarende bestemmelser også gjelder for 
formannskapet. Til dette er å bemerke at dette er utgangspunktet og dermed de generelle regler 
for all behandling i politisk organ hos oss. Det betyr altså at om ikke noe annet er bestemt er det 
kun dette som gjelder.

For behandling av budsjett og økonomiplan har vi imidlertid en mangeårig lokal praksis for at 
det stilles tilleggskrav til forslagenes utforming. Disse kravene går ut på at endringsforslagene 
skal bestå av to deler; en skriftlig beskrivelse av hva tiltaket går ut på inkludert en beskrivelse av 
konsekvenser samt den økonomiske budsjettvirkningen. Det er også sagt at for forslag som har 
betydning for bemanningen bør også økning eller reduksjon av stillingsprosent framgå.

Disse tilleggsmomentene framgår riktignok ikke av noe reglement, men har vært i bruk siden 
høsten 2008. Uten at det har betydning for endelig konklusjon kan rådmannen minne om at de 
første par årene var det nettopp Frp som var ”best i klassen” på det å fremme forslagene i tråd 
med den malen man var enig om. Selv om malen for budsjettforslag ikke framgår av reglement 
er den etter rådmannens syn alt annet enn ukjent for alle politiske parti i Skjervøy. Rådmannens 
budsjettforslag ble lagt fram i formannskapet 5. november. De kuttforslag som rådmannens 
forslag bygde på er i budsjettheftets kap 4.d.1 presentert på den måten som er bestemt. Alle de 
tre endringsforslagene som ble fremmet i formannskapet 26. november bygde på rådmannens 
forslag og det kan da være formålstjenlig å minne om at det i budsjetthefte på side 20 framgår 
følgende:

Rådmannen synes det er viktig å påpeke at for alle tiltak som har konsekvenser for 
ansatte skal de tillitsvalgte orienteres før endelig vedtak fattes. Dette er hjemlet både i 
arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen, samt i lokalt inngått avtale om kriterier for 
nedbemanning. Dette gjelder også evt endringsforslag til rådmannens innstilling og 
medfører at forslag om stillingskutt, omorganisering, privatisering eller 
konkurranseutsetting senest må fremmes i formannskapets innstillingsmøte 26. 
november. Alle slike forslag som evt fremmes direkte i kommunestyret må avvises.

I og med at rådmannens forslag er grunnlaget framgår altså ovenstående da også som en del av 
Frps endringsforslag. Det er dermed rimelig å legge til grunn at Frp er kjent med at det for 
budsjettforslag gjelder lokale retningslinjer ut over det politiske reglementet.
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I møtet ble det også repetert hvordan evt endringsforslag i møtet 26. november skulle utformes 
og samme kveld sendte økonomisjefen ut forslaget på mail til hele formannskapet samt 
gruppelederne for de partier som ikke har fast plass i formannskapet, inkludert Vidar Langeland 
fra Frp. Også de to andre klagerne fikk samme mail. Fra mailen hitsettes:

Vedlagt følger rådmannens budsjettforslag, tekst og talldel. 

I tillegg følger en mal for oppsett av evt endringsforslag i neste møte. Det er viktig at evt 
forslag som omfatter kutt i stillinger blir fremmet i neste formannskapsmøte slik at 
fagforeningene har mulighet til å uttale seg om dem før kommunestyrebehandlingen. 
Evt forslag om stillingskutt som fremmes direkte i kommunestyret i desember må bli 
avvist

Det vises her til et særskilt vedlegg i form av en mal for oppsett av endringsforslag som det i 
2012 som flere år tidligere var full enighet i formannskapet om at alle skulle bruke. Malen er 
ikke veldig omfattende og vanskelig og den ser slik ut:

1) Tiltaksnavn
Beskrivelse: Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på og når det skal iverksettes.
Konsekvens: Bør si noe om konsekvens for brukere/innbyggere og evt ansatte.
Økonomi: Kort om økning eller minking og hvilket år. 

Malen er sendt ut i word-format for enkelt å kunne redigeres, kopieres og nummereres i tråd 
med det antall forslag hver gruppering måtte ha ønske om. Malen er den samme som har vært 
brukt siden 2008 slik at det skulle ikke være noen overraskelse eller nyhet at det er slik 
formannskapet i forrige og inneværende periode har pålagt seg selv å utforme forslag til 
budsjettendringer.

Grunnen til at vi har valgt å ha det slik var jo i utgangspunktet at det skulle være lettere særlig 
for fagforeningene å skjønne konsekvensene for de ansatte av de kuttforslagene som ble 
fremmet til politisk behandling. Så har vi jo også opplevd at dette også har vært til god hjelp for 
politikerne ved at det har vært enklere å sette seg inn i de andre partienes forslag samt at det i 
etterkant av vedtak har vært mindre uklarheter rundt hva man egentlig mente.

Konklusjon
2012 var femte året på rad at formannskapet la opp til å bruke samme mal for endringsforslag til 
budsjett som skulle fremmes til formannskapet eller kommunestyret. I forbindelse med 
presentasjonen av rådmannens forslag og etterfølgende utsending til alle politiske parti ble dette 
repetert og påpekt. 

Det må derfor kunne legges til grunn at det høsten 2012 var kjent for alle politiske parti at 
endringsforslag til budsjett skulle ha en særskilt utforming selv om dette ikke er omtalt i det 
politiske reglementet. Videre må det da framstå som rimelig at et enstemmig formannskap enes 
om å avvise forslag som ikke er i tråd med dette.

Rådmannen vil derfor anbefale formannskapet å avvise klagen og oversende den til 
Fylkesmannen for endelig behandling.
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Lovlighetsklage på avisning av lovlig fremsatt forslag i formannskapsmøte 26 november 2012.

I formannskapsmøtet ble Frp's budsjettforslag avvist, forslaget er ikke referert i protokoll og ikke tatt opp
til votering på tross av at det er fremsatt som et lovlig forslag av formannskapsmedlem Mona Jørgensen i
henhold til kommunelovens § 46 og Skjervøy kommunes reglement for politiske- styringsorgan §1.13.1 og
1.13.2, vedtatt i kommunestyret 15 juni 2011.

Høyres Mona Jørgensen fikk ordre om å endre sitt budsjettforslag dersom det ikke skulle lide samme
skjebne. Jørgensen valgte da å endre slik flertall og rådmann forlangte, med den konsekvens at Høyres
forslag ble sterkt endret på grunn av at flertall og rådmann nektet å akseptere kutt i Høyres forslag.

Det fremgår ikke av protokollen hvem som har bestemt at Frp' s forslag ikke var verdig politisk
behandling. Det er heller ikke protokollert at det er fremmet lovlig forslag om avisning av Frp' s
budsjettforslag. Det er heller ikke votert over avisning av et lovlig fremsatt forslag. Altså har flertallet tatt
seg den frihet å bestemme hva  som  kan fremmes av forslag fra et mindretall? Etter 17 års herredømme fra
en konstellasjon må man vel kanskje regne med at noen kan tro de er allmektige og har rett til å bestemme
hva andre skal mene?

Sitat fra protokoll fra møte:

"Forslag fra Skjervøy Frp — lagt frem av Mona Jørgensen avvises da det ikke har med
,konsekvensbeskrivelse."

Vedtak:
Votering over forslagene:
- Rådmannens forslag: 0 stemmer
- Kp, SV, SP og Krf støttet med 6 stemmer
- Høyres forslag støttet med 1 stemme

Sitat slutt

Det er ikke fremmet forsiag om avisning, det er ikke votert over om budsjettforslaget fra Flp skulle
avvises. Fremsatt forslag er endringsforslag til rådmannens innstilling i henhold til kommunelovens
kapitel 8, og i henhold til Skjervøy kommunes reglement for politiske styringsorgan §1.13.1 og 1.13.2,
vedtatt i kommunestyret 15 juni 2011.

Med bakgrunn i de klare brudd på reglement og kommunelov begjæres formannskapets mangelfulle
vedtak i sak 117/12 opphevet, og saken behandlet på nytt i henhold til reglement og lovgivning.

Sak 5/13



Flertallet i formannskapet har bestemt at kommunelovens og kommunens reglements krav til forslag ikke
er tilstrekkelig for budsjettforslag. Formannskapets har ikke myndighet til å endre reglement vedtatt av
kommunestyret, eller kommunelovens krav til budsjett. Hele saken oppfattes som et forsøk på sensur av
et alternativt forslag som "noen" misliker, flertallet virker å ha en deftnisjon av demokrati og ytringsfrihet
på høyde med de som var gjeldende i gamle sovjetunionen.

Som det fremgår av vedlagte budsjettforslag fra Frp i fylkestinget er det tydeligvis i orden med egne
tallmatriser i fora som forholder seg til demokratiske spilleregler og lovverk.

Skjervøy 10.12.12

-

Vidar Langeland Mona Jørge en ørn Cato Angell

Kommunestyrerepresentant Kommunestyrerepresentant Uavhengig kommunestyrerepresentant

Fremskrittspartiet Høyre

Vedlegg:

1. Epost fra Mona Jørgensen 28 november 2012

2. Epost fra Rune Stifjell 28 november 2012

3. Sitat fra budsjettforslag fra KP-SV-SP-KRF

4. Skjervøy Frp's endringsforslag til rådmannens innstiffing

5. Fremskrittspartiets forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Troms
Fylkeskommune, tabell 1.
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Ma nar Solbakken

Fra:  Vidar Langeland [vidar_langeland@hotmail.com]
Sendt:  13. desember 2012 08:22
Til: Torgeir TJ. Johnsen
Kopi: Magnar Solbakken; (aka-soer@online.no); (maria_Landersen@hotmail.com);

(Vidar@skarvenregnskap.no); aksel@hotell-maritim.no; Aram Abdulrahman; Arne
Nilssen (arne_nilssen@yahoo.com); Elin Johannessen, SkKP; Framtid i Nord
(nyhet@finord.no); Hanne Høgstad; Helge Andersen; Jan Larsen (janlarsen1943
@hotmail.com); Jan Roger Holmgren (janrogerholmgren@yahoo.no); Jarle Strøm
(grkons@online.no); kristinatorbergsen@hotmail.com; Marita Friis; May Lisbeth
Kristiansen (maylisbeth@epost.no); Paul Stabell (paul@byggeservice.no); Rita
Mathiesen; Roald Sebergsen (roald@ar-ing.no); Robert Bertram Hansen
(robert.hansen@trollnet.no); Rolf Larsen (SP) - Leder Skjervøy SP;
ronny.laberg@troms.vgs.no; Sigmund Mathiassen (sigmund.mathiassen@live.no);
Skjervøy nærradio (post@snradio.no); Tom my Arne Hansen; Tommy Nilsen
(arenilse@online.no); tonje-76@hotmail.com; Ulla Laberg; Dag Hugo Lorentzen; Einar
Lauritzen - Leder Skjervøy AP; Geir Helgesen; Ingrid Lønhaug; Irene Toresen; Irene
Toresen - privatmail (Ir-tore@online.no); Jørn Cato Angel; kariann.olaisen@live.no;
Kjell Arne Sørensen (karin-so@frisurf.no); Kumichal@online.no; Leif Peder Jørgensen
(leijoerg@online.no); Mona Jørgensen - Leder Skjervøy Høyre;
nordtromsror@gmail.com; Peder A Amundsen - leder Skjervøy kystparti; Pål S
Mathisen; Roger Johansen Leder Skjervøy KrF; Ørjan Albrigtsen; Øystein Skallebø
(oystein_sk@hotmail.com); ola.solvang@nordlys.no; jan@framtidinord.no;
yngve@framtidinord.no; kjetil@framtidinord.no

Emne:  RE: Formannskapets manglende behandling av Frp's endringsforslag til rådmannens
budsjettforslag

Vedlegg:  lovlighetsklage.pdf

Hei,

vedlagt klage på ordfører og rådmanns forsøk på å være selvutnevnte sensurmyndigheter da man eskluderte
Frp's budsiettforslag fra behandling uten noen vettig begrunnelse i siste formannskapsmeae_

Vil samtidig melde spørsmål til kommunestyret mandag 17.12 som grenser mot klagesaken. Det politiske
flertall på Skjervøy har siden jeg kom inn i styre og stell i 2007 har gjort noen vedtak som har resultert i større
og mindre skandaler, og episoder hvor utfallet av beslutninger ikke alltid blir som man hadde tenkt. I og for seg
helt vanlig, og en del av hverdagen til de fleste av oss. Det som blir spesielt i Skjervøy kommune er den mangel
på ansvar for konsekvenser av beslutninger som flertallet viser. Der hvor de fleste av oss lettere
beskjemmet innrømmer at man ikke var helt heldig med resultatet og går videre, bruker flertallet på Skjervøy
tiden og ressursene til å bortforklare og forsøke å skjule sannheten for egne innbyggere.

Det har den siste tiden i artikler i Nordlys vært belyst gamle synder som opposisjonen ved flere anledninger har
stilt spørsmålstegn til uten å få klare svar. Flertallet ønsker å fortrenge og bortforklare, i stedet for å behandle
resultatet, lære av eventuelle feil og gå videre.

Som svar på kritikken kommer rådmann og ordfører med offentlige utspill hvor man kan få inntrykk av at det er
de som skriver og snakker om feilene som er ansvarlig for at flertallet har utvist dårlig dømmekraft og gjort
vedtak som ikke virker gjennomtenkte.
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Rådmannen sier til Skjervøy Nærradio at det må bli slutt på baksnakking av kommunen, og kritiserer
leverandørene til Nordlys for å fore dem med spekulative og negative saker.

Ordføreren skriver i sitt leserinnlegg i Nordlys "Hvordan skal vi klare å få mediene til å slutte å bruke
spalteplass på negativ omtale av den vakre kommunen vår? Hvordan stoppe de som forer mediene med slikt
negativ omtale?" Man kan få assosiasjoner til gamle dager med demokratitolkninger fra østeuropeiske
kommuniststater og latinamerikanske fasciststater dersom man lar tankene vandre....

Noen eksempler på hvor galt det kan gå med oppfølgings spørsmål til ordføreren:

I den såkalte barnehagesaken hvor kommunens vedtak om tilskudd ble opphevet av fylkesmannen flere ganger
fordi det ikke var i henhold til lovverket ble undertegnede sammen med øvrige som hadde uttalt seg kritisk til
kommunens behandling i formannskapsmøte anklaget av varaordføreren for å skade omdømmet til Skjervøy
kommune.

Ønsker fiertallet ved ordføreren å undertrykke opposisjon og fjerne ytringsfriheten for å hindre
omdømmetap?

Rådmannen skylder i radiotalen forriee uke på konsulentene oa understreker at administrasjonen var imot
miljøgateprosjektet, og politikerne ble lurt opp i stry av dårlige konsulenter Alle innstillinger fra rådmannen i
saken er positive til å gå videre? Teknisk sjef sier til Nordlys: "Formannskap og kommunestyre har nok
besluttet å gå i gang med tiltaket på et svært usikkert grunnlag".

Hvem snakker usant? Mitt inntrykk fra sakspapirene vi fikk da fiertallet for å prøve å berge prosjektet
valgte å tilleggs investere 500.000 i elektrokjele er at teknisk sjefs nøkterne analyse av beslutning tatt på
usikkert grunnlag er 100% korrekt.

Hvordan tolker ordføreren rådmannens stikk motsatte konklusjon?

I Årvikbruk skandalen har opposisjonen kritisert styret i Skjervøy Fiskeriutvikling for å bevilge og betale ut 3,1
millioner uten noen som helst dokumentasjon på hva pengene var brukt til. I tillegg er det i saksfremlegg til
styret henvist til vedlagt renoveringsrapport, i ettertid viser det seg at det finnes ingen renoveringsrapport. 3,1
millioner utbetalt uten noen som helst form for dokumentasjon. I håp om å finne en rasjonell begrunnelse for
søknad og utbetaling har opposisjonen bedt om innsyn i styreprotokoller, det blir blankt avvist av ordfører og
flertall.

2
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Hvem er ansvarlig for feilinformasjon i saksframlegget til styret?

Kan ordføreren bekrefte at det finnes et styrevedtak i Årvikbruket Eiendom for søknad og bruk av 3,1
millioner kommunale kroner?

I lånesaken på 4,5 millioner til Skjervøy Sjømat har det fra starten vært henvist til at lånet var sikret med pant i
utstyr som lånet skulle finansiere. I høst har ordføreren informert kommunestyret om at det er skrevet
panteobligasjon mellom partene, men den er ikke tinglyst og har dermed ingen verdi. Skjervøy kommune har
gjennom styret i Skjervøy Fiskeriutvikling gitt et usikret lån på 4,5 millioner kroner fordi noen glemte å sende
obligasjonen til tinglysning.

Hvem er ansvarlig for denne alvorlige forsømmelsen?

Nå er innstilling fra administrasjonen og låneavtalen mellom Skjervøy Fiskeriutvikling og Industriparken AS
blitt offentlig. Begrunnelsen for lånet var den store betydning drift i Industriparken hadde for fiskeflåten som
leverte på Skjervøy. I låneavtalen er Industriparken AS forpliktet å opprettholde driften i anlegget for å unngå
mislighold av låneavtalen. Det vil si at Industriparken AS har misligholdt låneavtalen siden Skjervøy Diesel
gikk konkurs høsten 2010.

Hvorfor er ingen politiske organ informert om forholdene rundt produksjonsplikten i låneavtalen?

Vil ordføreren på noen måte bidra til å bringe alle merkelige avgjørelser og hemmelighetskremmeri i de
100% kommunalt eide selskapene under demokratisk kontroll?

Hvordan tenker ordføreren å hindre opposisjonen i å kritisere posisjonens mindre vellykkede
prosj ekter?

Er det flertallets og ordførerens ønske at flertallet skal vedta og bestemme hva opposisjonen skal få lov å
spørre om og foreslå?
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Under kommunevignetten i avisas Nordlys i dag står det fra Skjervøy kommune at prosjket miljøgate er
avsluttet i henhold til intensjonen rapporterer Skjervøy kommune til Troms fylkeskommune9 Hvordan er det
mulig? Forhåpentligvis et feilsistat. Ber uansett om at ordføreren setter opp evaluering og gjennomgang av de
etterhvert mer og mer mislykkede prosjektet i komunestyret slik at vi kan få en redegjørelse for hva vi fikk for
investeringene på over 2,5 millioner.

Hvordan bli feridg med gamle synder? komme videre og få fokus på utvikling og vekst? Et gratis tips fra
undertegnede, legg kortene på bordet, konkluder hvor og hvorfor det gikk galt, gi makten tilbake til
kommunens folkevalgte organer og gå videre.

Vidar langeland

Kommunestyrerepresentant

Skjervøy Frp

vidarlangeland@hotmail.com
To: torgeir.johnsen@skjervoy.kommune.no
CC: magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no; aka-soer@online.no; maria_j_andersen@hotmail.com;
vidar@skarvenregnskap.no; aksel@hotell-maritim.no; aranhadi@skjervoy.kommune.no; arne_nilssen@yahoo.com;
solanum@live.no; nyhet@finord.no; hanne.hogstad@hotmail.no; helge_and@yahoo.no; janlarsen1943@hotmail.com;
janrogerholmgren@yahoo.no; grkons@online.no; kristinatorbergsen@hotmail.com; mfriisster@gmail.com;
maylisbeth@epost.no; paul@byggeservice.no; rita.mathiesen@skjervoy.kommune.no; roald@ar-ing.no;
robert.hansen@trollnet.no; sommarvoll@nordtroms.net; ronny.laberg@troms.vgs.no; sigmund.mathiassen@live.no;
post@snradio.no; tommyarne.hansen@skjervoy.kommune.no; arenilse@online.no; tonje-76@hotmail.com;
ulla.laberg@skjervoy.kommune.no; dag.h@c2i.net; einarlauritzen@hotmail.com; geirhelgesen@hotmail.com;
ingridionhaug@skjervoy.kommune.no; irene.toresen@skjervoy.kommune.no; ir-tore@online.no; joeangel@online.no;
kariann.olaisen@live.no; karin-so@frisurf.no; kumichal@online.no; leijoerg@online.no; mona@hotell-maritim.no;
nordtromsror@gmail.com; peder_amundsen@yahoo.no; pal.mathisen@skjervoy.kommune.no; rog7@online.no;
oalbrigtsen@gmail.com; oystein_sk@hotmail.com; ola.solvang@nordlys.no
Subject: Formannskapets manglende behandling av Frp's endringsforslag til rådmannens budsjettforslag
Date: Tue, 27 Nov 2012 19:08:04 +0000

Hei,

Var innom i dag, du var opptatt men snakket med Magnar og fikk referert begrunnelsen for at formannskapet
avviste vårt budsjettforslag. Dersom jeg husker korrekt lyder protokollen som følger, "forslaget fra Frp avvises
på grunn av manglende konsekvensutredning." Altså har flertallet tatt seg den frihet å bestemme hva som kan
fremmes av forslag fra et mindretall? Etter 17 års herredømme fra en konstellasjon må man vel kanskje regne
med at noen kan tro de er allmektige og har rett til å bestemme hva andre skal mene?
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Har forelagt formannskapets beslutningen for Frp's regionsekretær, han svarte: Det står ingen steder at forslaget
skal konsekvensutredes. Dere burde imidlertid sørge for at det er inndekning for deres forslag. Frp's
budsjettdisiplin er som alltid forbilledlig, så det skulle ikke være et argument mot vårt forslag.

Har forstått kommuneloven som kommunens reglement for politiske styringsorgan er hjemlet i slik at ethvert
lovlig valgt medlem har rett til å fremme forslag til enhver sak som er oppe til politisk behandling. Forstår at
ordføreren, rådmann og flertallsgrupperingen denne gang er av den oppfatning at flertallet kan bestemme form
og innhold på forslag som fremsettes. Mottar med takk lovreferanse som gir dere utvidet myndighet til å være
meningspoliti. Skj ervøy kommunes eget reglement for forslag hjemler ingen form for meningsdiktatur, §1.13.1
og 1.13.2 for de som ønsker å lese punktene i reglementet som omhandler hvem som kan fremsette forslag, og
hvordan forslag skal fremsettes.

Det var akkurat samme debatten i fjor i formannskapet hvor rådmannen til slutt tok til fornuften og ba flertallet
ta Frp's forslag opp til votering, dog med krasse karakteristikker av forslag og forslagsstiller, noe det skal være
takhøyde for i et levende demokrati.

Når nå flertall har bestemt seg for å være meningspoliti og forkaste et lovlig fremsatt forslag i henhold til
kommunens eget reglement §1.13.1 og 1.13.2 ber jeg ordføreren sørge for at Frp's forslag legges ut til offentlig
ettersyn på linje med øvrige lovlig fremsatte endringsforslag som flertallet i formannskapet fant akseptable i
form og innhold. Jeg velger fortsatt å tro at flertallet i Skjervøy kommune respekterer eget reglement og norsk
lov og at dette er en glipp som rettes opp av ordføreren.

I motsatt fall ber jeg om at dette innspillet behandles som en klage på flertallets ulovlige avvisning av forslag
fremsatt til sak 117/12 i formannskapsmøte av lovlig valgt representant Mona Jørgensen i henhold til
kommunens reglement for politiske styringsorgan §1.13.1 og 1.13.2.

Med vennlig hilsen

Vidar Langeland
Kommunestyremedlem
Skjervøy Frp

From: vidar_langeland@hotmail.com
To:  magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no
Subject:
Date: Mon, 26 Nov 2012 21:27:02 +0000
Morn Magnar,

forstårpåMona at Frp' s budsjettforslag ble avvist, dersom du har det klart skulle jeg gjerne hatt formannskapets
begrunnelse og Mona sin protokolltilførsel.

Mvh
Vidar
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Vedlegg 1

Mona Jørgensen
mona@hotell-maritim.no

To Vidar Langeland, rune.stifjell@skjervoy.kommune.no

From:  Mona Jorgensen  (mona@hotell-maritim.no)
Sent: Wednesday, November 28, 2012 3:08:34 PM
To: Vidar Langeland (vidar langeland@hotmail.com); rune.stifjell@skjervoy.kommune.no

Saken om fremlegging ble 1KKE tatt opp til votering!!! Dt ble lettere uorden og diskusjon om saken.
Formannskapet tok så  en  pause slik at undertegnede fikk rydde opp i Høyres forslag. Så tok jeg opp
spørsmålet om å få protokollert avvisningen av Frps forslag. Magnar sa at det var protokollert!
Avvisningen ble besluttet ved en beslutning av ordførere og rådmann. Ingen votering! Beklager at jeg
ikke var våken nok til å kreve det, men jeg hadde nok med å prøve å levere noe som lignet budsjett fra
Høyre.

Vennlig hilsen

Mona Jørgensen

Mobil 0047 99324174
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Vedlegg 2

From: Rune.Stifje11@skjervoy.kommune.no
To: vidar_langeIand@hotmail.com
CC: Torgeir.Johnsen@skjervoy.komrnune.no; Reidar.Maeland@skjervoy.kommune.no
Date: Weel, 28 Nov 2012 10:30:36 +0100
Subject: VS: Formannskapets manglende behandling av Frp's endringsforslag til rådmannens
budsjettforslag

God dag Vidar.

Har fått din henvendelse videresendt fra Ordfører og saken er drøftet med han og rådmarmen nå i dag.

Litt oppklaring: Mona Jørgensen fremmet i formannskapet Frps alternative budsjett som forslag. Totalt
ble det fremmet 3 alternative budsjettforslag — ett fra Høyre, ett fra KP/SV/SP/KRF og altså Frp sitt.

Neste steg i alle saker er jo som vanlig voteringen over framlagte forslag og det er vel her sakens kjerne
er. Reglene tilsier jo at alle budsjettforslag som det stemmes over i formannskapet skal legges ut til
offentlig ettersyn og være alternative innstillinger til kommunestyrets behandling.
Avstemmingsprosedyren blir dermed at det voteres over de ulike forslagene hver for seg — ikke at man
setter dem opp mot hverandre for å se hvem som får flest stemmer. I forkant av voteringen ble det gjort en
vurdering av om hvert enkelt forslag var fullstendige i sin form altså ikke en vurdering av det politiske
innholdet. Et enstemmig formannskap — 7 av 7 kom da fram til at det skulle stemmes over: 1)
Rådmannens innstilling (fikk 0 stemmer), 2) forslaget fra KP/SV/SP/KRF (fikk 6 stemmer og 3) forslaget
fra Høyre (fikk 1 stemme). Et enstemmig formannskap mente at Frps forslag ikke var fremmet på den
måten slike forslag skal fremmes og avviste da å stemme over det. Mangelen går på at det ikke inneholdt
en skriftlig beskrivelse av innhold i og konsekvens av de kuttforslagene som ble fremmet. Grunnlaget for
dette er tidligere praksis hos oss sammenholdt med at denne ble gjentatt i formannskapsmøtet 5.
november da rådmannens forslag ble fremlagt. Viser her til tekstdelen i rådmannens forslag, kap 4.d.1
samt at det samme dag ble sendt ut en mal for tekstdelen for endringsforslag. Hovedhensikten med den
skriftlige delen er jo at de som ser forslaget skal skjønne hva forslagene går ut på og hvake konsekvenser
de får slik at de har et grunnlag for evt å komme med høringsinnspill før kommunestyrernøtet. Særlig
viktig er jo dette for forslag  om  kutt som berører ansatte. Frps forslag inneholder kutt av 7,25 årsverk i
2013 der 4 av dem er uspesifisert. Et enstemmig formannskap vurderte da at forslaget måtte avvises.

Det vil ikke være riktig av Ordføreren å overprøve den vurderingen et enstemmig formannskap har gjort,
og Frps forslag kan dermed ikke legges ut til offentlig ettersyn nå i etterkant.

Det gjenstår da to alternativer: 1) Ovenfor gitte forklaring godtas, eller 2) vi sender saken videre til
Fylkesmannen som klage på formannskapets enstemmige avvisning av Frp sitt forslag (og ikke
manglende behandling slik det framgår av emnefeltet)

Ber om at du gir en snarlig tilbakemelding slik at en evt klagesak kan forberedes snarest

Mvh

Rune Stifjell

økonomisjef

Mobil 95 777 118
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Vedlegg 3

Sitat fra budsjettforslag fra KP-SV-SP-KRF

Sitat"5. Vaskeri
Beskrivelse: Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på mulighet for å
redusere utgiftertkonkurranseutsette vaskeri
Konsekvens: Dersom det fortsatt blir kommunalt drevet vaskeri må vi redusere
med 50% stilling
økonomi: Innsparing 200.000,- fra 2014 og ut perioden. "Sitat slutt

Er vel ingen som forstår denne konsekvensbeskrivelsen? Bemanning vaskeri reduseres med
33,33%, konsekvens er at 0,5 av totalt 1,5 stillinger skal fiernes? Hvordan kunne  rådmdrirmii
denne slippe gjennom?
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Vedlegg 4

Skjervøy FrP

Budsjett 2013 - 2016
NrTekst 2013 2014 2015 2016

Administrasjon
Red møtegodgjørelsen 80  000 80  000 80 000 80  000
Red varaordfører 150 000 150 000 150 000 150 000
Red ordførerpensjon til 20% pensjonsinnskudd 140 000 140 000 140 000 140 000
Opprette 2 utvalg -80 000 -80 000 -80 000 -80 000
Redusere tilskudd Menighetsrådet 100 000 100 000 100 000 100 000
Redusere 1 årsverk administrasjon 250 000 500 000 500 000 500  000

Kuitur og Undervisning
Red Fysak folkehelsekoordinator 125 000 250 000 250 000 250 000
Ungsdomsklubb -60 000 -60 000 -60 000 -60 000
Mopedopplæringen i  ungdomskolen -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Rammetimer skolen -500  000 450 000 -750 000 -750 000
Nye Skolebøker‘ materiell -100  000 -100 000 -100 000 -100 000

Teknisk
Kutt Vedlikeholdsleder 01.07.13 260 000 520 000 520 000 520 000
Kutt 3 årsverk drift 01.07.13 750 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Salg av bygg bolig -Red drift Nto 500  000 1 000  000 1 000 000 1  000 000
Reduksjon i  eiendommskattet  0,5  promille -500 000 -500  000 -500 000 -500 000
Økt vedlikehold gatelys -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Privatisering vaskeriet 01.07.13 100 000 200 000 200 000 200 000

Helse og Sosial
Aktivitør  0,5  årsverk -187  000 -187 000 -187 000 -187 000
Rammeøkning (4 Nattevakten) -600 000 -1  200 000 -1 200 000 -1  200 000

Sum 228 000 1 363 000 1 363 000 1 363 000
Overføres til fond 228 000 1 363 000 1363 000 1 363 000
Akkumulert på frie fond 228 000 1 591  000 2  954  000 4 317000
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Vedlegg 5

Fremskrittspartiets forslag til budsjett 2012
Fremskrittspartiet legger med dette fram sitt forslag tii budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Troms
Fyikeskommune, tabell 1.

Endringer (reduksjoner og økninger) er i forhold til fylkesrådets innstilling.

d
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750 Kulturminnevem 8172 -55 -55 -55 -55

760 Museer 13455 -621 -621 -621 -621

771 Kunstformidling 22075 -5000 -6000 -6000 -6000

772 Kunstproduksjon -  diverse stiftelser 65295 -500 -500 -500 -500

772 Kunstproduksjon -  Troms fylkeskultursenter 65295 -3000 -4000 -4000 -5000

772 Kunstproduksjon -  arbeidsstipend for utøvende kunstnerer 65295 -500 -1000 -1000 -1000

772 Kunstproduksjon -  DNNK NordnOrek opera og symfoniorkester 65295 -500 -1000 -1000 -1000

772 Kunstproduksjon -  DNNK Dansearena Nord 65295 -250 -500 -500 -500

772 Kunstproduksjon -  Kultur  i  Troms 65295 -1000 -2000 -2000 -2000

790 Andre kutturaktiviteter -  tilskudd samiske kultur- og språksentra 9449 -300 -600 -600 -600

790 Andre kulturaktiviteter -  tjeneste overført fra 77140 -866 -866 -866 -866

790 Andre kulturaktiviteter -  ljeneste overført fra 79030 -511 -511 -511 -511

790 Andre kulturaktiviteter -  tjeneste overført fra 79030 -740 -740 -740 -740

790 Andre kulturaktiviteter -  tjeneste overført fra 77280 -71 -71 -71 -71

790 Andre kulturaktiviteter -  tilskudd innvandrerorganisasjoner 9449 -100 -100 -100 -100

Sum tiltak området -20664 -25139 -27164 -28164

Samfardsel  - sektor 60 1013470
720 Fylkesveier- økt vedlkehold 441234 2500 2500 5000 6000

720 Fylkesveler -økning innvestering tettsted  -  Tromsø -lån 25 mill 441234 1000 2000 2000 2000

720 Fylkesveier -økning innvestering tettsted  -  Finnsnes -lån 15 mill 441234 600 1200 1200 1200

720 Fylkesveier -Økning innvestering tettsted  -  Harstad-lån 20 mill 441234 800 1500 1600 1600

720 Fylkesveler -  Langsundforbindelsen -  investeringmed lån 250 mill 15000 20000 20000 20000

720 Fylkesveler -  Bjarkøyforbindelsen -  investering med lån 370 mill 0 29600 29600 29600

720 Fyikesveier -  Bjarkøyforbindelsen -  finansierinsplan styringsgruppen.

Medfører forskyving av fylkeskommunens bidrag frem til 2018. 0 -29600 -29600 -29600

721 Trafikksikkerhet -  lån 100mill  -  raskere utbygging av gjeldende plan 9191 4000 8000 8000 8000

731 Fylkesveiferger -  Senjafergene 231417 10000 10000 10000 10000

Sum  tiltak  området 33900 45300 47800 48800

Plan  og  næring  -  sektor  70 430156

Generell effektivisering -1000 -1000 -1000 -1000

Arktisk tenketank -500 0 0 0

Sum  tiltak området -1 000 -1 000 -1 000 -1  000

Totalsumtif avsetnin e enka ital samferdsel -825 -650 -3  925 -5 675

Drift og utbyggingssenteret -  sektor  11

Salg av eiendommer -  diverse -10000 -10000 -10000 -10000

Avsetnin investerin sfond 10000 10000 10000 10000

Sum tiltak  området 0 0 0 0
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4077 -4

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 14.01.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/13 Skjervøy Formannskap 04.02.2013

Draugneset fiskecamp gnr 57 bnr 20 Arnøya ; Planspørsmålet om 
igangsetting av privat regulering.

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Forhåndskonferanse/informasjonsmøte for "Draugneset Fiskecamp"
2 kart

Rådmannens innstilling

Skjervøy Formannskap er positive til igangsetting med arbeidet av privat reguleringsplan på gnr 
57 bnr 20 Arnøya med bakgrunn i konseptet som fremkommer i møtereferatet av 20.12.12. 

Saksopplysninger/Vurdering:

Planspørsmålet legges frem i denne sak. Plan- og bygningsloven 2008 sier i § 12-8 sitat:
”Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram
for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan
bistå i planarbeidet.” Sitat slutt

Planspørsmålet er formål og virkninger til planen, og om kommunens innstilling til dette. Er
planformål gjennomførbart?

Se vedlegg datert 20.12.12: møtereferat, Forhandskonferanse/informasjonsmøte for ”Draugnes 
Fiskecamp” gnr 57 bnr 20 Arnøya.
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NVIØeXectt
FORHANDSKONFERANSE/
INFORMASJONSMØTE FOR
«DRAUGNESET FISKECAMP»

Gnr.57. Bnr. 20 - Arnøya
Tid: 20.12.12 Sted: Skj ervøy - Rådhuset

Innkalt av: Skjervøy kommune

Ordstyrer: Jakob  Bæhr Referent: Jakob  Bæhr

Deltakere: Tiltakshaver, Trond Simonsen (Tlf. 97986219).

Repr. fra Skjervøy kommune v/ Kjell Ove Lehne og Yngve Volden.

Arealplanleggere fra Nord- Troms Plankontor, Jakob Bæhr. Bemt Mathiassen samt

Kystsoneplanlegger, Svein Solberg.

Vedlegg:  1) Std.ref. forhåndskonferanse

2) Adr. liste Off. Instanser

3) Områdeskisse

4) Hovedpunkter i møtet

Sak Diskusjon og Konklusjon

Åpning/Info  Deltakerne ble ønsket velkommen til møte.

Tiltakshaver ble gjort klar over konferansen funksjon, hvorpå

hensikten er å få en avklaring mellom tiltakshaver og

kommunen om tiltakets omfang og bruk.

Tydelige rammer for tiltaket skal ligge innenfor møtets

intensjon. Disse rammene var pr. møtedato ikke nok detaljert

fra tiltakshavers side til at møtet i sin helhet var innenfor

rammene for en ordinær forhåndskonferanse.

Ut fra de omriss/ skisser og tanker tiltakshaver hadde

gjennomførte vi likevel et interessant og informativt møte der

mange av planens utfordringer ble belyst.
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Sak  Diskusjon og Konklusjon

1. Planen i korte trekk

Det er et ønske fra tiltakshaver Trond Simonsen på Arnøya å
kunne bygge en fiskecamp på gnr.57. bnr.20 - bestående av
liten småbåthavn med molo og flyte-kai, samt muligheter for
overnatting og bespisning for om lag 48/ 50 personer.
Anlegget kan synes å ha et samfunnsutviklende potensiale for
folk og næringer tilknyttet Arnøya.

Fiskecampen er tiltenkt å ha en egen liten småbåthavn hvorpå
1/4 av kundene vil bli fraktet med båt. Campens kapasitet
legger videre opp til å kunne ta i mot 1/4 av gjestene via
fylkesvei med buss — f.eks. direkte fra flyplass. Simonsen
ønsker videre at denne «basen» for fisketurister kan være til
nytte for guiding i f"jellet og eventuelt samiske kulturinnslag
sommer som vinter.

Et godkjent storkjøkken samt senger og arealer som trenger
tilsyn og rengjøring vil kunne være et grunnpotensiale for
arbeidsplasser tilknyttet lokaliteten Draugneset. I tillegg vil
broy ting av uteareal og vedlikehold av bygg og havneaniegg
kreve en del ressurser.

Det er foreløpig ikke dannet noe selskap, men Trond
Simonsen ønsker å vurdere hva som er mulig før man
eventuelt legger kapital i prosjektet. Han er videre klar over at
gjennomslag for en reguleringsplan er ikke en selvfølge, men
mye tyder på at beliggenheten ikke er spesielt kontroversiell
utover at tiltaket krever dispensasjon fra bygging i 100
metersbeltet langs sjø.

Da stedlig kultur, fiske og reindrift er en del av grunnmuren
for kundepotensialet ønsker Simonsen å s ille å la med
naboer, stedli fiskekultur samt landbruk o reindrift.
Ringvirkninger av en fiskecamp med jevnlige besøk vil
forhåpentligvis kunne gi inntekter for flere enn Draugneset
Fiskecamp.
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Sak Diskusjon og Konklusjon

2.  Formål

I medhold av Skjervøy kommunes kommuneplan er tiltenkte
område regulert til LNF- område hvor spredt bolig og
ervervbebyggelse samt fritidsbebyggelse kan tillates etter
nærmere vurdering, dette jamfør kommuneplanens
bestemmelser nr. 3.

Likeledes skal tiltaket jamfør forbud mot bygging i 100
meters belte fra sjø ivareta allemannsretten fullt ut. På grunn
av allemannsretten og øyas stedlige beiterett for rein og sau
bør reguleringsplanen ikke legge opp til inngjerding av
arealene. Mudring i fjæra fører til utarbeidelse av
konsekvensutredning (KU).

Det er videre nødvendi at Sk.ervo kommune tar stillin til
e en kommune lan ormålet å lokaliteten o deli
be runner hvor or man i dette til elle stiller se ositiv til

tiltaket Fiskecam å Drau neset å Arno a.

På grunnlag av ovenfor nevnte ønsker derfor Simonsen sitt
forslag om fiskecamp tatt opp til olitisk vurdering av
Skjervøy kommune.

2.  Adkomst, vei og parkering

Fylkesvei 347 går v/ 60-sone på oversiden av tiltenkte tiltak,
hvorpå det foreligger muntlig avtale med den nordre
naboeiendommen om felles adkomst.

Frisikt og trafikksikkerhet virker med dette å være forsvarlig,
da Fv. 347 går på rett strekke forbi tiltenkte adkomst felles
med gnr. 57. bnr. 13.

Simonsen vil videre planlegge parkering langsetter
byggetiltakets overside med videre tilløpsvei ned til molo,
sløyebu og båter i anlegget langsetter f,jæra nedenfor
hovedbygget. Vei rundt bygget kan derfor vurderes.

Adkomst, vei og parkeringsareal danner på denne måten
infrastrukturen innenfor tiltenkte reguleringsplan. Den
helhetlige arronderingen av veier bør fremkomme i et detaljert
illustras'onskart med ortofoto som bak runn.
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Sak Diskusjon og Konklusjon

3.  Vann

Eget borehull nær ved reguleringsplanen er beregnet å ha
kapasitet nok til de 12 leilighetene og bygget for øvrig.

Ved utarbeidelse av trasè for rørledning vil man fra
kommunens side stille krav til at rørledningsarbeidet gjøres så
skånsomt som mulig med hensyn på inngrep i terreng og
vegetasjon.

Det vil si at tras&ns inngrep minimeres mest mulig, og
tildekkes med stedlig torv/ vegetasjon.

4. Avløp

Sk'ervo kommunes re resentanter i møtet s'ekker ut krav til

avlo / se tik kn ttet til den men de mennesker Cam en skal

kunne huse 48 -50 o samtidi kunne inneha et stork"okken.

Det vil o så måtte vurderes krav til I stk brannh drant i et av

tilkoblin s unktene lokalisert ncer ved hovedb o vei/

vinterbro tet in rastruktur.

5. Reindrift/ Landbruk

Reguleringsplanen bør så langt det er mulig ta hensyn til
stedlig felles beite for rein og sau. Det åpenbart heldig for
tiltenkte reguleringsplan at den ligger på sjøsiden av veien, og
dermed ikke er i direkte konflikt med reindriftas drivelei om
lag 300 meter på oversiden av Fv. 347.

Tiltakshaver Simonsen er videre blitt anmodet om å kontakte
distriktslederen for distrikt 39 Årdni. Dette for å opplyse om
tiltenkte tiltak og snakke om tilpasninger/ ønsker for reindrifta
i planen, og om hvordan reindrifta eventuelt kan nyttegjøre
seg av de samme turistene/ gjestene. Distriktsleder er or

tiden Aslak Anders Gau å tl . 92414773.

Tiltakshaver bør også kontakte naboer o eventuelle

bønder/ landbruk slik at folk i umiddelbar nærhet får en del
informasjon og kan tilbakemelde iht. egne interesser.
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6.Hovedbygget m/  12  leiligheter

Hovedmøneretning skal følge langs etter
terrengets høydekvoter

1 Etg. bygg, hvilket er bra mhp. universell
utforming

Om lag 50 - 70. BRA pr. leilighet

Inngangspartiet/ hovedinngangsdel vil kunne
bli 100 — 150 kvm.

Byggets hovedinngang blir midt i bygget,
denne kan eventuelt røstes mot sjøen med
større glassvinduer, og bryter dermed opp det
noe lange utseende et slikt bygg lett kan få

Verandaer på sjøsiden tilhørende leilighetene
vil være aktuelt

Byggets estetikk skal være sammenfallende
med stedlige/ lokal byggeskikk og kunne
assosieres å være et sjørelatert motell/
samlingsplass

Fargevalget skal være innenfor spekteret
«jordfarger», hvorpå forslag til farger
forelegges byggesaksbehandler i byggesak

7. Universell Utforming

Det forutsettes at den tiltenkte reguleringsplanen har tenkt å si
noe om universell utforming i planbeskrivelsen.

I hovedbygg (dører, terskler, bredde, toalett, mm ), sløyebu,
og i reguleringsplanens parkeringer og veistruktur, samt ved
påstigning via flyte- kai til båt skal det i særdeleshet bli tatt
hensyn til rullestolbrukerens behov. Dette er for øvrig en av
brukergruppene.
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Sak Diskusjon og Konklusjon

8.  Strøm

Det befinner seg en trafo på 22 KV linjenett 15 meter på

oversiden av Fv. 347 om lag 200 meter sørøst for den tiltenkte

reuleringsplanens hovedbygg. Tiltakshaver anmodes om å

sjekke ut kapasiteter og detaljer for denne med Ymber AS.

9. Rekkefølgebestemmelser

Dette er bestemmelser som skal sikre god planprosess og

nødvendig infrastruktur jf. plan- og bygningslovens § 12-7.

nr. 10. Utbygging kan derfor ikke skje før nødvendige

tekniske anlegg som adkomst, vei, vann, avløp og

strømtilførsel er etablert. Herunder vil grunnboring og

konsekvensutredning også måtte foreligge før tiltak kan

iverksettes.

I  ti.  Z 1 ealbruk og molotiltak

På Draugneset gnr. 57. bnr. 20. Tronsvangen vil hovedbyggets

areal kunne komme på om 1ag (60 kvm. x12 + Inngangsparti/

seksjon røstet mot sjø med 100-150 kvm.) totalt 800 — 900

kvm. BRA.

Det vil med dette gå med nesten 1. dekar på dette bygget av

det totale arealet på ca. 20. dekar i tiltenkte reguleringsplan.

Hele det tiltenkte området er ca. 80 x 200 meter.

På den eksisterende eiendommen gnr.57. bnr.20 er det pr. i

dag to naust tilhørende tiltakshaver Simonsen. Disse forutsette

innlemmet i reguleringsplanen.
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Mudring i fjæra vil sammen med grunnboring og molotiltak

utløse krav til konsekvensutredning. Skjervøy kommune

stiller seg for øvrig positiv til at molo med flyte- kai er en del

av reguleringsplanen. Minimum dybde på '/2 fjære er beregnet

å være 2,5 meter på innsiden av forespeilte molotiltak.

Værmessig vil vestl' nord vindretning være mest

ugunstig for tiltenkte molo og båtene der.

Rambøll AS har alIerede tatt ut koordinater for eventuell

grunnboring. Konsekvensutredningen vil selvsagt være en

fordyrende faktor pga. molo. Det er mulig at utgiftene bare for

grunnboring vil komme på 100 — 200.000 NOK.

tillegg vil bygging av selve moloen koste mye, dette til tross

for egeninnsats i dette arbeidet. Tiltakshaver Simonsen bør

derfor vurdere om fiskekampen er tjent med molo for om lag

20- 25 båter jf. egen skisse.

Nord- Troms Plankontor 07.01.13
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4921 -2

Arkiv: 194169/285

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 13.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/13 Skjervøy Formannskap 04.02.2013

Kirkegårdsveien 22: søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Sentrum Nord i forbindelse med byggesøknad for oppføring 
av tilbygg på gnr 69 bnr 285

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Veileder T1459 Grad av utnytting.

Vedlegg
1 Tegninger
2 Situasjonskart
3 Naboerklæring Sigmund Mathiassen

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Johan Kristoffersen dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Sentrum Nord punkt 1.3 takvinkel på 15 grader og 
punkt 1.11 utnyttelsesgrad % TU på 47 % for oppføring av tilbygg til enebolig på 
gnr 69 bnr 285.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Johan Kristoffersen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg til enebolig på gnr 69 bnr 285.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Evensen byggevare AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK alle tiltak tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF VVS tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kurt Einarsen AS ansvarsrett i funksjonen 
UTF gravearbeider tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis DakArk AS ansvarsrett i funksjonen PRO 
bygningsteknikk og arkitektur tiltaksklasse 1.
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JS Bygg AS ansvarsrett i funksjonen UTF 
mur, tømmerarbeid, pipe og våtrom tiltaksklasse 1.

Saksopplysninger

Johan Kristoffersen søker om oppføring av 2 tilbygg med underbygget kjeller, med et bruksareal 
etter utbyggingen på 254 m2 samt at tilbygget får en takvinkel på 15 grader. For at Kristoffersen 
skal kunne realisere byggeprosjektet må det dispenseres fra reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Sentrum Nord Punkt 1.3 og 1.11. Hovedbygningen er i oppført i 1958 med 3 
etasjer og grunnplan på 39 m2. Bygningen har ved flere anledninger fått byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg.

Evensen byggevare AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK alle tiltak tiltaksklasse 1.
  
Rørlegger Helgesen søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF VVS tiltaksklasse 1.

Kurt Einarsen AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF gravearbeider tiltaksklasse 1.

DakArk AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO bygningsteknikk og arkitektur
tiltaksklasse 1.

JS Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF mur, tømmerarbeid, pipe og våtrom 
tiltaksklasse 1.

Vurdering

Eiendommen består av hovedbygning som er oppført i 3 etasjer på forholdsvis 3 x 36 m2 = 
108m2 samt 2 tilbygg på henholdsvis 7m2 og 10m2 + kjeller 10m2 totalt 134m2. De 2 omsøkte 
tilbyggene oppføres med underbygget kjeller på henholdsvis 36m2 1 etasje og 36 m2 kjeller og 
10m2 1 etasje og 10m2 kjeller. Inngangsparti har 7m2 og parkeringsareal utgjør 20 m2.

Utregning av TU = BRA:

BRA kjeller   92.0 m2
BRA 1etasje 106.0 m2
BRA loft   36.0 m2
BRA parkeringsareal   20.0 m2
Total BRA 254.0 m2

Tillatt % TU = % BRA  30% BRA av tomtestørrelse 539m2 = 161 m2

% BRA etter utbygging 254/539 x 100 = 47% BRA.

Bygninger med liten grunnflate og flere etasjer er lite praktiske, tiltakshaver vil derfor lage til
nytt inngangsparti til hovedetasjen samt bad, vinnfang og stue/kjøkken. Kjelleren skal inneholde 
bod. De bygningsendringer som er omsøkt gjøres for å imøtekomme dagens krav til  
funksjonalitet/brukervelighet av boligen, noe som ombygging vil bidra til. 
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For at tiltakshaver skal kunne imøtekomme kravet til brukervennlighet medfører det at det må
dispenseres fra % TU i reguleringsbestemmelsen i reguleringsplanen Sentrum Nord med
17 % som tilsvarer en BRA på 93m2.

Tilbygget er søkt med en takvinkel på ca 15 grader, dette pga at taket ikke skal komme i konflikt
med røstvindu.

Arkitekturen av bygningen kan virke noe spesiell, men grunnet bygningens arkitekturiske 
utseende i dag vil det ikke innenfor en økonomisk forsvarlig ramme kunne gjøres annerledes
enn omsøkt. Det er også andre lignede bygninger i område slik at dette bygget ikke vil skille seg 
særskilt ut fra omkringliggende bebyggelse.

Ut fra ovenstående er saksbehandler positiv til søknaden.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Undertegnede ,'S( 6 /w/t/D ti.,9-7717As.r" eier/fester

av Gnr. 9 Bnr. 2 3 Feste nr. gir herved

sitt samtykke til at nabo --1,0(141il f -.407'c-•el--5`CA)

som er Eier/Fester av Gnr. G Bnr. 2 5 5- Feste nr.

gis tillatelse til å oppføre

nærmere enn 4 meter fra min eiendomsgrense.

Jfr. Plan- og bygningsloven § 70

Underskrift: "(1(iit4((('

Skjervøy den / 20  

Vitterlighets vitne 1:

Vitterlighets vitne 2:

NABOERKLÆRING

A ;  ;
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/9381 -11

Arkiv: 194169/791

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 05.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/13 Skjervøy Formannskap 04.02.2013

Nordveien 28: klage på formannskapsvedtak 97/12 ang garasje som ikke er 
oppført i hht byggetillatelsen gnr 69 bnr 791

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Sentrum Nord

Vedlegg
1 kart
2 klage på vedtak
3 ang forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr
4 tillegg til byggesøknad

Rådmannens innstilling

Formannskapsvedtak 97/12 oppheves, Daniel Jakobi får delvis medhold i klagen av 20.10.2012 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Daniel Jakobi dispensasjon fra 
reguleringsplan Sentrum nord punkt 1.6 for oppføring av garasje på 64m2.

Med hjemmel i reguleringsplanen Sentrum nord punkt 1.6 gis det ikke dispensasjon fra garasjen 
utforming som skal være tilpasses bebyggelsen på eiendommen dette gjelder for oppført ark på 
garasjetak. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakob byggetillatelse for oppføring av 
garasje på 64m2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 og reguleringsplan Sentrum nord punkt 1.6 
avslås søknaden om å oppføre ark på garasjetak.  

I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr på kr. 20.000,-

Sak 8/13



Saksopplysninger

Daniel Jakobi klager over formannskapsvedtak 97/12 der det fremkom følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan
avslås søknaden til Daniel Jakobi om å ha stående den ulovlige oppførte garasjen på
gnr 69 bnr 179.
Avslaget begrunnes med at kommunen ikke kan se at intensjonen bak bestemmelsene og loven 
er ivaretatt.

Formannskapet ber administrasjonen og effektuere gjennomføringen av ulovlig tiltak. Sitat slutt.

I samme vedtak ble det sendt ut skriv om forhandsvarsel om pålegg.

Daniel Jakobi har sendt klage datert 20.10.2012 på dette formannskapsvedtaket, han begrunner 
klagen med følgende: Det ikke er tatt hensyn til tilleggsopplysninger i skriv av 26.6.2012 som 
omhandler tolkning av arealer feil og at det var praktisk med kvist på tak. Videre vises det til 
misvisende ihht forståelse av bebygd areal, grunnflate og bruksareal. Jakobi viser videre til at 
det er flere bygg i område som har kvister og ark og viser til at det ikke eksisterer er klar 
definisjon på byggeskikk. 

Jakobi opprettholder søknaden om å ha garasjen slik den er oppført.

Det ble sendt ut forhandsvarsel om overtredelsesgebyr den 10.12.12

Vurdering

Det er innkommet kommentarer på forhandsvarsel sendt 10.12.12 fra tiltakshaver. Tiltakshaver 
bedyrer at tiltaket (ene) ikke ble gjort med overlegg men at det beror på missforståelse i tolkning 
av tillatelsen. Det er gitt tillatelse til oppføring av garasje med grunnflate på 50m2 oppført 
garasje har grunnflate er 64m2. Garasjen var omsøkt med saltak, oppført garasje har i tillegg fått 
oppført ark. Saksbehandler kan ikke se at det er grunn for mistolkning av tillatelsen i denne sak. 

Jakobi har i tillegg til kommentarer til forhandsvarsel kommet med et tilleggskriv som 
omhandler selve byggesaken. Jakobi ønsker å beholde nåværende størrelse på garasjen grunnet 
at han livnærer seg som snekker og har i den forbindelse behov for garasjen som lagringsplass 
av utstyr. I dag har Jakobi garasjen full da han benytter denne som lagring for egen båt.    

Overtredelsesgebyr
Jf. Pbl 08 § 32-8 kan overtredelsesgebyr ilegges den som forsettlig eller uaktsomt har latt
utføre/utført søknadspliktige tiltak og/eller ikke ivaretar det ansvar den enkelte er pålagt. Aktuelt
tiltak faller inn under punktene a, b, og g i denne paragraf. SAK 10 gir utdypende bestemmelser 
om overtredelsesgebyrer i §§ 16-1, 16-2 og 16-3.
Overtredelsesgebyr gis i størrelsesorden opp til kroner 200.000,- avhengig av alvorlighetsgrad,
dette fremkommer av § 16-1 i SAK 10. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyrer inntil
halvparten av angitte beløpsgrenser som fremkommer av § 16-1. Ved fastsettelse av gebyrets
størrelse er det ulike forhold som må vurderes.

Før det gjøres konkrete vurderinger, skal følgende hensyn tas ved utmåling av gebyrets størrelse
(jf Pbl 08 § 16-2):

Alvorlighetsgrad:
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Tiltaket medfører alvorlig brudd på gjeldende planverk, tiltaket kan være gjennomførbart men
da med innvilget dispensasjon fra reguleringsplan Sentrum nord. Alvorlighetsgraden av det 
utførte tiltaket må her sies å være stor.

I forhold til teknisk utførelse, er tiltaket utført av tiltakshaver og ligger innenfor den 
godkjenning (plan- og bygningsloven § 20-2 omfatter garasje inntil 70m2) som kommunen har 
gitt. Alvorlighetsgraden for dette kan ikke tillegges stor vekt.

Forsett:
Tiltakshaver har vært klar over de krav som plan- og bygningsloven m/forskrifter stiller til 
opprettelse av garasje. Jakobi fikk byggetillatelse etter innsendt byggesøknad m/tegninger. 
Jakobi har ikke oppført bygningen som omsøkt. Det er saksbehandlers oppfattning at bygningen 
er oppført bevist fra søkers side. Da overtredelsene er gjort helt bevist må dette vektlegges i 
negativ betydning ved utmåling av gebyrets størrelse.

Økonomisk gevinst
Saksbehandler kan ikke se at tiltaket gir tiltakshaver den helt store økonomisk gevinst ved å 
bygge garasjen større. SAK 10 § 16-2, sier at den økonomiske gevinsten kan vektlegges ved 
overtredelsesgebyrets størrelse.

Gebyrenes størrelse:
I det følgende vurderes de forhold som er relevant for saken og konkret størrelse på
overtredelsesgebyr i saken (vedlagt følger utskrift av SAK 10 § 16-1, for inngående
informasjon):

§ 16-1 punkt a:
Hjemmelshaver har utført/latt utføre søknadspliktig tiltak uten søknad og tillatelse jf Pbl § 20-1. 
Tiltaket som det var gitt tillatelse til er ikke bygget som omsøkt. Bygget var ikke i det vesentlige 
i overensstemmelse med krav gitt i og i medhold av plan- og bygningsloven og 
reguleringsplanen sentrum nord, og det kan da gis gebyr inntil kr. 10.000,- (halvparten til 
privatpersoner).

Med hensyn til tiltakets kravoppnåelse, alvorlighetsgrad, forsett og verdiøkning,
anbefaler saksbehandler at det gis gebyr for forholdet som rammer § 16-1 punkt a), i størrelse
kroner 5.000,-

§ 16-1 punkt b:
Hjemmelshaver lar bruke tiltaket uten at det foreligger nødvendig tillatelse til tiltaket.
Her legges det til grunn det samme som for punkt a, og overensstemmelse med gjeldende krav 
og gebyrstørrelse.
Som for punkt a, er det saksbehandlers anbefaling at det gis gebyr for forholdet som rammer §
16-1 punkt b), i størrelse kroner 5.000,-

§ 16-1 punkt g:
Den som gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene. 
Punkt 2 sier, at det gis inntil kr. 50.000,- (halvparten til privatpersoner) ved feil eller villedende 
opplysninger, og der forholdene medfører større avvik eller ulempe. 
Forholdene her er av en slik karakter at det må gis dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan, 
kommune har vært restriktiv ved å gi dispensasjon til garasjer utover 50 m2.

Med bakgrunn i at bygget ble bygget 14m2 større enn tillat samt påført ark må dette anses som 
(større avvik) villedende opplysninger. Med bakgrunn i dette, samt alvorlighetsgrad, forsett og 
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verdiøkning, anbefaler saksbehandler at det gis gebyr for forholdet som rammer § 16-1 punkt g, 
i størrelse kr. 10.000,-.

Oppsummering – overtredelsesgebyr:
For forhold som er nevnt ovenfor, anbefaler saksbehandler at det gis overtredelsesgebyr i saken
på totalt kroner 20.000,-. (punkt a kr. 5.000,- punkt b kr. 5000,- og punkt g kr. 10.000,-)

Det er lagt vekt på at ulovligheten er gjort med forsett og at garasjen utførsel gjør det vanskelig 
å få denne omgjort til omsøkt størrelse. 
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DANIEL JAKOBI

Nordveien 28

9180 SKJERVØY

SKJERRVØY KOMMUNE

Teknisk etat

9180 SKJERVØY 20.10.2012

KLAGE PÅ VETAK ARKIVSKAS NR 2009 9381-8

Ser av svar fra dere at dere har truffet et vedtak, der dere ikke har tatt hensyn til mine

tilleggsopplysninger sendt i brev 26.06.2012. Dette beklager jeg.

Reguleringsbestemmelsene viser til arealbestemmelser for garasjer, og viser her til

grunnflate. Som jeg fremla i siste brev var dette en misforståelse i fra meg.

Reguleringsbestemmelsene det henvises til har arealbestemmelse for garasjer som sitert i

saksfremlegget, men disse er ikke så entydige som saksbehandler vil ha det til. "Grunnflate"

som det heter i bestemmelsene, kan forståes som bruksareal, eller det kan bety bebygd

areal. Saksbehandler forstår bestemmelsene slik at det gjelder bebygd areal, og da skal

overbygg medregnes. Om det da er flere etasjer i bygget, har det ingen betydning for

arealet. Dersom det aksepteres at bestemmelsene like gjerne kan bety innvendig bruksareal,

slik som jeg har skrevet tidligere, er det da kun arken der ikke er godkjent. Grunnflate er et

folkelig begrep i dagligtalen, men ikke presis i en byggesak. Vet også om godkjente

byggesaker (garasjer) i samme byggefelt med areal større enn dette bygget.

Det vises også til at bygget ikke passer bygningene i området. Og dette er vanskelig og å
forstå, da det finnes flere hus med både kvister og arker i området. Vet ikke om det

eksisterer en klar definering av byggeskikken.

Mener at det tenkte resultatet til slutt vil bli bra. Når tomten er ferdig utfylt, og alt er ferdig,

vil det vises at det ikke er et ruvende bygg. Og som er tilpasset huset med matrealvalg, form

og farge.

Håper på en positiv behandling.

MVH

Daniel Jakobi
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DANIEL JAKOBI

Nordvelen 28

9180 SKJERV0

Mvh

Daniel Ja

SKJERVØY KOMMUNE

Teknisk etat

9180 SKJERVØY 26.12.12

Jeg viser til brev fra dere datert 10.12.12, hvor dere sender ut et forhåndsvarsel om
overtredelses gebyr på grn 69 bnr791.

Jeg synes det er beklagelig at situasjonen skulle bli slik. Og håper min videre forklaring kan
gjøre denne saken bedre. Jeg aviser at noe er gjort med overlegg.

Dere var på befaring og målte garasje et. Der ble det målt at garasjen var 46 m2
innvendig. Jeg hadde søkt, og fått tilla e på 50m2. Forstår ikke helt hvor de 14 m2
kommer fra.

Når det gjelder arken, så ble denne ført opp av praktiske hensyn. Under bygge prosessen
oppdaget jeg at det ble vanskelig med adkomst til huset fra garasjen. Da fant jeg ut at en
løsning med ark over utgangsdøra fra garasjen ville være en god løsning. Jeg søkte da om
tillatelse til å bygge denne, samt å få beholde garasjen slik den var. Det er en veldig liten ar
som ikke er synlig fra veien og nesten ikke fra naboer.

Håper at dere vil behandle dette på en positiv måte.
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DANIEL JAKOBI

Nordveien 28

9180 SKJERVØY

SKJERVØY KOMMUNE

Teknisk etat

9180 SKJERVØY

Mvh

Daniel Jakobi

27.12.12

TILLEGG TIL BYGGES KNAD

Jeg viser til byggesak til garasje på gnr 69 bnr 791, og har ref 2009/9381-12.

Jeg prøver å livnære meg som snekker på Skjervøy. Jeg har tidligere jobbet for andre i

samme bransje, men nå ønsker jeg å prøve selv.

Derfor ønsker jeg å beholde garasjen slik den er, fordi den blir benyttet til lagring av utstyr

og materialer i forbindelse med næringsvirksomheten.

Pga vintrer med mye snø, er det godt å få ting under tak.

Håper dere kan hjelpe meg med denne søknaden , slik at jeg kan fortsette å tilby

snekkertjenester, og utvikle  min  virksomhet.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/7458 -36

Arkiv: 194169/797

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 04.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/13 Skjervøy Formannskap 04.02.2013

Alkeveien 1: behandling av gitt forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg og 
overtredelsesgebyr av 13.9.2012 gnr 69 bnr 797

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven.

Vedlegg
1 Alkeveien 1: søknad om bruksendring av kjeller til boenhet gnr 69 bnr 797.

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr jfr. Sak 10 
§§ 16-1 og 16-2 på kr. 17.000,-  

Saksopplysninger

Kari-Ann og Ronny Olaisen fikk ferdigattest for oppføring av sin enebolig i Alkeveien 1 den 
7.8.2012. Den 10.9.2012 fikk imidlertid kommunen en E-post fra daværende ansvarlige SØK 
(AR-Ing AS) ang. korrigering vedrørende ferdigattesten, det viste seg at det var etablert 
utleiebolig/bruksenhet i deler av kjellerlokalet. Kommunen sendte ut forhandsvarsel om 
søknadsplikt, pålegg og overtredelsesgebyr for de ulovlige forholden den 13.9.2012.

Kommunen fikk tilsvar på forhandsvarslet den 23.10.2012 og 30.10.2012 samt komplett søknad 
som omhandler det ulovlige tiltaket. Kommunen behandlet bruksendringen på deler av kjelleren 
til boenhet den 26.11.2012 og ga bruksendring på deler av kjelleren til boligformål. Det ble sakt 
i dette skriv at de ulovlige forholdene skulle behandles som egen sak. 

Historikk av saken:

Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for oppføring av enebolig og garasje på
gnr 69 bnr 797 innkommer kommunen 17.7.2009.
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Svar på søknaden foreligger 29.7.2009 der en poengterer mangler i søknaden. Diverse skriv
mellom kommune, tiltakshaver og ansvarlig søker fremkommer frem til 1.9.2009 da det blir gitt
rammetillatelse m/betingelser. Det søkes om igangsettelsestillatelse 8.9.2009 og tillatelsen
foreligger 13.1.2010 etter brevskriving mellom tiltakshaver, kommune og ansvarlig søker.
Tiltakshaver søker om endring av gitt tillatelse den 17.3.2010 og får denne innvilget 22.3.2010 
med kopi til ansvarlig søker. Den 22.12.2010 blir det fremmet en søknad om midlertidig 
brukstillatelse og den 23.12.2010 blir det gitt midlertidig brukstillatelse på e-post. Den 29.3.12 
blir midlertidig brukstillatelse gitt i vedtaksform, samt at tiltakshaver/ansvarlig søker henstilles 
til å søke ferdigattest. Den 3.8.2012 blir det søkt om ferdigattest og 7.8.2012 blir ferdigattesten 
gitt. 

10.9.2012 innkommer det skriv til kommunen fra AR-Ing AS ang korrigering av ferdigattest
grunnet at det er bygget leilighet i boligen. Endringen var blitt gjort uten at ansvarlig
søker/prosjekterende viste noe, men en ber likevel om at leiligheten må være en del av gitte
ferdigattest.11.9.2012 sender tiltakshaver e-post til kommunen og påpeker noen uriktigheter i 
brev fra AR-Ing AS av 10.9.2012. AR-Ing AS sender ny E-post til kommunen der de ber om at
leiligheten blir godkjent og at foretaket tar på seg prosjekteringsansvar.

Så tilbake til saken.
I søknad om midlertidig brukstillatelse av 22.12.2010 fremkommer det at SØK er gjort 
oppmerksom på at det er bygget leilighet i bygningen, det fremkommer videre i brevet at 
oppdaterte tegninger skal fremlegges ved ferdigattest.

Kommunen har ikke reagert på denne opplysningen og har gitt midlertidig brukstillatelse til
boligbruk i e-post og så stadfestet denne i vedtaksform. 

Kommunen sendte den 13.9.2012 ut forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg og 
overtredelsesgebyr.

Kommunen fikk inn søknad om bruksendring og behandlet denne den 11.9.2012 og ga 
tiltakshaver bruksendring for deler av kjeller til egen bruksenhet. 

Vurdering

Overtredelsesgebyr
Jf. Pbl 08 § 32-8 kan overtredelsesgebyr ilegges den som forsettlig eller uaktsomt har latt
utføre/utført søknadspliktige tiltak og/eller ikke ivaretar det ansvar den enkelte er pålagt. Aktuelt
tiltak faller inn under punktene b, d og e i denne paragraf. SAK 10 gir
utdypende bestemmelser om overtredelsesgebyrer i §§ 16-1, 16-2 og 16-3.
Overtredelsesgebyr gis i størrelsesorden opp til kroner 200.000,- avhengig av alvorlighetsgrad,
dette fremkommer av § 16-1 i SAK 10. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyrer inntil
halvparten av angitte beløpsgrenser som fremkommer av § 16-1. Ved fastsettelse av gebyrets
størrelse er det ulike forhold som må vurderes.

Før det gjøres konkrete vurderinger, skal følgende hensyntas ved utmåling av gebyrets størrelse
(jf Pbl 08 § 16-2):

Alvorlighetsgrad:
Tiltaket medfører ikke alvorlig brudd på gjeldende planverk, og formålet vil være
gjennomførbart, og alvorlighetsgraden i denne sammenheng er ikke stor.
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I forhold til teknisk utførelse, er tiltaket utført uten godkjent foretak for PRO og UTF. Tekniske 
løsninger kan derfor være slik at de ikke ivaretar krav til sikkerhet, miljø mv. Dette kan 
potensielt være alvorlig ved evt. brann i bygning osv. Saksbehandler vurderer dette å medføre en
middels alvorlighetsgrad

Forsett:
Kommunen har ved gjenomgang av saken ikke kunne se at tiltakshaver har gjort overtredelsen 
ved fortsett.

Økonomisk gevinst
Kommunen kan se at tiltaket gir en gevinst både ved et eventuelt salg av boligen samt 
fremtidige leieinntekter. SAK 10 § 16-2, sier at dette kan vektlegges ved overtredelsesgebyrets 
størrelse.

Gebyrenes størrelse:
I det følgende vurderes de forhold som er relevant for saken og konkret størrelse på
overtredelsesgebyr i saken (vedlagt følger utskrift av SAK 10 § 16-1, for inngående
informasjon):

§ 16-1 punkt a:
Hjemmelshaver har utført/latt utføre søknadspliktig tiltak uten søknad og tillatelse jf Pbl § 20-1. 
Tiltaket var i det vesentlige i overensstemmelse med krav gitt i og i medhold av plan- og 
bygningsloven, og det kan da gis gebyr inntil kr. 10.000,- (halvparten til privatpersoner).

Med hensyn til tiltakets kravoppnåelse, alvorlighetsgrad, forsett og verdiøkning,
anbefaler saksbehandler at det gis gebyr for forholdet som rammer § 16-1 punkt a), i størrelse
kroner 2.500,-

§ 16-1 punkt b:
Hjemmelshaver lar bruke tiltaket uten at det foreligger nødvendig tillatelse til bruksendring mv.
Her legges det til grunn det samme som for punkt a, og overensstemmelse med gjeldende krav 
og gebyrstørrelse.
Som for punkt a, er det saksbehandlers anbefaling at det gis gebyr for forholdet som rammer 
§ 16-1 punkt b), i størrelse kroner 5.000,-

§ 16-1 punkt d:
Hjemmelshaver har latt tiltaket utføre uten bruk av påkrevet godkjent ansvarlig foretak.

Punkt 1 sier at det gis inntil kr 10 000 (halvparten til privatpersoner) der tiltak eller deler av 
tiltak utføres uten godkjent foretak.

Punkt 2 sier, at det gis inntil kr 50 000 (halvparten til privatpersoner) der tiltak eller deler av
tiltak utføres uten godkjent foretak, og prosjektering mangler eller det er feil i prosjekteringen
eller utførelsen.

Med bakgrunn i at det ikke forelå søknad, prosjektering e.l. i saken, gjelder punkt 2 for
denne saken. Med bakgrunn i dette, samt alvorlighetsgrad, forsett og verdiøkning, anbefaler
saksbehandler at det gis gebyr for forholdet som rammer § 16-1 punkt d, i størrelse kroner
10.000,-.

Oppsummering – overtredelsesgebyr:
For forhold som er nevnt ovenfor, anbefaler saksbehandler at det gis overtredelsesgebyr i saken
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på totalt kroner 17.500,-. (punkt a kr. 2500,- punkt b kr. 5000,- og punkt d kr. 10.000,-)

Dette med bakgrunn i at tiltaket er gjennomført ulovlig med verdiøkning som følge av
ulovligheten og alvorlighetsgraden av ulovligheten.
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Kari-Ann og Ronny Olaisen
Alkeveien 1
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7458-34 43219/2012 194169/797 26.11.2012

Alkeveien 1: søknad om bruksendring av kjeller til boenhet gnr 69 bnr 797.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Kari-Ann og Ronny Olaisen fikk ferdigattest for oppføring av sin enebolig i Alkeveien 1 den 
07.08.12. Den 10.09.12 fikk imidlertid kommunen en E-post fra daværende ansvarlige SØK 
(AR-Ing AS) ang. korrigering vedrørende ferdigattesten, det viste seg at det var etablert 
utleiebolig/bruksenhet i deler av kjellerlokalet. Spørsmålet om de ulovlige forhold vil bli 
behandlet som egen sak, denne kommer opp til behandling i førstkommende formannskap.

Kari-Ann og Ronny Olaisen søker nå om bruksendring for deler av kjelleren i 1 etasje til leilighet 
i bolighus på gnr 69 bnr 797 Alkeveien1.

Kari-Ann og Ronny Olaisen søker dispensasjon fra fravik som fremkommer i 
dispensasjonssøknad, fravik av byggeforskriften kan det gis dispensasjon fra, og da med hjemmel 
i plan- og bygningsloven § 31.2 fjerde ledd. 

Plan- og bygningsloven § 31-2 sier blant annet sitat: Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring 
og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig 
og tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdmessig kostnader, dersom bruksendringen 
eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktmessig bruk. Kommunen kan 
stille vilkår i tillatelsen. Sitat slutt.

Det søkes om dispensasjon fra pipe i leieligheten. Ihht til teknisk forskrift av 97 (Tek 97) skulle 
alle boenheter har pipe. Den nye tekniske forskrift (Tek 10) stiller krav om 2 uavhengige 
energikilder, kommunen vil derfor stille som et krav i tillatelsen til Olaisen at det etableres 2 
uavhengige energikilder for at bruksendringen er gyldig. 
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Side 2 av 2

Det søkes om dispensasjon fra lydforhold dette gjelder mellom etasjeskiller og leilighetsvegg og 
trapperom/gang i hovenleilighet. Tiltaket er av en skikk karakter at anvendelsen til § 31-2 her 
kommer til anvendelse og dispensasjon kan gis.

Vinduslyset i et rom skal være 10 % av gulvarealet for rommet, i denne leiligheten har kjøkkenet 
og stuen et samlet gulvareal på 42 m2 og vindusareal 6,77 m2 som da til sammen oppfyller 
kravene. Kjøkkenet isolert sett har ingen vindu men siden det er åpen løsning mellom stue og 
kjøkken ser man stue og kjøkken som et rom og lysforholdene er således oppfylt.

Utvendig bod for leiligheten skal etableres i eksisterende garasje på denne eiendommen kravet er 
således oppfylt.

Tiltaket ligger innenfor rammen av reguleringsplanen for området, og med gitte 
dispensasjoner/vurderinger er kravet til plan- og bygningsloven oppfylt. 

I Evensen byggevare AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1 
bygninger og installasjoner. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner.

Rørlegger Helgesen søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 1 VVS 
arbeider. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner. 

Blåmann Bygg AS søker om lokal godkjenning/ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1 
bygninger og installasjoner. Foretaket hadde ansvarsrett for samme funksjon for oppføring av 
boligen, og således funnet å kunne få ansvarsrett i denne sak.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kari-Ann og Ronny Olaisen bruksendring av 
kjeller til utleieenhet/boenhet på gnr 69 bnr 797.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kari-Ann og Ronny Olaisen dispensasjon fra 
Tek 10 som omsøkt i dispensasjonssøknaden og da ihht § 31-2 fjerde ledd i 
plan- og bygningsloven. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis I Evensen byggevare AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1 bygninger og installasjoner.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF tiltaksklasse 1 VVS arbeider.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Blåmann Bygg AS lokal godkjenning/ 
ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1 bygninger og installasjoner. 

Det setter som vilkår for bruksendringen at det etableres 2 uavhengige energikilder for 
oppvarming av leiligheten.
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Side 3 av 3

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Kopi til:
I Evensen byggevare AS Havnegata 28 9180 SKJERVØY
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY
Blåmann bygg Yttergårdveien 8 9107 Kvaløya
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4223 -17

Arkiv: 194164/42/1

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 03.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/13 Skjervøy Formannskap 04.02.2013

Årviksand: behandling av gitt forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg og 
overtredelsesgebyr av 25.9.2012 gnr 64 bnr 42

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Årviksand: Søknad om tidsbegrenset bruksendring og dispensasjon av kontor/lagerbygg på 

gnr 64 bnr 42.

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr jfr. Sak §§ 16-1 
og 16-2 på kr 30.000,-

Kommunen behandler Visit Årviksand som privatperson i forbindelse med utmålingen av 
gebyrets størrelse.

Saksopplysninger

Saksbehandler var på befaring i Årviksand den 14.8.2012 i en annen sammenheng da det ble 
oppdaget at bygning (lagerbygg/kontor) som fikk byggetillatelse den 02.08.12 allerede var 
oppført og ble brukt til annen aktivitet enn det som var omsøkt. Bygningen ble brukt til utleie
for fisketurisme. Saksbehandler fikk kontakt med Visit Årviksand som bedyret at bruken av 
dette bygget var en nødløsning grunnet andre forhold. 

Kommunen og Visit Årviksand ble enige om en skulle prøve å få dette til på en minnelig måte 
ved at det ble igangsatt en søknadsprosses der det søkes om dispensasjon fra plangrunnlaget som 
ihht reguleringsplanen er ”Industri”.

Formannskapet gjorde følgende vedtak i sak 12.12 den 20.02.12 sitat:
1. Bygningen vurderes å tilfredsstille reguleringsbestemmelse 1.7, vedr. bygningens form,
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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. Sitat slutt.

Byggetillatelse ble gitt den 02.08.12 med følgende vedtak sitat:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Årviksand verksted byggetillatelse for
oppføring av industribygning som skal inneholde møterom, kontor og lager på
gnr 64 bnr 42 fnr 1.

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Årviksand havn gis det forbud 
mot utendørslagring på eiendommen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Br. Albrigtsen godkjenning som foretak samt
ansvarsrett i funksjonene SØK. PRO og UTF klasse 1 grunn, mur og trearbeider. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kristiansen VVS godkjenning som foretak
samt ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF klasse 1 VVS arbeider. Sitat slutt.

Bygningen er blitt brukt som utleiebolig fra den var bygd og dette er meget beklagelig. 

Kommunen sendte ut forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg og overtredelsesgebyr den 
25.9.2012, kommunen fikk tilsvar på dette skriv og hadde møte med Visit Årviksand om denne 
sak. Det ble enighet om at det skulle sendes inn søknad om midlertidig 
bruksendring/dispensasjon i påvente av revidering av eksisterende reguleringsplanen for 
område. Søknaden om midlertidig bruksendring/dispensasjon ble behandlet den 3.12.2012. 
Denne sak dreier seg i all hovedsak om det ulovlige forhold som er gjort. 

Vurdering

Overtredelsesgebyr
Jf. Pbl 08 § 32-8 kan overtredelsesgebyr ilegges den som forsettlig eller uaktsomt har latt
utføre/utført søknadspliktige tiltak og/eller ikke ivaretar det ansvar den enkelte er pålagt. Aktuelt
tiltak faller inn under punktene a, b, og g i denne paragraf. SAK 10 gir utdypende bestemmelser 
om overtredelsesgebyrer i §§ 16-1, 16-2 og 16-3.
Overtredelsesgebyr gis i størrelsesorden opp til kroner 200.000,- avhengig av alvorlighetsgrad,
dette fremkommer av § 16-1 i SAK 10. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyrer inntil
halvparten av angitte beløpsgrenser som fremkommer av § 16-1. Ved fastsettelse av gebyrets
størrelse er det ulike forhold som må vurderes.

Før det gjøres konkrete vurderinger, skal følgende hensyn tas ved utmåling av gebyrets størrelse
(jf Pbl 08 § 16-2):

Alvorlighetsgrad:
Tiltaket medfører alvorlig brudd på gjeldende planverk, tiltaket kan være gjennomførbart men 
da med innvilget dispensasjon fra reguleringsplan Årviksand havn. Alvorlighetsgraden av det 
utførte tiltaket må her sies å være stor.
I forhold til teknisk utførelse, er tiltaket utført av godkjent foretak for PRO og UTF. Tekniske 
løsninger har vist seg å ivareta krav til sikkerhet, helse og miljø mv ihht bruksendring til 
utleieobjekt. Alvorlighetsgraden for dette kan ikke tillegges stor vekt.
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Forsett:
Tiltakshaver har vært klar over de krav som plan- og bygningsloven m/forskrifter stiller til 
opprettelse av utleieobjekt på dette stedet. Det er saksbehandlers oppfatning at bygningen er 
bygget som utleieobjekt og ikke som lager/møterom. Dette er gjort helt bevist og må vektlegges 
i negativ betydning ved utmåling av gebyrets størrelse.

Økonomisk gevinst
Tiltakshaver har fått en betydelig økonomisk gevinst på å leie bygget ut til fisketurisme, kontra 
det å bruke bygget som omsøkt til lager/møterom. SAK 10 § 16-2, sier at den økonomiske 
gevinsten kan vektlegges ved overtredelsesgebyrets størrelse.

Gebyrenes størrelse:
I det følgende vurderes de forhold som er relevant for saken og konkret størrelse på
overtredelsesgebyr i saken (vedlagt følger utskrift av SAK 10 § 16-1, for inngående
informasjon):

§ 16-1 punkt a:
Hjemmelshaver har utført/latt utføre søknadspliktig tiltak uten søknad og tillatelse jf Pbl § 20-1. 
Tiltaket var i det vesentlige i overensstemmelse med krav gitt i og i medhold av plan- og 
bygningsloven, og det kan da gis gebyr inntil kr. 10.000,- (halvparten til privatpersoner).

Med hensyn til tiltakets kravoppnåelse, alvorlighetsgrad, forsett og verdiøkning,
anbefaler saksbehandler at det gis gebyr for forholdet som rammer § 16-1 punkt a), i størrelse
kroner 5.000,-

§ 16-1 punkt b:
Hjemmelshaver lar bruke tiltaket uten at det foreligger nødvendig tillatelse til bruksendring mv.
Her legges det til grunn det samme som for punkt a, og overensstemmelse med gjeldende krav 
og gebyrstørrelse.
Som for punkt a, er det saksbehandlers anbefaling at det gis gebyr for forholdet som rammer §
16-1 punkt b), i størrelse kroner 5.000,-

§ 16-1 punkt g:
Den som gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene. 
Punkt 2 sier, at det gis inntil kr. 50.000,- (halvparten til privatpersoner) ved feil eller villedende 
opplysninger, og der forholdene medfører større avvik eller ulempe. 
Forholdene her er av en slik karakter at gjeldene reguleringsplan må endres, reguleringsarbeidet 
med endringer er igangsatt. 

Med bakgrunn i at bygget ble bygget som uleieenhet og ikke som omsøkt lager/kontorbygg er 
dette å anse som (større avvik) villedende opplysninger. Med bakgrunn i dette, samt 
alvorlighetsgrad, forsett og verdiøkning, anbefaler saksbehandler at det gis gebyr for forholdet 
som rammer § 16-1 punkt g, i størrelse kr. 20.000,-.

Oppsummering – overtredelsesgebyr:
For forhold som er nevnt ovenfor, anbefaler saksbehandler at det gis overtredelsesgebyr i saken
på totalt kroner 30.000,-. (punkt a kr. 5.000,- punkt b kr. 5000,- og punkt g kr. 20.000,-)

Det er lagt vekt på at ulovligheten er gjort med forsett og at dette har gitt tiltakshaveren en 
økonomisk gevinst i form av leieinntekter.  
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Visit Årviksand AS
Årviksand
9195  ÅRVIKSAND

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4223-16 44099/2012 194164/42/1 30.11.2012

Årviksand: Søknad om tidsbegrenset bruksendring og dispensasjon av 
kontor/lagerbygg på gnr 64 bnr 42.

Saksopplysninger: 
Kommunen sendte forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg og overtredelsesgebyr til Visit 
Årviksand i skriv av 25.9.2012, etter at det ble konstatert at oppført bygning var tatt i bruk i strid 
med plan- og bygningsloven m/forskrifter. Behandlingen av ulovligheten vil bli foretat i egen 
sak. Den saken vil bli tatt opp på førstkommende formannskapsmøte. 

Visit Årviksand svarte på skrivet og spurte samtidig om et møte for å belyse byggeprosjektet. 
Møtet er blitt avholdt og det ble enighet om at Visit Årviksand skulle igangsatt reguleringsarbeid 
for endring av eksisterende reguleringsplan i område. I denne sammenhang søkes nå Visit 
Årviksand om midlertidig bruksendring og dispensasjon for å kunne bruke lager/kontorbygg til
utleiebygg/fisketurisme inntil godkjent revidert reguleringsplan foreligger og da senest innen 
1.6.2014.   

Vurderinger:
Omsøkt bygning var omsøkt/oppført som lager/kontorbygning og skulle betjene virksomheten til 
Årviksand verksted. Bygget hadde benevningen lager/kontorbygning og var da ihht 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Årviksand havn. Da bygget nå er solgt og skal drives 
som bygg for utleie til fisketurisme må det dispenseres for dette og da fra reguleringsplanens 
bestemmelser. Visit Årviksand skal igangsetter arbeid med endring av gjeldene reguleringsplan,
det er i denne forbindelse at det søkes om tidsbegrenset bruksendring og dispensasjon av dette 
bygget til bruk som utleiebygg/fisketurisme. Bygget er oppført/bygget som en selvstendig 
bruksenhet og det trengs ikke å gjøre noen bygningsmessige endringer av bygget for at dette skal 
kunne brukes som utleiebygg/fisketurisme. Kommunen kan ikke se at det i dette enkelttilfelle vil 
være ulemper i forbindelse med denne midlertidige bruksendringen, og plan- og bygningslovens 
bestemmelser er således oppfylt. 
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Kirsti Jenssen Arkitektkontor søker om godkjenning som SØK og PRO tiltaksklasse 1 bygninger 
og installasjoner. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 gis det en tidsbegrenset dispensasjon fra 
reguleringsplan Årviksand Havn industriområde fra kontor/lager til utleiebygg/fisketurisme på 
gnr 64 bnr 42 Årviksand. Dispensasjonen gis i en tidsbegrenset periode på 18 måneder, frem til 
1.6.2014.     

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det bruksendring av lager/kontorbygning til 
bruk for utleie til fisketurisme på gnr 64 bnr 42 Årviksand. Bruksendringen gis i en tidsbegrenset 
periode på 18 måneder, frem til 1.6.2014.    

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kjersti Jenssen Arkitektkontor ansvarsrett i 
SØK og PRO tiltaksklasse 1 bygninger og installasjoner. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Kopi til:
Kjersti Jensen Arkitektkontor Fjellfrostvatn 9334 ØVERBYGD
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4123 -12

Arkiv: 194169/816

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 11.01.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
11/13 Skjervøy Formannskap 04.02.2013

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Ratamajordet for oppføring av 
garasje på BYA 87 m2 gnr 69 bnr 816

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Ratamajordet

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon
2 garasjetegninger
3 situasjonsplan

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Hanne Karlsen og Jørn Larsen dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsene i Reguleringsplan Ratamajordet for oppføring av garasje på 
87 m2 på eiendom gnr 69 bnr 816.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Hanne Karlsen og Jørn Larsen byggetillatelse 
for oppføring av garasje på gnr 69 bnr 816.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JL BYGG CONSULT AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1, Arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet og 
bygningsfysikk.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JS BYGG AS lokal godkjenning som foretak 
samt ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1, mur og tømrerarbeid.

Saksopplysninger

Hanne Karlsen og Jørn Larsen fikk rammetillatelse den 1.10.2012 og igangsettingstillatelse den
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2.12.2012 for veg, vann, kloakk, fundamentering og grunnmur for oppføring av bolig. Den 
10.1.2013 ble det gitt igangsettelsestillatelse for resten av boligen. Det søkes nå dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene i Reguleringsplan Ratamajordet og endring av rammetillatelsen av 
1.10.2012 for oppføring av garasje med BYA på 87 m2 (reguleringsplanen/rammetillatelsen sier 
50 m2 BYA) for eiendom gnr 69 bnr 816.

Vurdering

Det søkes om dispensasjon for utvidelse av garasjen fra 50m2 BYA til 87 m2 BYA dette er en 
overskridelse på 37m2 BYA. BYA for eiendommen er 25 % av nettoarealet på 1600 m2 som 
tilsvarer 400 m2 BYA. Dersom det innvilges dispensasjon vil BYA for hele eiendommen bli på 
377m2

Tiltakshaver anfører følgende i dispensasjonssøknaden sitat:
Garasje på 50m2 BYA gir BRA på ca. 42m2. Dette gir plass for 2 biler, men ikke noe særlig 
mer. Tiltakshaver har behov for lagring av annet utstyr som krever mer plass, samt at det ses 
hensiktsmessig å plassere uteboder sammen med garasje. 
Med vektlegglegging på estetikk ser vi det også som hensiktsmessig å tilpasse garasjen 
til boligens størrelse. Boligen anses som et stort boligbygg, og med en liten garasje i 
tilknytning til denne, vil forholdet mellom byggene ikke være tilpasset. 
Bygget vil kun bli forlenget, dette vil da ikke gi utslag i høyden på bygget. 
Slik vi ser det vil dette ikke påvirke utsikt fra naboer i særlig grad. 
Vi kan ikke se at dette vil gi negative konsekvenser mtp. helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, 
og anser fordelene større som ulempene. Vi mener hensynet til pbl. §19-2 er ivaretatt. Sitat slutt

Kommunen har vært relativt klar på at garasjer ikke skal overstige 50 m2, men det er gitt unntak 
i noen enkelttilfeller. I denne sak der huset er relativt stort kan en etter saksbehandlers mening se 
at arronderingen av eiendommen vil få en bedre harmoni da huset og garasjen vil harmonere 
mer med hverandre.

Tiltakshaver vil plassere utebodene for boenhetene (3 stk) i garasjen dette vil tilsvare 15 m2. 
Saksbehandler ser at det med fordel kan legge utebodene i garasjen framfor å ha 3 små 
enkeltoppførte boder på 5 m2. 

Ut fra denne vurderingen anser saksbehandler at plan- og bygningsloven § 19-2 oppfylles da en 
anser fordelen med dispensasjon er større enn de ulempene tiltaket vil få.
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P CONSULT
Strandveien 10
9060 Lyngseidet

Skjervøy Kommune

Vår ref:
Ratamajordet Gnr: 69 Bnr: 816

Reguleringsplan for Ratamajordet

Søknad om dispensasjon

-Det søkes om dispensasjon fra bestemmelser om størrelse på garasje
satt til maksimalt 50m2 BYA. Det søkes om garasje på 87m2 BYA.

Kjell Roger Lundvoll

Lyngseidet 12.12.12

Begrunnelse:
Garasje på 50m2 BYA gir BRA på ca. 42m2. Dette gir plass for 2 biler, men ikke noe særlig mer.
Tiltakshaver har behov for lagring av annet utstyr som krever mer plass, samt at det ses
hensiktsmessig å plassere uteboder sammen med garasje.
Med vektlegglegging på estetikk ser vi det også som hensiktsmessig å tilpasse garasjen
til boligens størrelse. Boligen anses som et stort boligbygg, og med en liten garasje i
tilknytning til denne, vil forholdet mellom byggene ikke være tilpasset.
Bygget vil kun bli forlenget, dette vil da ikke gi utslag i høyden på bygget.
Slik vi ser det vil dette ikke påvirke utsikt fra naboer i særlig grad.

Vi kan ikke se at dette vil gi negative konsekvenser mtp. helse, rn iljø, sikkerhet og tilgjengelighet,
nc, .ncnt- fnrricIlancl ci-nrro cnrn Illornnann manar hinnscinat til nh! 2 er ivaretatt.
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Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 55 00 Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Postboks 145-G Skoleveien 6 Telefaks: 77 77 55 01
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6
E-post: Post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Pb 6609
0129  OSLO

Att. Jon Storaas

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4208-5 42734/2012 223 21.11.2012

Svar - søknad om støtte til brukermedvirkning - RIO

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om støtte med inntil kr 10 000 for 2013, datert 15. november 2012.

Vurderinger:
Skjervøy kommune har stor respekt for det viktige arbeidet dere driver. Imidlertid er Skjervøy en 
ROBEK-kommune med meget anstrengt økonomi, og vi har derfor ikke rom for å yte denne 
typen støtte. 

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte. 
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket. 

Klageadgang
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 
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Kari-Ann og Ronny Olaisen
Alkeveien 1
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7458-34 43219/2012 194169/797 26.11.2012

Alkeveien 1: søknad om bruksendring av kjeller til boenhet gnr 69 bnr 797.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Kari-Ann og Ronny Olaisen fikk ferdigattest for oppføring av sin enebolig i Alkeveien 1 den 
07.08.12. Den 10.09.12 fikk imidlertid kommunen en E-post fra daværende ansvarlige SØK 
(AR-Ing AS) ang. korrigering vedrørende ferdigattesten, det viste seg at det var etablert 
utleiebolig/bruksenhet i deler av kjellerlokalet. Spørsmålet om de ulovlige forhold vil bli 
behandlet som egen sak, denne kommer opp til behandling i førstkommende formannskap.

Kari-Ann og Ronny Olaisen søker nå om bruksendring for deler av kjelleren i 1 etasje til leilighet 
i bolighus på gnr 69 bnr 797 Alkeveien1.

Kari-Ann og Ronny Olaisen søker dispensasjon fra fravik som fremkommer i 
dispensasjonssøknad, fravik av byggeforskriften kan det gis dispensasjon fra, og da med hjemmel 
i plan- og bygningsloven § 31.2 fjerde ledd. 

Plan- og bygningsloven § 31-2 sier blant annet sitat: Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring 
og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig 
og tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdmessig kostnader, dersom bruksendringen 
eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktmessig bruk. Kommunen kan 
stille vilkår i tillatelsen. Sitat slutt.

Det søkes om dispensasjon fra pipe i leieligheten. Ihht til teknisk forskrift av 97 (Tek 97) skulle 
alle boenheter har pipe. Den nye tekniske forskrift (Tek 10) stiller krav om 2 uavhengige 
energikilder, kommunen vil derfor stille som et krav i tillatelsen til Olaisen at det etableres 2 
uavhengige energikilder for at bruksendringen er gyldig. 
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Det søkes om dispensasjon fra lydforhold dette gjelder mellom etasjeskiller og leilighetsvegg og 
trapperom/gang i hovenleilighet. Tiltaket er av en skikk karakter at anvendelsen til § 31-2 her 
kommer til anvendelse og dispensasjon kan gis.

Vinduslyset i et rom skal være 10 % av gulvarealet for rommet, i denne leiligheten har kjøkkenet 
og stuen et samlet gulvareal på 42 m2 og vindusareal 6,77 m2 som da til sammen oppfyller 
kravene. Kjøkkenet isolert sett har ingen vindu men siden det er åpen løsning mellom stue og 
kjøkken ser man stue og kjøkken som et rom og lysforholdene er således oppfylt.

Utvendig bod for leiligheten skal etableres i eksisterende garasje på denne eiendommen kravet er 
således oppfylt.

Tiltaket ligger innenfor rammen av reguleringsplanen for området, og med gitte 
dispensasjoner/vurderinger er kravet til plan- og bygningsloven oppfylt. 

I Evensen byggevare AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1 
bygninger og installasjoner. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner.

Rørlegger Helgesen søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 1 VVS 
arbeider. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner. 

Blåmann Bygg AS søker om lokal godkjenning/ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1 
bygninger og installasjoner. Foretaket hadde ansvarsrett for samme funksjon for oppføring av 
boligen, og således funnet å kunne få ansvarsrett i denne sak.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kari-Ann og Ronny Olaisen bruksendring av 
kjeller til utleieenhet/boenhet på gnr 69 bnr 797.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kari-Ann og Ronny Olaisen dispensasjon fra 
Tek 10 som omsøkt i dispensasjonssøknaden og da ihht § 31-2 fjerde ledd i 
plan- og bygningsloven. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis I Evensen byggevare AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1 bygninger og installasjoner.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF tiltaksklasse 1 VVS arbeider.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Blåmann Bygg AS lokal godkjenning/ 
ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1 bygninger og installasjoner. 

Det setter som vilkår for bruksendringen at det etableres 2 uavhengige energikilder for 
oppvarming av leiligheten.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Kopi til:
I Evensen byggevare AS Havnegata 28 9180 SKJERVØY
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY
Blåmann bygg Yttergårdveien 8 9107 Kvaløya
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Ole Petter Pedersen

9194  LAUKSLETTA

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3186-18 46763/2012 194166/34 19.12.2012

Søknad om ferdigattest

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011.

Saksnr: Behandlet i:
Skjervøy Formannskap

Byggested: Lauksletta, 9194 LAUKSLETTA Gnr/Bnr: 66/34
Tiltakshaver: Ole Petter Pedersen Adresse: Lauksletta, 9194 LAUKSLETTA
Ansvarlig søker: Tømmer og Betong AS Adresse: Postboks 105, 9189 SKJERVØY
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 m² Bruksareal: 52,4

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 14.12.2012 fra ansvarlig søker.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/3186.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775521
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Fyikesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Per Kristian Krogstad

Troms fylkeskommune - Plan- og næringsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 22 25  3.12.2012 2007/3229 - 76 542.1

Deres dato Deres ref.
2.8. o 19.10.2012 11/1132-25 o 29

Tillatelse etter forurensningsloven til anlegg for produksjon av laks, ørret og
regnbueørret ved Storelva i Skjervøy kommune  — Arnøy Laks AS

Fylkesmannen i Troms har gitt tillatelse etter forurensningsloven til et sjøbasert anlegg for
oppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved lokaliteten Storelva i Langsundet i Skjervøy
kommune med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3590 tonn. Vi har vurdert det slik
at etableringen kan finne sted uten overskridelse av resipientens bæreevne.

Vi viser til søknad fra Arnøy Laks AS, datert 31. mai 2012, oversendt fra Troms fylkeskommune
2. august 2012 til foreløpig vurdering for behandling etter forurensningsloven, og
tilleggsopplysninger i brev datert 19. oktober 2012 med resultatet av den kommunale behandlingen.
Vi gjør oppmerksom på at for arbeidet med denne utslippstillatelsen skal søker betale et
saksbehandlingsgebyr (se nedenfor).

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 og § 16
gir Fylkesmannen i Troms herved Arnoy Laks AS tillatelse til utslipp til luft og vann fra et
oppdrettsanlegg for matflsk av laks, ørret og regnbueørret på følgende lokalitet i Skj ervøy kommune:

Lokalitet MTB UTM-koordinater Samlokalisering
(tonn) (midtpunkt anlegg)

EUREF 89 UTM sone 33

Storeiva 3 590 7791053 N  —719302 0 TS0003, TS0007, TS0011 og TS0017

Tillatelsen gjelder på de spesielle og generelle vilkår som følger vedlagt.

Den tidligere utslippstillatelsen faller med dette bort.

TILLATELSENS RAMME
Tillatelsen kan tas i bruk fra det tidspunkt anlegget har fått akvakulturtillatelse fra Troms
fylkeskommune. Dersom anlegget ikke har etablert seg, utvidet eller flyttet innen 2 år, må det i
henhold til forurensningslovens § 20 gis melding til Fylkesrnannen som avgjør om en ny søknad er
nødvendig.

Tillatelsen gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret i merdaniegg i sjø. Maksimalt tillatt
biomasse for lokaliteten er oppgitt i tabellen ovenfor.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling postmottak©fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/tromsSak 12/13



Tillatelsen omfatter i tillegg, med unntak av forhold nevnt i vilkårene for utslippstillatelsen,
eventuelle utslipp fra produksjonsutstyr og sanitæravløp knyttet til anleggets oppdrettsvirksomhet.

Tillatelsen gjelder ikke for slakting og sløying av fisk og impregnering av nøter.

FRISTER
Tiltak
Internkontroll

Frister Punkt i vilkårene
Ved oppstart 6.1
Ved oppstart 4.1Plan for disponering av avfall

fra virksomheten.
Årsrapport ang. produksjon, Rapporteres i tråd med gjeldende
avfall, fbrforbruk mm. regelverk

6.3
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BEGRUNNELSE
Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende anlegg for matfiskproduksjon av laks, ørret og
regnbueørret i sjøanlegg hos Arnøy Laks AS ved Storelva i Skjervøy kommune. Søknaden omfatter
utvidelse med 490 tonn til maksimal tillatt biomasse (MTB) på 3 590 tonn.

Søknaden har vært behandiet i Skjervøy kommune som anbefaler at tillatelse gis. Anlegget er
lokalisert til et ikke-planlagt område i kommunens kystsoneplan. Dette er ikke til hinder for at det kan
gis tillatelse etter forurensningsloven (fl), jf. fl.§ 11, 4. ledd.

Vi gjør oppmerksom på at lokaliteten godkjennes for den MTB som er oppgitt i tabellen over, og at
en samlokalisering der lokaliteten er nevnt i flere tillatelser, ikke betyr at hver av konsesionene har
samme MTB på lokaliteten.

Kapasiteten for denne type oppdrettsområde (resipient) vurderes som god med hensyn på organisk
belastning og næringssaltbelastning.

Omsøkte lokalitet ligger i Langsundet. Den forventede organiske belastningen fra produksjonen i
oppdrettsanlegget vil trolig ikke overstige den kapasitet man beregner dette området har. Da er
belastning fra andre kilder tatt med.

Det er gjennomført en obligatorisk B-undersøkelse som dokumenterer miljøtilstand 1  (god)  under
anlegget. Forrige B-undersøkelse ble tatt under maksimal belastning, og hvor miljøtilstanden ble satt
ti12. Før lokaliteten ble tatt i bruk i 2009 b1e det tatt en første B-undersøkelse som viste miljøffistand
1. Disse resultatene viser at utslippet fra anlegget har en viss påvirkning på bunnmiljøet under
anlegget. Samtidig viser også undersøkelsene at den organiske belastningen fra oppdrettsanlegget, i
alle fall så langt med en MTB på 3 1000 tonn, vil kunne håndteres av naturen selv gjennom naturlige
renseprosesser på bunnen. Neste undersøkelse vil vise om økningen til 3 590 tonn også er innenfor
den naturlige resipientkapasiteten i området.

Vi har på bakgrunn av resultatene fra B-undersøkelsene, strømmålingene, topografien og kunnskapen
om de naturlige omsetningsprosessene i bunnmiljøet, så langt ikke funnet grunnlag for å kreve
gjennomføring av ytterligere resipientundersøkeiser i dette området av Langsundet. Vi gjør imidiertid
oppmerksom på at denne vurderingen kan endres dersom vi får opplysninger som skulle tilsi en annen
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konklusjon, f. eks. resultatet av den neste B-undersøkelse eller endrede forutsetninger når det gjelder
utslippssituasjonen i Langsundet. Vi viser her til vilkår 7 i vilkårssettet som vedlegg til denne
tillatelsen.

Vi kan heller ikke se at vannforskriftens mål om minst god økologisk og kjemisk tilstand i
vannforekomsten vil bli overskredet med denne endringen basert på det arbeidet med klassifisering
som er gjort så langt, jf. § 4 i forskrift om rammer for vannforvahningen (vannforskriften1).

Forholdet til naturmangfoldloven
Ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf. naturmangfoldlovens § 7, skal
prinsippene i natunnangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn.

Naturbase2 og Artskart (Artsdatabanken)3 viser ingen spesielle registreringer i nærområdet
(f. eks. prioriterte naturtyper og rødlistearter) som potensielt kunne bli påvirket av utslippet fra
oppdrettsanlegget. Vi kan heller ikke se at den samlete belastningen i Langsundet vil bli overskredet
med tanke på organisk belastning (jf. nml § 10).

Med det kunnskapsgrunnlaget (jf. nml § 8) vi sitter med i dag, mener vi derfor at etableringen kan
fmne sted sett ut i fra vår rolle som forurensningsmyndighet. Dagens kunnskapsgrumilag tilsier videre
at det ikke er vesentlige usiUerheter med det som skulle tilsi en føre- var tilnærming (jf. mml. § 9).

Naturmangfoldloven (nml) § 12 setter krav om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Så vidt vi kan se synes også den tekniske beskrivelsen av anlegget å være i tråd med gjeldende krav.

Vi vil likevel understreke at Fylkesmannen ikke er godkjenningsmyndighet for den tekniske
utformingen av anlegget, så dette er kun en skjønnsmessig vurdering basert på beskrivelser i mange
liknende søknader. Det er heller ikke en vurdering av risikopotensialet når det gjelder rømming ved
uhell og uforutsette skader.

ENDRINGER OG OMGJØRING AV TILLATELSEN
I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre påleggene som er gitt
i denne tillatelsen eller gi nye pålegg. Fylkesmannen kan også kalle tilbake tillatelsen dersom
forutsetningene gitt i § 18 tilsier det.

TVANGSMULKT
I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt til staten for å sikre
at vilkårene i utslippstillatelsen gjemiomføres.

STRAFFANSVAR
Ved overtredelse av denne tillatelsen, med vilkår, kommer forurensningslovens kap. 10 til anvendelse
dersom forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelser.

Valmforskriften: htt ://www.1ovdata.no/cei-wift/1d1es?doc—/sf/sf/sf-20061215-1446.html

2 2 Naturbase — Fagsystem fra Direktoratet for Naturforvaltning for registrering av vernete naturtyper, verneområder
og andre viktige data til bruk i arealforvaltning: htt )://dnweb I 2.dirnat.no/nbinnsvn!NB3viewer.asp
3 Karttjenesten Artskart (Artdatabanken og GBIF-Norge): http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx
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ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG MV.
Tillatelsen til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler jf.
forurensningslovens § 10, annet ledd.

Tillatelsen kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet av sakens parter, eller andre med
rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er kommet fram
til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over, og andre
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til fylkesmannen. En eventuell
klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Klima- og
forurensningsdirektoratet kan, etter anmodning eller av eget tiltak, beslutte at vedtaket ikke skal
iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort (jf. forvaltningslovens § 42). Avgjørelsen av
spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages (jf. forvaltningslovens § 2 bokstav b, jf. § 28)."

Oppstart av anlegget før en eventuell klage er avgjort skjer på eget ansvar.

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumenter, og Fylkesmannen vil på forespørsel
kunne gi nærmere opplysninger vedrørende denne saken.

Saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med tillatelser mv. (se forskriften på
lenke htt ://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html).

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nylig klargjort ovenfor Fylkesmennene at tillatelser
hvor vi gir en utvidelse av produksjonsvolumet/biomasse (MTB) eller andre vesentlige endringer,
skal betraktes som nye tillatelser. For arbeidet med denne tillatelsen skal det derfor betales et gebyr
etter sats 4 (laveste sats) som for tiden utgjør kr. 19.900,-, jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og
39-4. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter
fakturadato.

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet innen 3 uker etter at dette
brev er mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes
Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i sam-
svar med ovenstående. Hvis Klima- og forurensningsdirektoratet imøtekommer klagen, vil det over-
skytende beløp bli refundert.

d en

Cat Irhie Henall e. .
miljøverndirektør

Vedlegg: Vilkår til tillatelse

LL:\
EVy iørg nsen
fa,gansvaritg forurensning
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Kopi med vediegg:
Arnoy Laks AS, 9194 Lauksletta
Mattilsynet, distriktskontoret for Nord-Troms, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
Skjervoy kommune, postboks 145 G, 919 Skjervoy
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VEDLEGG TIL TILLATELSE

for Arnøy Laks AS, Skj ervøy kommune
Snr. 2007/3229-76 - 542.1
Dato: 3. desember 2012

TILLATELSENS VILKÅR

1. UTSLIPP TIL VANN
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1.1 Fôr
Ved føring av fisken skal tap og spill av før reduseres mest mulig. Det tillates bruk av våtfør for en
produksjon begrenset til 50 tonn. Ved større produksjon skal det benyttes tørrffir eller mykfôr.
Oppmalt våtfør skal tilsettes tilstrekkelig bindemiddel for å unngå førspill og forurensning.

Definisjoner:

Våtfôr: Hel fisk, slo eller oppmalt fisk/avfall tilsatt bindemiddel. Konsistensen av
oppmalt våtfOr er deigaktig. Tørrstoffinnhold < 40 %
lvi kfôr/ ellets: Oppmalt fiskifiskeavfall, tilsatt så mye bindemiddel at den kan føres ut
som pellets, uten å gå i oppløsning. Tørrstoffinnhold > 50 %
Tørrffir: Tørrstoffinnhold > 90 %

1.2 Fårkjøkken
Fettholdig avløpsvann fra førkjøkken skal passere fettavskiller før utslipp. Fettavskilleren skal
utformes, dimensjoneres og drives i samsvar anbefalinger gitt i rapport 65 (Norvar 1996):  Forslag til
veileder for fettavskiller .....  Utslippsledning skal føres ut i sjøen slik at munningen ligger på
minst 5 m dyp og minst 20 m fra strandkanten (ved middelvannstand). Ledningen må forankres slik at
den ikke flyter opp eller forandrer leie. Plassering av ledningen må foregå og avrnerkes i samråd med
Kystverket.

1.3 Medisiner/kjemikalier
Anvendelse og utslipp av medisiner, insekticider, desinfeksjonsmidler mm skal skje i samsvar med
gjeldende regelverk/retningslinjer fra forurensningsmyndighetene.

1.4 Sanitæravlopsvann
Utslipp av sanitæravløpsvann fra personalrom mm må godkjennes av kommunen i 'samsvar med
gjeldende regler for utslipp.

2.  UTSLIPP TIL LUFT
Førlagring og -tilberedning, spyling, rengjøring og tørking av nøter, håndtering av avfall samt andre
aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at de ikke fører til luktulemper av betydning for
naboer mm.

3. STØY
Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyulemper.
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4. AVFALL OG SLAM

4.1 Produksjonsavfall og slam
Alt avfall som oppstår ved anlegget skal leveres til godkj ent mottak.

Død fisk, slakteavfall, fôrrester, slam, fett o.l. skal håndteres slik at det ikke oppstår
forurensningsmessige ulemper.

Side 6 av 8

Død fisk skal tas opp av sjøen minst hver dag i sommerhalvåret som gjelder fra 1. juni til 31. oktober,
og annenhver dag i vinterhalvåret. Ved høy dødelighet skal hyppigheten økes.

Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget lager. Ved
ensilering skal fisken kvernes.

Oppdrettsanlegget skal ha beredskap for å håndtere massiv fiskedød, f.eks. ved algeoppblornstring
eller sykdom.

Antibiotikaholdig død fisk og armet antibiotikaholdig avfall eller slam skal oppbevares i eget lager.
Lageret skal ha tilstrekkelig kapasitet, både til av fall ved vanlig drift og avfall ved sykdom.

Oppsamlet organisk avfall som ikke inneholder antibiotika skal om mulig utnyttes til enten
ffirprodukter eller gjødsel/jordforbedringsmiddel i tråd med gjeldende bestemmelser.

Dumping i sjøen er ikke tillatt.

Nedgraving og forbrenning tillates bare etter skriftlig godkjenning fra Fylkesmannen og Mattilsynet.

4.2 Medisin- og kjemikalierester.
Ubenyttede rester av medisinfôr, antibiotika, insekticid samt andre spesielle miljøfarlige stoffer
inkludert emballasje skal samles opp og lagres forsvarlig før 2,Thenting 1,c'd produsenten eller armen
instans godkjent av myndighetene. Det samme gjelder for oppsamlet antibiotikaholdige fôrrester og
ekskrementer.

4.3 Annet avfall
Emballasje o.l. samt alt annet avfall som ikke omfattes av pkt. 4.1 og 4.2 skal overføres til godkjent
avfallsanlegg for slike avfallstyper.

4.4  Slamfjerning
Dersom det er nødvendig med slamfjerning fra sjøbunnen skal dette omsøkes skriftlig hos
Fylkesmannen. Søknaden skal beskrive hvordan slammet er tenkt transportert og disponert. På grunn
av smittefaren må også veterinærmyndighetene (Mattilsynet) varsles.

Oppsamlet slam skal om mulig nyttes til gjødsel/jordforbedringsmiddel i tråd med gjeldende
regelverk

5. OPPBEVARING AV MEDISINER OG KTEMIKALIER

Medisiner, insekticider, kjemikalier nm-r skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de ikke er tilgjengelig
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for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell e.l. kan samles opp og ikke
slippes ut. f. eks. ved hjelp av oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig volum.

6. KONTROLL

6.1 InternkontrolUrutiner for vedlikehold.
Bedriften plikter å bygge opp et internkontrollsystern (jf internkontrollforskriften). Systemet skal
blant annet inneholde mål for miljø og sikkerhet, beskrivelse av organisering, rutiner og prosedyrer,
og oppdatering av systemet. Bedriften plikter å føre j evnlig tilsyn og kontroll med ffiringsutstyr,
eventuelle renseanlegg mm, slik at disse alltid drives mest mulig effektivt. For å sikre dette, skal
bedriften drive rutinemessig forebyggende vedlikehold og ha et rimelig reservelager av de mest
utsatte komponenter.

6.2 Kontroll
Bedriften skal registrere og journalføre følgende data;

o fiskebestand
o mengde død fisk
o mengde rømt fisk
o fôrtype og forbruk
o anvendelse av antibiotika, insekticider, og andre kjemikalier (type og mengde).
o mengder oppsamlet antibiotikaholdig slam og disponeringsmåte
o avfallsmengder og disponeringsmåte

Journalen skal oppbevares på anlegget i minst 2 år og være tilgjengelig ved kontroWinspeksjon..

Bedriften plikter å la representanter for fylkesmannen og de etater og institusj oner som Fylkesmannen
bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

6.3 Årsrapport
rivert år skal det utarbeides en rapport som viser siste års produksjon, avfalismengder og -håndtering,
samt forbruk av fôr, medisin mm. Årsrapporten leveres på standard skjema, og skal inneholde en
sammenligning av faktiske og tillatte mengder/forhold. Eventuelle overskridelser må kommenteres.

Årsrapporten sendes Fylkesmamien  innen 15. februar  det påfølgende år. Derme rutinen for
rapportering er imidlertid under endring, og selskapet kan derfor avvente slik rapportering direkte til
Fylkesmannen inntil annen beskjed blir gitt ved at Fylkesmannen sender eget brev med krav om
rapportering.

7.  RESIPIENTUNDERSØKELSE

Bedriften plikter å bekoste eller delta i de undersøkelser som Fylkesmannen finner nødvendia for å
kartlegge anleggets forurensningseffekt på resipienten, jf. forurensningsloven § 51. Bedriften kan
også pålegges å betale en forholdsmessig del av kostnadene ved et resipientundersøkelsesprogram for
nnirMet hvnr n1erof er 11)18.ert.
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8. GENERELT
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8.1 Egenkontroll og ansvar
Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer
slik at ulemper og skadevirkninger begrenses mest mulig.

8.2 Akutte utslipp
Bedriften plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå akutte utslipp av f. eks olje og kjemikalier
o.l. Ved akutt eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet (110) kontaktes umiddelbart.

8.3 Nedleggelse, eierskifte, konkurs
Ved eierskifte, inklusive ny eier etter en konkurs, må det gis melding om dette til
forurensningsmyndigheten innen 4 uker. Det samme gjelder ved navneendring. Ved nedleggelse av
driften, f. eks. på grunn av en konkurs, skal det også gis melding om til forurensningsmyndigheten, jf.
forurensningslovens § 20.

Bedriften er ansvarlig for all rydding og istandsetting av det berørte område, jf forurensningsloven §
20. Dette inkluderer fjerning av bøyefester, slam på sjøbunnen mm. etter nærmere anvisning fra
Fylkesmannen.

8.4 Risikoklasse
Virksomheter som har fått tillatelse etter forurensningsloven, skal plasseres i en risikoklasse.
Ved kontroller skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Det er
4 klasser (1-4), og hvor 1 har høyest sats. Størrelsen på satsen følger av kapittel 39 i
forurensningsforskriften om  Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll eiter
forurensningsloven.

Plasseringen i risikoklasse vurderes blant annet ut i fra forurensningspotensial og resipienten hvor
virksomheten ligger. Ved senere endringer i dette vurderingsgrunnlaget, kan virksomheten plasseres i
en annen risikoklasse:

Denne virksomheten er plassert i risikoklasse 4.
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Fyikesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Per Kristian Krogstad

Troms fylkeskommune - Plan- og næringsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 22 25 3.12.2012  2007/3229 - 77 542.1

Deres dato Deres ref.
2.8. o 19.10.2012 11/1132-25 o 29

Uttalelse til utvidelse av eksisterende anlegg for oppdrett av laks, ørret og
regnbueørret ved Storelva i Langsundet, Skjervøy kommune

Vi viser til søknad oversendt fra Troms fylkeskommune 2. august 2012, og resultatet av
behandlingen i Skj ervøy kommune i brev av 19. oktober 2012.

Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende anlegg for sjøbasert oppdrett av laks, ørret og
regnbueørret ved Storelva i Langsundet, Skjervøy kommune.

Vurdering med hensyn til bestander av anadrome laksefisk
Oppdrett kan påvirke bestander av anadrome laksefisk negativt økologisk og genetisk ved at
fisk rømmer. Oppdrett kan også overføre fiskesykdommer/parasitter til villfisk. Lakselus
utgjør her en særlig trussel. Generelt er den negative belastningen størst for bestander i eller
nær oppdrettsintensive områder.

Det er ønskelig å minimere de negative virkningene av oppdrett. Fylkesmannen er bedt om å
utvise spesiell-aktsomhet ved søknader i områder som er særlig viktig for anadrome laksefisk,
herunder nærområdene til nasjonale laksefjorder og de tidligere sikringssonene for laksefisk
(jf. brev fra nirektoratet for natiirforv~j rig av 7. jlin  200 0). "(i"fler nmrmPre. Pnn "() krn
fra vassdrag med anadrome laksefisk skal vurderes nøye.

I dette tilfellet anser vi ikke omsøkt lokalitet å ligge i et område som er særlig viktig for
anadrome laksefisk. Det har imidlertid foregåttiforgår sjølaksefiske i det meste av fylket. Vi
går derfor ut fra at villaks vandrer i området. Vi har lite konkret kunnskap om beiteområder
for sjøørret og sjørøye, men normalt oppholder de seg i fjord og kystområder forholdsvis nær
vassdragene de tilhører. Generell fare for srnittespredning til villfisk foreligger derfor, men
det er usikkert om lokaliseringen vil påvirke beiteforholdene for sjøørret og sjørøYe.

Innenfor den særlige aktsomhetsavstanden på 30 km er det 2 bestander. Avstanden er 16 km
og 30 km til henholdsvis Nord-Rekvikelva og Olderfjordvatnvassdraget. Dette gjelder
imidlertid forholdsvis små bestander. Vi har ikke dokumentasjon for oppdrettsbelastning
(rømt laks, lakselus) for disse.

Imidlertid har oppdrettsnæringen i fylket stort omfang (jf. naturmangfoldloven § 10), og vi
anser saimsynligheten stor for at det er betydelig negativ påvirkning av rømt laks på mange
bestander (jf. NINA Rapport 622). Når det gjelder lakselus, er neppe laksebestandene i fylket

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/tromsSak 12/13



Side 2 av 3

sterkt påvirket, mens bestander av sjøørret og sjørøye kan være det (jf. Fisken og havet, særnr.
3, 2011). Det kan imidlertid være vanskelig å vurdere tilleggsbelastning av en enkelt søknad
både mht. rømt laks og lakselus (jf. NINA Minirapport 340).

I dette tilfellet anser vi risikoen ved etableringen akseptabel i forhold til foreliggende
kunnskap (jf. naturmangfoldloven § 9). Imidlertid vektlegger vi da sterkt at oppdrett en viktig
samfunnsinteresse, som skal ivaretas, og at påvirkningen på naturmiljøet må veies i forhold til
dette (jf. naturmangfoldloven § 14).

Det har etter hvert kommet på plass forholdsvis strenge krav til driften av oppdrettsanlegg.
Erfaringene tilsier likevel at dette må forbedres, herunder også beredskap og virkemidler mht.
avbøtende tiltak (jf.'naturmangfoldloven § 12). Det er også behov for å få på plass bedre
overvåking (rømt laks, lus) og bedre dokumentasjon for den påvirkning oppdrettsvirksornhet
har på de ulike bestandene i fylket. Vi anser det naturlig at oppdrettsnæringen i større grad
bidrar til dette (jf. også naturmangfoldloven § 11).

Øvrige vurderinger
Fylkesmannen vil påpeke at det ved akvakulturanlegg kan oppstå problemer med viltarter som
skader fisk. De mest konfliktskapende artene er foruten oter, også skarv, gråhegre og ulike
måkearter.

Det kan være vanskelig å forebygge alle oterskader da de forebyggende tiltak som finnes i
dag ikke gir fullgod beskyttelse. Fylkesmannen vil presisere at felling av oter uten
fellingstillatelse gitt av Fylkesmannen, er ulovlig. Overtredelser vil bli anmeldt. Vi gjør også
oppmerksom på at oppdrettere ikke automatisk kan påregne fellingstillatelse for oter ved
oterskader.

I Troms er det tillatt å jakte på fiskemåke, gråmåke og svartbak fra 21. august til 28/29
februar. For toppskarv og storskarv er jakt tillatt i tiden 1. oktober til 30. november.
Fellingstillatelse for nevnte måkearter, toppskarv oa storskarv (utenom jakttid) samt gråbegre
kan gis av viltnemda/kommunen (jf. lov av 19.juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold §§ 18 og 77, samt rundskriv 6/97 om "Forskrifter om felling av viltarter som gjør
skade...", og viltloven § 14).

Naturmangfoldlovens § 18 krever at skade har skjedd og at skadelidte i rimelig utstrekning
har gjennomført tiltak for å hindre/begrense skade før felling foretas/fellingstillatelse gis.
Aktuelle tiltak mot dykkende fugl er beskyttelsesnett rundt utsatte merder. Nettene må være
utformet slik at fugl ikke går fast og drukner. For annen fugleskade brukes dekknett over
merdene.

Ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf. naturmangfoldlovens § 7, skal
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. I beslutningen skal det komme
fram hvordan prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt under vurderingen av saken.
Manglende vurdering etter disse prinsippene regnes som saksbehandlingsfeil, på lik linje med
brudd på § 17 i forvaltningsloven "forvaltningsorganets utrednings — og informasjonsplikt".

Skjervøy kommune har ikke vurdert saken etter naturmangfoldlovens prinsipper. Vi ber dere
ta utgangspunkt i naturmangfoldlovens formål (§ 1) som sier "Lovens formål er at naturen
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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."

Når det gjelder de forurensningsmessige forholdene vises det til utslippstillatelsen.

Med hi sen

'72/@IN'ti
Cathrine Henaug e.f.
miljøverndirektør

Knut M. Nergård
fagansvarlig Vann og vern
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Kopi til:
Arnoy Laks AS, 9194 Lauksletta
Skjervoy kommune, postboks 145 G, 9189 Skjervoy
Mattilsynet, distriktskontoret for Nord-Troms, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

Sak 12/13



SKJERVØY KOMMUNE
VANN- OG KLOAKKVESENET
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Saka gjeld

• Skjervøy vannverk

Mattilsynet
Distriktskontoret Nord-Troms

Dykkar ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

Følgjande vedtak er oppfylt

• Beredskapsplanen må gjerast ferdig.

Vår vurdering:  

Mattilsynet har fått tilsendt Beredskapsplan for vannverket. Den er
beredskapsplan. Det er bra. Det synes som det er lagt ned ein del

Saksbehandlar: Astrid Einevoll
Tlf: 22 40 00 00/ 77770348
Besøksadresse: Lyngsmark 2, Storslett
E-post: ostmottak mattils net.no
(Hugs namnet på mottakaren)

2012/080065
03.12.2012
985399077

STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK
Mattilsynet gjennomførte 16.04.2012 revisjon i verksemda VANN- OG KLOAKKVESENET.

Mattilsynet har i samsvar med matlova § 23 heimel til å føre tilsyn og gjere nødvendige vedtak for
gjennomføring av det som er bestemt av lova.

Verksemda er vurdert etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

• FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning ng drikkPvAnn
(drikkevannsforskriften)

Skjervøy vannverk fekk fornya frist for gjennomføring av vedtaka til 01.12.12. i henhold til søknad.
Mattilsynet har motteke tilbakemelding om korleis vedtaka er oppfylt og kopi av ein del dokumenter
i internkontroll, beredskapsplan og risikovurderingar. Vi har hatt ein god dialog underveis. Det er
opplyst at fleire personar frå vannverket har vore aktivt med i prosessane med oppgradering av
internkontroll, beredskapsplan mm. Det er viktig. Mattilsynet lukkar vedtaka på bakgrunn av den
tilbakemeldinga som er gitt og har ikkje sett på detaljane i dokumenta. Tryggheten til vannverket
blir best kvalitetssikra ved at vannverket sjølv bruker dokumenta aktivt og redigerer og justerer dei
regelmessig.

innarbeida i kommunen sin
arbeid i planen. Mattilsynet

www.mattilsynet.no
Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01 Sak 12/13



Dykkar ref. — Vår ref. 2012/080065 — Dato: 03.12.2012

har ikkje studert den i detalj, men reknar med at planen blir revidert og oppdatert med jevne
mellomrom, slik at den stadig blir kvalitetssikra internt.

• Skjervøy vannverk må på grunnlag av risikovurdering laga ein plan for å minska faren for
innsug ved feks.trykklaust nett, og for å minska konsekvensane av innsug.

Vår vurdering:  

Mattilsynet har fått tilbakemelding om at der er gjennomført ei utvida risikovurdering i forhold til
innsug og konsekvensane av innsug, og at vannverket meiner at gjeldande prosedyrar og
forhold ellers gir ein tilfredsstillande sikkerhet.

• Skjervøy vannverk må sørga for at prøvar som inngår i enkel rutinekontroll og utvida
rutinekontroll blir sendt inn til akreditert laboratorium.

Vår vurdering:  

Mattilsynet har fått tilbakemelding om at rutine med å senda enkle og utvida rutinekontrollar er
reetablert.

• Driftsrutinar og internkontroll må reviderast og oppgraderast. Ein del må vera skriftleg.
Avvikshåndtering er ein viktig del av internkontrollen.

Vår vurdering:  

Mattilsynet har motteke kopi av deler av revidert internkontroll. Det synes som at mange viktige
prosedyrar er på plass. Avvikshåndtering er omtala i kapitelet om dokumentasjon.
Mattilsynet har ikkje studert den i detalj, men reknar med at den blir kvalitetssikra med
regelmessige interne revisjonar og oppgraderingar i framtida.

• Skjervøy Vannverk må laga ein plan for oppgradering av nett og kummar. Planen må byggja
på risikovurdering av dei faktiske forholda.

Vår vurdering:  

Mattilsynet har fått tilbakemelding om at det er gjennomført ein utvida risikovurdering på dette
området. Det er prioritert å leggja ny back up ledning over sundet og leggja ledning heilt opp til
det øverste vatnet i kilden. I tillegg vil ny VA-ingenør ta tak i dette.

• Skjervøy vannverk må utreda behovet for reinhold og muliheten for reinhold. Eventuelt må
det dokumenterast godt dersom vannverket meiner at regelmessig spyling og \ eller
pluggkjøring er unødvendig.

Vår vurdering:  

Vannverket meiner at utifrå erfaring oa risikovurderina funaerer reinholdsrutinane som er.
Dette meiner vannverket blir understøtta av vannprøvar som ikkje viser avvik. Det er bra at ny
vurdering er gjort. Mattilsynet legg også vekt på at vannprøvane er bra. Men når det gjeld
reinhald, bør vannverket ha god oversikt over korleis det ser ut i ledningsnettet også, for det
kan vera ein del slam og skit før det vises på vannprøvane. Belegg som har bygd seg opp kan
løsna og gi plutselege auke i bakterieinnholdet.
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Med helsing

,int.-iti7ø-ystein Johansen
•f_lifstH(tssj

Dykkar ref. — Vår ref. 2012/080065 — Dato: 03.12.2012
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f'

Astrid Einevoll
seniorinspektør
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Olav Geir og Tove Slettvold
postboks 18
9189  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3153-5 46045/2012 194152/24 14.12.2012

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt byggetillatelse 
for oppføring av naust på gnr 52 bnr 24

Saksopplysninger: 
Søknaden gjelder oppføring av naust på gnr 52 bnr 24 Taskeby Skjervøy kommune. Område 
naustet skal oppføres er i er definert som LNF område sone 2 (LNF område hvor spredt bolig og 
ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates). Jfr. kpl. best. nr 3.)
Naustet ligger innenfor plan- og bygningsloven § 1-8. Kommunen må dispensere etter plan- og
bygningsloven § 19-2 for å kunne innvilge søknaden. Saken er sendt på høring til regionale og
statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1.

Naustet har en utforming som tradisjonelt naust i område. På tegningen er det imidlertid 
inntegnet ”garasjeport” dette er ikke å anse som en tradisjonell del av naustet. 

Vurderinger:
Saken er sendt på høring til impliserte parter, det er kun Reindriftsforvaltningen som har svart på 
henvendelsen. Reindriftforvaltningen hadde ingen merknader til tiltaket.

Arbeidet som skal utføres ligger innenfor 100metersbelte langs sjøen der det særlig skal tas
hensyn til natur- og kulturliv, landskap og andre allmenne interesser ihht Plan- og bygningsloven 
§ 8. Kommunen kan ikke her se at allmenninteressene vil bli svekket på bakgrunn av det
tenkte oppførte tiltak.

Naustet har en grunnflate på 30m2 og en mønehøyde på 4,8 meter. Naustet er imidlertid 
inntegnet med garasjeport, dette gjør at naustet vil bli seende ut som en garasje, en garasje har 
ingenting i fjæra å gjøre. Søknaden blir derfor innvilget med forbehold om at garasjeporten byttes 
ut med en 2 fløyet port/dør for at naustet skal få en helhetlig utførelse.
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Slettvold anfører at behovet for å oppføre naustet er for å ivareta egne verdier som båt og utstyr. 
Kommunen kan ikke se at den negative konsekvensen skal være større en den positive gevinst 
dette vil ha for grunneier.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Olav Geir og Tove Slettvold dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1-8 samt kommuneplanens LNF område sone 2 for oppføring av naust 
på gnr 52 bnr 24.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Olav Geir og Tove Slettvold byggetillatelse 
for oppføring av naust på gnr 52 bnr 24.

Tillatelsen gis med forbehold om at omsøkt ”garasjeport” byttes ut med en tofløyet port som er 
bedre tilpasset naustet.  

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Ole-Petter Pedersen

9194  LAUKSLETTA

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3186-19 46788/2012 194166/34 19.12.2012

Lauksletta: Søknad om bruksendring av hytte til campinghytte/utleiehytte.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Ole-Petter Pedersen fikk den 19.12.2012 ferdigattest for hytte på gnr 66 bnr 34 Lauksletta. 
Pedersen søker nå om bruksendring av hytten til benevnelsen campinghytte/utleiehytte.

Kommune har ingen merknader til søknaden.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Ole-Petter Pedersen bruksendring av hytte til 
Campinghytte/uleiehytte på gnr 66 bnr 34 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Dag Dyrnes
Strandveien 17
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4662-2 43775/2012 194169/237 28.11.2012

Strandveien 17: oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 235

Saksopplysninger/Vurderinger:
Dag Dyrnes søker om oppføring av tilbygg til enebolig på gnr 69 bnr 235. Tilbygget er på 3 m2.

Tiltaket er i henhold til reguleringsplanen i området.

Kommunen har ingen merknader til tiltaket.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Dag Dyrnes byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg på gnr 69 bnr 235 Strandveien 17.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Yngvar Einarsen Limited

9192  ARNØYHAMN

Delegert vedtak
- nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3204-6 42866/2012 194157/99 22.11.2012

Arnøyhamn: søknad om endring av gitt byggetillatelse den 06.07.2012 gnr 57 
bnr 11 og 99

Saksopplysninger/Vurderinger:
Karl Karlsen fikk byggetillatelse for oppføring av enebolig på gnr 57 bnr 11 og 99 etter at 
eksisterende bolig på eiendommen brant ned i 2011. Karlsen søker nå om endringer av denne 
byggetillatelsen som medfører at innkraget inngangsparti blir bygget igjen samt utvidelse av 
veranda på ca 100m2.

Arbeidene skal utføres av tideligere godkjente foretak i byggesaken av 06.07.2012.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Karl Karlsen byggetillatelse til omsøkte 
endringer av gitt byggetillatelse av 06.07.2012 på gnr 57 bnr 11 og 99.  

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Likelydene skriv er sendt til:
Yngvar Einarsen, Byggmakker Per Strand, Karl Karlsen, Trond Aril Simonsen, Nord Troms Rør 
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2012/4563-3 42914/2012 194169/483 22.11.2012

Rønning Østgårdsvei 1: Søknad om rehabilitering av leilighet samt 
dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven § 32-2 fjerde ledd.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Bjørn Vidar Johansen søker om rehabilitering/endring av leilighet i 1 etasje i bolighus på gnr 69 
bnr 483 Rønning Østgårdsvei 1.

Bjørn Vidar Johansen søker dispensasjon fra de tilnærminger/fravik som fremkommer i vedlegg 
B-1i byggesøknad, slike tilnærminger/fravik av byggeforskriften kan det gis dispensasjon fra, og 
da med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31.2 fjerde ledd. 

§ 31-2 i plan- og bygningsloven sier blant annet sitat: Kommunen kan gi tillatelse til 
bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det 
ikke er mulig og tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdmessig kostnader, dersom 
bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktmessig bruk. 
Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Sitat slutt.

Tiltaket ligger innenfor rammen av reguleringsplanen for området samt rammen for det plan- og 
bygningsloven kan gi tillatelse til. 

Bjørn Vidar Johansen søker om personlig godkjenning som selvbygger jfr. plan og 
bygningsloven § 20-1 og forskrift om byggesak (sak 10) § 6-8. Kriteriene for slik godkjenning er 
at personen sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven. Bjørn Vidar Johansen har sannsynliggjort i vedlegg G-2 i 
byggesøknaden at arbeidet vil bli utført etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven og ansvarsrett kan derfor gis.
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Nord Troms Rør AS søker ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 1 VVS- Vann og 
avløp. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkt funksjoner.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Bjørn Vidar Johansen byggetillatelse for 
rehabilitering/endring av leielighet i enebolig på gnr 69 bnr 483 Rønning Østgårdsvei 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Bjørn Vidar Johansen dispensasjon fra de 
tilnærminger/fravik som omsøkt ihht vedlegg B-1i byggesøknad og da ihht § 31.2 fjerde ledd i 
plan- og bygningsloven.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 og byggesaksforskriften § 6-8 gis Bjørn Vidar 
Johansen ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1, Brannteknikk, 
byggeteknikk, lydisolasjon, brukbarhet, tilgjengelighet og miljø. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF tiltaksklasse 1 VVS- Vann og avløp. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. 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

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Visit Årviksand AS
Årviksand
9195  ÅRVIKSAND

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4223-16 44099/2012 194164/42/1 30.11.2012

Årviksand: Søknad om tidsbegrenset bruksendring og dispensasjon av 
kontor/lagerbygg på gnr 64 bnr 42.

Saksopplysninger: 
Kommunen sendte forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg og overtredelsesgebyr til Visit 
Årviksand i skriv av 25.9.2012, etter at det ble konstatert at oppført bygning var tatt i bruk i strid 
med plan- og bygningsloven m/forskrifter. Behandlingen av ulovligheten vil bli foretat i egen 
sak. Den saken vil bli tatt opp på førstkommende formannskapsmøte. 

Visit Årviksand svarte på skrivet og spurte samtidig om et møte for å belyse byggeprosjektet. 
Møtet er blitt avholdt og det ble enighet om at Visit Årviksand skulle igangsatt reguleringsarbeid 
for endring av eksisterende reguleringsplan i område. I denne sammenhang søkes nå Visit 
Årviksand om midlertidig bruksendring og dispensasjon for å kunne bruke lager/kontorbygg til
utleiebygg/fisketurisme inntil godkjent revidert reguleringsplan foreligger og da senest innen 
1.6.2014.   

Vurderinger:
Omsøkt bygning var omsøkt/oppført som lager/kontorbygning og skulle betjene virksomheten til 
Årviksand verksted. Bygget hadde benevningen lager/kontorbygning og var da ihht 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Årviksand havn. Da bygget nå er solgt og skal drives 
som bygg for utleie til fisketurisme må det dispenseres for dette og da fra reguleringsplanens 
bestemmelser. Visit Årviksand skal igangsetter arbeid med endring av gjeldene reguleringsplan,
det er i denne forbindelse at det søkes om tidsbegrenset bruksendring og dispensasjon av dette 
bygget til bruk som utleiebygg/fisketurisme. Bygget er oppført/bygget som en selvstendig 
bruksenhet og det trengs ikke å gjøre noen bygningsmessige endringer av bygget for at dette skal 
kunne brukes som utleiebygg/fisketurisme. Kommunen kan ikke se at det i dette enkelttilfelle vil 
være ulemper i forbindelse med denne midlertidige bruksendringen, og plan- og bygningslovens 
bestemmelser er således oppfylt. 
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Kirsti Jenssen Arkitektkontor søker om godkjenning som SØK og PRO tiltaksklasse 1 bygninger 
og installasjoner. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 gis det en tidsbegrenset dispensasjon fra 
reguleringsplan Årviksand Havn industriområde fra kontor/lager til utleiebygg/fisketurisme på 
gnr 64 bnr 42 Årviksand. Dispensasjonen gis i en tidsbegrenset periode på 18 måneder, frem til 
1.6.2014.     

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det bruksendring av lager/kontorbygning til 
bruk for utleie til fisketurisme på gnr 64 bnr 42 Årviksand. Bruksendringen gis i en tidsbegrenset 
periode på 18 måneder, frem til 1.6.2014.    

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kjersti Jenssen Arkitektkontor ansvarsrett i 
SØK og PRO tiltaksklasse 1 bygninger og installasjoner. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Kopi til:
Kjersti Jensen Arkitektkontor Fjellfrostvatn 9334 ØVERBYGD
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Havito AS
Strandveien 40
9180  SKJERVØY

Halvar Solheim

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1727-52 44219/2012 194169/3 03.12.2012

Strandveien 40: søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 3

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 22-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av >Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011.

Saksnr: Behandlet i:
Skjervøy Formannskap

Byggested: Strandveien 40, 9180 SKJERVØY Gnr/Bnr: 69/3
Tiltakshaver: Havito AS Adresse: Strandveien 40, 9180 SKJERVØY
Ansvarlig søker: Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art: Endring av bygg -  påbygg Bruksareal: 563

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 26.11.2012.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/1727.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775521
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Kopi til:
Byggtorget Betongservice as 9151 STORSLETT
Roger Soleng Postboks 99 9146 OLDERDALEN
Tømmer og Betong AS Industriveien 24 9180 SKJERVØY
Total Brannsikring AS Postboks 1189 9504 ALTA
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Multiconsult AS
postboks 2274
9269  TROMSØ

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4903-3 44828/2012 194169/80/825 05.12.2012

Strandveien 40: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Ytre havn for 
oppføring av 3 tilbygg samt utkjørselstillatelse til kommunal veg 
gnr 69 bnr 1 fnr 825

Saksopplysninger: 
Lerøy Aurora AS søker om rammetillatelse for oppføring av 3 tilbygg til eksisterende 
lakseslakteri. For å kunne gi rammetillatelse er det nødvendig å dispensere fra følgende forhold i 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Ytre hav:

 byggeavstand til vegmidt (under 10 meter)
 tak form (saltak til flatt tak)
 gesimshøyde (8 meter til 8,80 meter)

Kommunen må også gi ny avkjørselstillatelse for det nye parkeringsanlegget som etableres på 
taket av tilbygget v/hovedinngangen.

Vurderinger:
Byggeavstand til veg er satt for å forhindre skader på bygning i forbindelse med brøyting med 
mer. I dette tilfelle der en etablerer parkeringsplasser oppe på taket av tilbygget er det tatt høyde 
for dette i prosjekteringen slik at kommunen kan tillate dette. 

Det søkes om endring av tak form fra saltak til flatt tak, noen av bygningene på område har i dag 
flatt tak. Tak formene med begrensninger på takvinklene er satt for å forhindre at bygningene 
totalt sett ikke skal bli for høye. I dette tilfelle blir total høyde på tilbyggene under 9 meter som 
da også er under det som kan tillates i område og kommunen kan tillate dette. 

Det søkes om endring av gesimshøyde fra 8 meter til 8,8 meter. På bygninger med flatt tak 
regnes gesimsen på topp tak. Dette medfører at total høyde på tilbyggene blir mindre enn at de 
skulle bygges med saltak. Kommunen er av den formening at dette kan tillates.
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Det skal etableres ny avkjørsel til lakseslakteriet slik at hovedinngangen blir i 2 etasje. I 
forbindelse med dette blir det etablert parkeringsplasser oppe på tilbygget i tilknytning til 
inngangspartiet. Kommune ser på dette som en fornuftig løsning og ser at dette vil bidra til at 
bedriften tilrettelegges ihht til universell utforming. Ved etablering av ny avkjøring på dette kan 
bidra til en forverret situasjon for de myke trafikanter. Grunnen til dette er at det på andre siden 
av denne avkjøring er tenkt opparbeidet gang og sykkelsti. I dag er ikke denne merket annet enn 
at vegen har en slik bredde at det er trykt for de myke trafikantene. Dersom bildet for de myke 
trafikkantene endres ved at det blir gitt ny avkjørsel må Lerøy Aurora være med på opparbeidelse 
av en slik gang og sykkelsti. Ut fra dette er kommunen positiv til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Lerøy Aurora AS dispensasjon fra 
reguleringsplan Ytre havn for følgende forhold.

 byggeavstand til vegmidt inntil 9,5 meter
 tak form, fra saltak til flatt tak
 gesimshøyde fra 8 meter til 8,8 meter 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Lerøy Aurora tillatelse til etablering av ny 
avkjørsel fra kommunal veg til lakseslakteriet som anvist på situasjonsplan. 

Avkjørseltillatelsen er gitt med forbehold om at utarbeidelsen av avkjørselen blir belagt med 
ansvarsretter. Avkjørselen skal utformes etter statens vegvesens retningslinjer for slike 
avkjørsler. Dersom bildet for de myke trafikkantene endres ved at det blir gitt ny avkjørsel må 
Lerøy Aurora AS være med på opparbeidelse av gang og sykkelsti for de myke trafikkantene.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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Jøkelsmolt AS
Kobbepollen

9180 SKJERVØY

U
TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
12/1619-19 Jarle- MaFar Pecle-rsen U43 AKVA
Lopenr.: Tif. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
32122/12 77 78 81 52 14.11.2012

OVERSENDELSE  AV  AKVAKULTURTILLATELSE

Plan- og næringsetaten

Det vises til Deres søknad av 07.05.12 om utvidelse av produksjon av sjødyktige settefisk for
laks, ørret og regnbueørret på akvakulturtillatelsen T-S-14 tilknyttet settefiskanlegget på
lokaliteten 10574 Storbukt i Skjervøy kommune.

Produksjonen er søkt utvidet til 2.5 millioner stk. settefisk per år.

Troms fylkeskommune gjort vedtak i saken og gir akvakulturtillatelse som omsøkt.
Akvakulturtillatelsen ligger vediagt.

Vilkår som er satt i akvakulturtillatelsen og i tillatelsene fra sektormyndighetene plikter
inn.-haver av tillatelsen å sette seg noye

Med hilsen

arle
råd tver

Vedlegg
Akvakulturtillatelse datert 14.11.12

Kopi
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, Postboks 6105 9291 TROMSØ
Kystverket i Troms og Finnrnark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Skjervøy kommune, Postboks 145-G, 9189 SKJERVØY
Mattilsynet i Nord-Troms, Felles postmottak, Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL
Fiskeridirektoratet region Troms, Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN
Barlindhaug Consult AS, Postboks 6154, 9291 TROMSØ
Norges vassdrag- og eneridirektorat, Postboks 394, 8505 NARVIK
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 Sak 12/13



Jøkelsmolt AS
Kobbepollen

9180 SKJERVØY

Tillatelsen omfatter:

1U
TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
12/1619-18 JarleM ng,n2rPederen 1143 AKVA
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref :
31976/12 77 78 81 52

LOK.
LOKALITET NR.

Storbukt 10574

KOORDINAT
(GRADER OG DESIMALMINUTTER)

70° 0.064' N

20° 53.918' Ø

Plan- og næringsetaten

Dato:
14.11.12

T-S-14 JØKELSMOLT AS 989314327 - AKVAKULTURTILLATELSE FOR
SETTEFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET 10574
STORBUKT I SKjERVOY KOMMUNE

Det vises ti1 søknad fra Jøkelsmolt AS datert 07.05.12 om utvidelse av produksjonen til 2.5
millioner sjødyktige settefisk for laks, ørret og regnbueørret på akvakulturtillatelsen T-S-14
tilknyttet lokaliteten 10574 Storbukt i Skjervøy kommune.

VEDTAK:
Troms fylkeskommune gir med dette akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og
regnbueørret på lokaliteten 10574 Storbukt i Skjervøy kommune ti1 T-S-14 Jøkelsmolt AS,
med de begrensninger og på de vilkår som framkommer nedenunder.

ANTALL PR. ÅR

2 500 000 stk.

sjødyktig settefisk

Tillatelsen er gitt av Troms fyikeskommune med hjernmel  110v av 17. juni 2005 nr 79 om
akvakultur, samt forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, orret og regnbueørret.

Tillatelsen er klarert med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Mattilsynet-Distriktskontoret for
nord- Troms, Norges Vassdrags- og energidirektorat, samt Kystverket Troms og Finnmark i
henhold til Lov om vern mot forurensning og avfall av 13. mars 1981 nr. 6, Lov om

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 Sak 12/13



matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003 nr. 124 og Lov av 19. Juni 2009 nr. 97 om
dyrevelferd, Lov om vassdrag og grumwann av 24. november 2000 nr. 82 og Lov om havner
og farvann av 17. april 2009 nr. 19. Skjervøy kommune har ingen innvendinger mot
søknaden.

2

VURDERING
Verken kommunen eller sektonnyndigheter har motforestillinger mot søknaden. Det har ikke
innkommet merknader til søknaden ved den kommunale behandlingen.

I henhold til vedlagte tegninger søkes landanlegget utvidet i areal og omfang i tillegg til
utvidelsen av settefiskproduksjonen etter akvakulturloven.

Skjervøy kommune er Plan- og bygningsmyndighet, samt myndighet etter Havne og
farvarmsloven i omsøkte sjøområde. EveMuelle inngrep og endringer av det fysiske anlegget
som utføres i forbindelse med tillatelse til utvidelse av produksjonen av settefisk etter
akvakulturloven, forutsettes derfor godkjent av kommunen. Dette er imidlertid et forhold
mellom Jøkelsmolt AS og Skjervøy kommune.

Søker beskriver at det ikke skal tas ut mer vann og at utvidelsen i produksjonen skal realiseres
gjennom resirkuleringsteknologi ifrn allerede etablert vanninntak. Norges vassdrags- og
energidirektoratet (NVE) har i vedtak av 28.02.07 tildelt Jøkelsmolt AS vassdragskonsesjon

Tfor uttak av vann fra Isbuktvann, Tegninger på ‘.11'1.j - 11 L

vannuttak er vedlagt søknaden.

Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk etter Kap II i Lov om forvaltning av naturens
mangfold §§ 8-12 er blitt vurdert. Kunnskapsgrunnlaget i denne saken står i rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på natunnangfoldet. Akvakultur vil i sin natur kunne ha
innvirkning på miljøet. Tiltaket vurderes imidlertid som miljømessig forsvarlig ut fra den
kunnskap man i dag har, og med bakgrunn i de rammer som er satt for slik virksomhet
gjennom lover, forskrifter og vilkår for tildeling og drift av tillatelser. Omsøkte endring er
heller ikke yurdert å ha negative iimvirkninger av andre myndigheter. Omsøkte tiltak vurderes
ikke å være i strid med NML §§ 8-12.

Troms fylkeskommune har foretatt en samlet vurdering av omsøkte produksjonsutvidelse på
lokaliteten Storbukt i ht. laksetildelingsforskriften § 30 bokstav a-d. Statlige
sektormyndigheter har alle gitt sine tillatelser og ingen av dem, eller Skjervøy kommune, har
kommet med innvendinger mot tiltaket. Tiltaket er ikke i strid med vedtatte vernetiltak eller
arealplaner. Vi mener tillatelsen vil oppfylle akvakulturlovens fonnål.

VILKÅR

1. GENERELLE V1LKÅR
Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuelt avvikling blir
gjennomført i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og vilkår.

Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige forhold.

Tillatelsen fritar ikke innehaveren fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre
lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover.
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2.  EIERFORHOLD
Tillatelsen er tildelt Jokelsmolt  AS organisasjonsnummer 989 314 327

Overføring av akvakulturtillatelsen skal registreres og tinglyses i akvakulturregisteret og den
skal være skrevet på godkjent blankett fastsatt av Brønnøysundregistrene.

3. PLASSERING
Anlegget skal etableres på lokaliteten i samsvar med de kartbilag vedlagt søknaden.

Dersom dere ønsker å endre anleggets lokalisering/plassering må dette klareres gjennom
akvakulturloven og det må sendes ny søknad til Troms fylkeskommune.

4. svYnniY1 niz MP irn
Anlegget skal sikres mot rømming av fisk. Jøkelsmolt AS pålegges å etablere forsvarlige
rutiner i sin intemkontroll med det formål å hindre rømming av fisk både under produksjonen,
ved levering og transport av settefisk ut av anlegget.

For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av Fylkesmannens miljøvernavdeling og Mattilsynet
Distriktskontoret for nord-Troms sine vedtak i saken (jf. vedlegg).

IIT A f12 14 1\4
111-i.C1  _71-11, 1 1.1V1.

Troms fylkeskommune presiserer at akvakulturtillatelsen, etter lov av 17. juni 2005 nr. 79 om
akvakultur, gis på forannevnte vilkår.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresser innen 3 uker
fra det tidspunktet underretningen om avgjørelse er kommet fram til vedkommende part, se
om dette i vedlagte (./.) orientering.

I medhold av tvistemålslovens paragraf 437 settes det som vilkår for å reise søksmål etter
samme lovs paragraf 435 at klageadgangen er benyttet.

Med vennlig hj,lsen

-
afl)avidsson

,Aidelingsleder Jarle .
råd ver

Vedlegg:
Skjema "Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak"
Vedtak fra Mattilsynet-Distriktskontoret for nord-Troms datert 19.09.12
Utslippstillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling datert 15.10.12
Uttalelse fra Fyikesmannens miljøvernavdeling clatert 15.10.12
Uttalelse fra Kystverket datert 19.07.12
Kommunal uttalelse av 17.09.12
Uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Troms datert 13.06.12
Kart over anlegget/ lokaliteten 10574 Storbukt

3
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Kopi med vedlegg:
Fiskeridirektoratet region Troms, Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN

Kopi:
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, Postboks 6105 9291 TROMSØ
Kystverket i Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Matti1synet i Nord-Troms, Felles postmottak, Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL
Skjervøy kommune, Postboks 145-G, 9189 SKJERVØY
Norges vassdrag- og energidirektorat, Postboks 394, 8505 NARVIK
Barlindhaug Consult AS, Postboks 6154, 9291 TROMSØ
Frode Mikalsen

4
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Norconsult AS
Grønergata 58.60
9008  TROMSØ

Ole Martin Paulsen

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4903-2 44689/2012 194169/80/825 05.12.2012

Strandveien 4: søknad om rammetillatelse for oppføring av 3 tilbygg på 
gnr 69 bnr 1 fnr 825.

Saksopplysninger: 
Lerøy Aurora AS har planer om utvidelse av eksisterende lakseslakteri med et bruksareal på 
1362m2 og et parkeringsareal på 1400m2. Foretaket søker nå om rammetillatelse for den 
planlagte utbyggingen. For at planlagt utbygging lar seg realisere må det dispenseres fra følgende 
forhold i reguleringsplan Ytre havn:

1. byggeavstand til vegmidt (under 10 meter)
2. tak form (saltak til flatt tak)
3. gesimshøyde (8 meter til 8,80 meter)

I tillegg til dispensasjonene må det gis ny avkjørselstillatelse til tiltaket.

Det er gitt dispensasjonen og avkjørselstillatelse i en egen sak den 05.12.2012

Omsøkt rammetillatelse består av 3 tilbygg (T1, T2 og T3) med henholdsvis grunnflate på T1 
319m2, T2- 207m2 og T3- 397m2 og bruksareal på T1- 319m2, T2- 414m2 og T3- 500 m2. 

T1 skal inneholde garderobe for ansatte og på tak (2 etasje) parkeringsplass og ny avkjørsel fra 
denne til kommunal veg. T2 inneholder kantine i 1 etasje og i 2 etasje personalrom og teknisk 
rom. T3 inneholder lager, pauserom, kontor og rom for vannbehandling og i 2 etasje teknisk rom 
og vanntanker.

Multiconsult AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 2 arkitektur og 
byggteknikk. 

Norconsult AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO tiltaksklasse 2 brannkonsept. 
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Vurderinger:
Lerøy Aurora AS søker om rammetillatelse for oppføring av 3 tilbygg. Område tilbyggene skal 
oppføres i er utlagt til fiskeforedling ihht reguleringsplanene for område. Det var imidlertid 
nødvendig og dispensere fra noen punkter i reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan Ytre 
havn for å kunne gi rammetillatelse, dette ble foretatt i delegert skriv/sak den 05.12.2012.

Tiltaket slik det fremstår nå er ihht reguleringsplan Ytre havn m/reguleringsbestemmelsene.

Foretaket Multiconsult har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner

Foretaket Norconsult har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Lerøy Aurora AS rammetillatelse for 
oppføring av 3 tilbygg T1, T2 og T3 inklusiv parkeringsplass på taket av T1 på 
gnr 69 bnr 1 fnr 825

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Multiconsult AS ansvarsrett i funksjonene 
SØK og PRO tiltaksklasse 2 arkitektur og byggteknikk.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Norconsult AS ansvarsrett i funksjonene PRO 
tiltaksklasse 2 brannkonsept.  

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Panelbygg AS
Tollbugata 49
3044  DRAMMEN

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4903-9 1634/2013 194169/80/825 14.1.2013

Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring tilbygg gnr 69 bnr 1 fnr 825

Saksopplysninger: 
Lerøy Aurora fikk rammetillatelse og dispensasjon i vedtak den 5.12.12:

Det ble gitt rammetillatelse til 3 tilbygg som består av (T1, T2 og T3) med henholdsvis 
grunnflate på T1 319m2, T2- 207m2 og T3- 397m2 og bruksareal på T1- 319m2, T2-
414m2 og T3- 500 m2.
T1 skal inneholde garderobe for ansatte og på tak (2 etasje) parkeringsplass og ny 
avkjørsel fra denne til kommunal veg. T2 inneholder kantine i 1 etasje og i 2 etasje 
personalrom og teknisk rom. T3 inneholder lager, pauserom, kontor og rom for 
vannbehandling og i 2 etasje teknisk rom og vanntanker.
Det er blitt gitt dispensasjon fra reguleringsplan Ytre havn for følgende forhold.
� byggeavstand til vegmidt inntil 9,5 meter
� tak form, fra saltak til flatt tak
� gesimshøyde fra 8 meter til 8,8 meter

Lerøy Aurora søker nå om igangsettelsestillatelse for deler av dette arbeidet.

Panelbygg AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og KPR tiltaksklase 2 
betongfundamenter, grunnarbeid, stålkonstruksjoner og fasade.

Nord Troms Rør AS søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF tiltaksklasse 1 bunn og vannledninger samt rørleggerarbeid

Vurderinger:
Saksbehandler hadde helst sett at de tekniske anleggene også ble omsøkt i denne 
igangsettingssøknaden da en hadde fått vurdert helheten i prosjektet. Saksbehandler vil minne 
ansvarlig søker på at det er viktig å få omsøkt de tekniske anleggene slik at disse faktisk blir 
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tilpasset bygget i byggefasen og ikke i ettertid, dette gjelder også tiltak ihht brannkonseptet av 
21.11.2012 (J01)

Panelbygg AS søker om ansvarsrett i tiltaksklasse 2 noe som de også er sentral godkjent for.

Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i tiltaksklasse 1 som foretaket også er sentralt godkjent 
for. Byggeprosjektet som sådan er omsøkt i tiltaksklasse 2 slik at tiltaksklassen for rør også må 
omsøkes i tiltaksklasse 2. Kommunen kjenner til foretaket Nord Troms Rør AS og vurderer at de 
kan få lokal ansvarsrett i tiltaksklasse 2 for dette enkeltstående prosjektet.

Tilbyggene som søkes igangsatt er ihht rammetillatelsen som ble gitt den 5.12.12, slik at 
nærmere vurdering av disse ikke er nødvendig.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Lerøy Aurora igangsettelsestillatelse for deler 
av tiltaket som omfatter tilbygg T1 og T2 til eksisterende fiskeribedrift på gnr 69 bnr 1 fnr 825: 

Grunnarbeid bygg T1 og T2. Stål- og betongarbeider ferdig råbygg, fasader, taktekking, 
vinduer og dører. Tekniske anlegg inkluderes ikke i denne godkjenningen. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Panelbygg AS ansvarsrett i funksjonene PRO 
og KPR tiltaksklase 2 betongfundamenter, grunnarbeid, stålkonstruksjoner og fasade.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS lokal godkjenning som 
foretak samt ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 2 bunn og vannledninger samt 
rørleggerarbeid

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Ørneveien Naturbarnehage AS
Ørneveien 1
9180  SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/794-15 45277/2012 194169/532 10.12.2012

Ørneveien 1: Ferdigattest gnr 69 bnr 532

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011.

Saksnr: Behandlet i:
Skjervøy Formannskap

Byggested: Ørnveien 1, 9180 SKJERVØY Gnr/Bnr: 69/532
Tiltakshaver: May Lisbeth Kristiansen Adresse: Ørnveien 1, 9180 SKJERVØY
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Endring av bygg - annet Bruksareal: 0

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 5.12.2012 fra ansvarlig søker.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/794.
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Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775521

Kopi til:
May Lisbeth Kristiansen Ørnveien 1 9180 SKJERVØY
I. Evensen Byggevarer AS Havnegata 28 9180 SKJERVØY
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy Sjømat AS
Postboks 410
6001  ÅLESUND

Sindre Røren

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/5687-4 45293/2012 194169/1/643 10.12.2012

Ang. søknad om oppføring ensilasjetank med tilhørende utstyr og tilbygg på 
gnr 69 bnr 1 fnr 643.

Gnr 69 bnr 1 fnr 643. Forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg og
overtredelsesgebyr.

På bakgrunn av skriv fra kommunen datert 1.12.10 og e-post korrespondanse mellom partene 
datert 17 og 21.2.2011 og senest skriv fra kommunen 30.10.12 som de ikke har svart på er det 
konstatert at det på gnr 69 bnr 1 fnr 643 er oppført ensilasjetank med tilhørende utstyr samt tilbygg. 

Bygningen(e) er oppført i strid med plan- og bygningsloven § 20-1 og 20-2.
Vi ber om en fullstendig søknad og eventuelle merknader til forhandsvarsel innen 14.1.2013, jf. 
pbl § 32-2, første ledd og forvaltningsloven § 16. Søknaden vil da bli behandlet etter gjeldene 
regelverk.
Dersom fullstendig søknad ikke er mottatt innen 14.1.2013, og kommunen likevel finner saken
godt nok opplyst etter forvaltningsloven § 17, 1. ledd, vil kommunen kunne behandle saken ut fra 
de opplysninger som foreligger. Dersom søknaden ikke blir tatt til følge, ligger det til rette for at
tiltaket er utført i strid med pbl. Kommune vil i så måte vurdere å gi pålegg om retting og
opphøring av bruk av tiltaket, og da i medhold av pbl § 32-3, samt overtredelsesgebyr etter plan-
og bygningsloven § 32-8.

I plan- og bygningsloven § 32-3 står det:
Ved forhold i strid med bestemmelsene gitt i eller medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold,
opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeidet. Ved
utferdiges av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse. Samtidig med utferdigelse av
pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse av pålegg gis opplysninger om at
pålegg vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.

Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.
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Dersom et eventuelt pålegg ikke blir oppfylt, kan kommunen utferdige forelegg etter plan- og
bygningsloven § 32-6. et slikt forelegg vil kunne få samme rettslig virkning som en rettskraftig
dom og fullbyrdes etter reglene i for dommer, jf. § 32-7

Sammen med et eventuelt vedtak om pålegg om retting kan kommunen gi tvangsmulkt etter
plan- og bygningsloven § 32-5, jf. § 32-3, 3 ledd. Dette kan gjøres uten videre varsel.

Vi opplyser ellers om at brudd på plan- og bygningsloven kan medføre straffeansvar, jf. Plan- og
bygningsloven § 32-9. Kommunen vil vurdere om det er grunnlag for å melde saken til politiet.

Jf. Pbl 08 § 32-8 kan overtredelsesgebyr ilegges den som forsettlig eller uaktsomt har latt
utføre/utført søknadspliktige tiltak og/eller ikke ivaretatt det ansvar den enkelte er pålagt.

Aktuelt tiltak faller inn under punktene b, d, e og g i denne paragraf, og gjelder den som:
b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse
etter denne lov, eller er i strid med vilkårene i slik tillatelse

d) bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger
nødvendig tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne lov, vedtak eller plan

e) prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter § 20-1 uten at arbeidet
blir forestått av ansvarlige som er godkjent etter § 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter §
21-4 tredje ledd

f) gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsloven.

Forskrift om byggesak (SAK 10) gir utdypende bestemmelser om overtredelsesgebyrer. 

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Direkte innvalg: 77775521

Tilsvarende brev sendt til:
Moldskred AS Myrabakken Næringssenter 6010 ÅLESUND
Skjervøy Sjømat AS Postboks 410 6001 ÅLESUND
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Tryg Forasikring V/ Rune Hole
Folke Bernadottes vei 50
5147  FYLLINGSDALEN

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4409-3 45373/2012 194169/97 10.12.2012

Øvre Ringvei c: søknad om riving av hus gnr 69/97

Saksopplysninger/Vurderinger:
Tryg forsikring fikk den 23.10.12 tillatelse til å sikre bygning som var skadet etter brann på 
gnr 69 bnr 97. Robertsen og Slotnes fikk etter søknad ansvarsrett for sikringen av dette bygget.

Tryg forsikring søker nå om riving av bygget.

Robertsen og Slotnes AS søker om lokal godkjenning samt ansvarsrett i funksjonene SØK og 
PRO og ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1 riving av bygg. Foretaket har sentral
godkjenning i funksjonen UTF tiltaksklasse 2 anlegg, konstruksjoner og installasjoner. 

Foretaket opplyser om at avfallet skal levers på godkjent deponi.

Kommunen har ingen merknader til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis Tryg Forsikring tillatelse til å rive og fjerne 
bygningsrestene etter bolig på gnr 69 bnr 97.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes AS lokal godkjenning
samt ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO og ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1
riving av bygg.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Likelydene brev er sendt
Tone Airin Warth
Tryg forsikring
Robertsen og Slotnes AS
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Renate Kristiansen

Skjervøy kommune
Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64 20 63  10.01.2013 2012/4920 - 3 423.1

Deres dato Deres ref.
14.09.2012 2010/401-54

Klage over formannskapets vedtak i sak 74/12 — tillatelse til oppføring av
fritidsbolig, gnr. 64 bnr. 121, Årviksand

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 20.9.2012, samt
vårt foreløpige svar av 1.10.2012.

Saken gjelder tillatelse til oppføring av fritidsbolig, herunder dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, jf. plan-
og bygningsloven (pbl.)  §  1-8. Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak, og
viser til at kommunen har vektlagt lovlige og relevante momenter i sin avgjørelse, jf.
pbl.  §  19-2.

Sakens bakgrunn
Sakens dokumenter, herunder innhold i plangrunnlag, søknad, klage og kommunens
saksfremlegg, forutsettes kjent for partene. Vi skal likevel gi et kortfattet sammendrag av
saken.

Skjervøy kommune mottok 14.6.2011 søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig på
eiendommen gnr. 64 bnr. 121, Årviksand. En tillatelse var avhengig av dispensasjon fra LNF-
formålet i kommuneplanens arealdel og forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø etter
pb1. § 1-8. Tiltakshavere var Randi og Bjørn Albrigtsen.

Det innkom nabomerknader til tiltaket.

Skjervøy formannskapet innvilget i møte 8.6.2012, sak 74/12, søknad om dispensasjon og det
ble gitt tillatelse til oppføring av fritidsbolig på eiendommen.

På vegne av Alstein Kristiansen, eier av naboeiendommen gnr. 64 bnr. 64, påklaget advokat
Johnny Angell vedtaket i brev datert 10.7.2012. Som grunnlag for klagen ble det anført at
oppføring av fritidsbolig ville medføre tap av sol for naboeiendommen. Av klagen fremgår at:

I rådmannens innstilling til formannskapsmøte i denne sak er undertegnedes
tidligere anførsel om redusert solinnfall på eiendommen 64/64 avvist som

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og

sosialavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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grunnløst med begrunnelse i at tiltaket skal oppføres 8 meter fra min klients
bygning, og dermed i medhold av plan- og bygningsloven. Ovennevnte
faktagrunnlag er ikke korrekt. (...)

Slik bildene viser er det igangsatt oppføring av en massiv betongkonstruksjon
inneholdende utepeis og levegg, samt betongplatting. Dette tiltaket er
igangsatt og oppført uten søknad og godkjenning av Skjervøy kommune.
Oppføring av hytte i tilknytning til overnevnte vil bety at kommunens
utgangspunkt om 8 meter mellom bygningskroppene er ukorrekt.

Videre ble det fra klagers side vist til at vilkårene for dispensasjon ikke var oppfylt, i det
eiendommen har «sin verdi som, og funksjon, som natur- og friluftsområde. Det bemerkes at
området i dag fremstår som et enhetlig kulturlandskap». Klager mente også en tillatelse ville
skjemme kulturminner. Grunnforholdene på eiendommen anses videre av en slik karakter,
med mye overflatevann og isdannelse om vinteren, at bygging bør frarådes.

Skjervøy formannskap underinstansbehandlet klagen i møte 9.8.2012, under sak 83/12.
Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.

Fylkesmannens vurdering

Side 2 av 6

F lkesmannens m ndi het
Som klageinstans kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fv1.) § 34 annet ledd. Klageinstansen skal vurdere de
synspunkter som klagerne kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av
disse.

errunnifm-
Oppføring av bygning er søknadspliktig, jf. pb1. § 20-1 første ledd bokstav a), og krever
tillatelse fra bygningsmyndighetene.

Videre følger det av pb1. § 11-6 at kommuneplanens arealdel er bindende for søknad om
tillatelse til tiltak etter reglene i § 20-1 første ledd.

I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til landbruks- natur og friluftsformål
(LNF) — sone 2, dvs. LNF-område hvor spredt bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates
etter nærmere vurdering. Tillatelse til oppføring av fritidsbolig krever derfor dispensasjon fra
arealformålet i kommuneplanens arealdel. Tiltaket krever videre dispensasjon fra bygge- og
deleforbudet i 100-metersbeltet langs sjø, jf. pbl. § 1-8.

Dis ensas'onsvurderin en
Vilkårene for dispensasjon følger av pb1. § 19-2. Bestemmelsens annet og tredje ledd lyder
slik:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn

Sak 12/13



ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og
tilgjengelighet.

I dispensasjonsvurderingen må bygningsmyndighetene foreta en avveining mellom de hensyn
som lovens forbudsbestemmelser eller gjeldende planer skal beskytte og de hensyn som taler
for dispensasjon. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene med tiltaket
må vurderes opp mot ulempene, og vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at disse
finnes klart større etter en samlet vurdering, jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) punkt 6.19.

I utgangspunktet er det altså ingen som har krav på å få innvilget en dispensasjonssøknad, og
det må foreligge gode grunner for innvilgelse.

Kommunen har i sin dispensasjonsvurdering blant annet lagt vekt på følgende:

Fritidsbolig skal oppføres 4 meter fra naboeiendom gnr 64 bnr. 64 og 2,4
meter fra naboeiendommen gnr 64 bnr 37. Nabo gnr 64 bnr 37 har gitt
skriftlig samtykke til å oppføre bygningen i tomteskillet og kravet til plan- og
bygningsloven § 29-4 er oppfylt.

Tiltaket krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 da tiltaket
ligger innenfor 100 metersbeltet langs sjøen. Tiltaket ligger ca 90 meter fra
sjøen, det går imidlertid en veg ca 75 meter fra sjøen og tiltaket blir dermed
ri nvp•rQjripli av vir.cren rlpri-mp(l r clçsf Qaircl.v4lar,,11c>re rverrl rxl,+

tiltak ikke vil forringe strandsonen i området med hensyn til funksjon som
natur- og friluftsområde.

Med hensyn til grunnforholdene viser kommunen i sin saksfremstilling videre til at:

Grunnforholdene på eiendommen er klarert ihht NGU, NGI og NVE og da
med tanke på ras (kvikkleire, snø og steinskred). Klager anfører mye
overvann på eiendommen, denne problematikken finnes det løsninger for ihht
byggforsk. Saksbehandler er av den formening at tiltakshaver har kunnet
dokumentert at grunnforholdene er sikker ihht retningslinjer/ krav i plan- og
bygningsloven.

Side 3 av 6

Fylkesmannen har ingen avgjørende innvendinger til kommunens vurdering. Vi legger vekt
på at kommunen har vurdert de saklige hensyn som gjør seg gjeldende i saken. I
dispensasjonsvurderingen er det viktig å vektlegge hva det aktuelle området er utlagt til i
planen og den begrunnelsen som er gitt for dette. Det bør for eksempel vises varsomhet med å
dispensere i områder som er gitt et spesielt vem.

Bakgrunnen for kommunens avsetting av et område til LNF-formål med bestemmelser om
spredt bebyggelse, er blant annet at strandsonen og tilhørende friluftsområder bør holdes mest
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mulig fri for bebyggelse ut fra de særlige interesser som gjør seg gjeldende i slike områder,
som friluftsinteresser, naturvern, biologisk mangfold, landskapsinteresser, kulturminner mv.
Hensikten med tilhørende bestemmelser om spredt bebyggelse i LNF-områder er å gi rom for
en begrenset adgang til annen bebyggelse enn det som nyttes i primærnæringen.

Som kommunen har vist skal fritidsboligen plasseres ca. 90 meter fra sjøkanten, på oversiden
av en veg som ligger ca. 75 meter fra sjøen. På oversiden av vegen ligger ulik bebyggelse, og
parsellen fritidsboligen skal plasseres på, ligger mellom allerede bebygde tomter. Som
Riksantikvaren viser til i sitt brev av 27.4.2012 vil ikke fritidsboligen bli «liggende alene i
den ubebygde delen av landskapsrommet, men integrert i en eksisterende gruppe bygninger.»

For øvrig har Riksantikvaren i sin tilrådning konkludert med at tiltaket ikke anses som
utilbørlig skjemmende, og at det ikke kreves dispensasjon fra kulturminneloven.
Riksantikvaren har det overordnede faglige ansvaret for fylkeskommunenes og Sametingets
arbeid med kulturmitmer, kultullniljøer og landskap, og det må legges avgjørende vekt på
denne vurderingen. Fylkesmannens miljøvernavdeling, som skal ivareta regionale og
nasjonale interesser som naturmangfold, friluftsliv, landskapshensyn, har heller ikke hatt
merknader til tiltaket i høringsrunden, jf. pb1. § 19-1 siste setning.

Fylkesmannen kan i likhet med kommunen etter dette ikke se at hensynene bak byggeforbud i
strandsonen og LNF-formålene blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon for oppføring av
omsøkte fritidsbolig.

Det er videre et vilkår for dispensasjon at fordelene ved å gi dispensasjon vil  være  klart større
enn ulempene etter en samlet vurdering. For utnytting av eiendommen til bebyggelse, vil
omsøkte plassering være den mest hensiktsmessig. En plassering av fritidsboligen nedenfor
vegen vil komme i konflikt med strandsonevern og LNF-formål, i det boligen vil infiltrere et
iihehvçyd 12ridslcan mM Mteresse for allmenheten Ttillegg legger fare for ras begrerisninger

bruk av eiendommen. Vi viser til uttalelse fra NGI (Norges Geotekniske Insfitutt) i e-post av
27.4.2012:

For oss ser det ut til at huset er tenkt plassert utenfor (nedenfor) faresona.
Området nedenfor faresona har en sannsynlighet for skred på mindre enn
1/1000 per år og tilfredsstiller dermed kravet for ny bebyggelse i
sikkerhetsklasse S2 (hytter og eneboliger). (...) Området på tomten din som
er rødt (faresona) anslår vi til å ha mindre sannsynlighet enn 1/100 per år og
dette området vil da tilfredsstille kravet til sikkerhet i klasse Sl.

Slik saken er opplyst fremgår det for øvrig at omsøkte tomt ble fradelt i 1997 med formål
fritidsbebyggelse. Det foreligger også planer for området om en fremtidig regulering til
hyttefelt. Fylkesmannen legger derfor til grunn at intensjonene med etablering av tomten har
vært å åpne for fritidsbebyggelse, og at plasseringen totalt sett vil  være  gunstig i forhold til de
allmenne hensyn arealformålet skal ivareta, samt utnytting av eiendommen med de
begrensinger rasfare medfører.

Fra klagers side anføres det videre at fritidsboligen vil medføre tap av sol for hans eiendom.
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Pbl. § 29-4 har regler om plassering av et tiltak, herunder høydeplassering og avstand til
nabogrense.

Side 5 av 6

Bestemmelsen erstatter § 70 i pb1.85, og det materielle innholdet i § 70 er videreført den nye
bestemmelsen, jf. Ot. Prp. nr. 45 (2007-2008) side 342 flg. Dette innebærer at rundskriv,
fortolkninger m.v. vedrørende pb1.85 § 70 vil  være  relevant for vurderinger etter pb1.2008.
§ 29-4.

Bestemmelsen gir ikke selvstendig grunnlag for å avslå en søknad. I utgangspunktet kan man
plassere tiltaket som man selv ønsker, men det er kommunen som vedtar den endelige
plasseringen. Når kommunen vedtar plasseringen, vi1 den legge vekt på om den konkrete
plasseringen vil føre til betydelig ulempe for eksempelvis naboer og miljøet i området.

Det følger videre av Ot. prp. nr. 27 (1982-83) side 19 at bygningsmyndighetene skal ta
"tilbørlig hensyn" til naboens interesser. At et tiltak påfører naboeiendommen ulemper er i
seg selv ikke utilbørlig. Videre følger det av rundskriv H-18/90 side 6 at bestemmelsen bør
praktiseres slik at tiltakshaverens ønsker imøtekommes, der ikke avgjørende grunner taler
imot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører
betydelig ulempe for bl.a. naboer og omkringliggende miljø.

Kommunen har vist til at plassering av fritidsboligen er i samsvar med avstandskravene i pb1.
§ 29-4, samt at det vil  være  8 meter mellom bygningene på de to eiendommene.
Solforholdene på klagers eiendom vil derfor ikke påvirkes i særlig grad. Fylkesmannen er
enig i denne vurderingen, og vi kan ikke se at tiltaket vil føre til en betydelig ulempe for
klagers eiendom. Betongkonstruksjonen som klager viser til, er ikke en del av tiltaket som
kommunen har gitt tillatelse til i vedtak i sak 74/12, og vi registrer at kommunen vil følge
dette opp som egen sak.

Når det gjelder adkomstrettigheter til eiendommen har kommunen opplyst at gnr 64 bnr 121
har adkomst fra kommunal veg. Når tiltakshaver søker om byggetillatelse vil det også bli gitt
tillatelse avkjørsel fra kommunal veg. Fylkesmannen legger etter dette til grunn at
eiendommen er sikret adkomst, jf. pb1. § 27-4.

Klagen tas etter dette ikke til følge.
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Med hjemmel i pb1. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, treffer Fylkesmannen
følgende

vedtak:

Skjervøy formannskap sitt vedtak i sak 74/12 stadfestes.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. pb1. § 1-9, jf. fv1. § 28. Vi gjør
oppmerksom på retten til å kreve innsyn i sakens dokumenter, jf. fv1. §§ 18 og 19. Parten
anses underrettet gjennom en kopi av dette brevet.

Etter fullmakt

Olamb
fagansvarlig r‘

;  
RenaTe Kristiansen

1

enior4dgiver

Kopi:
Bjørn og Randi Albrigtsen, Tomasjordvegen 60 B, 9024 TOMASJORD
Tromsøadvokatene v/ advokat Jonny Angell, Postboks 1062, 9261 TROMSØ (deres ref:
9848)
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Artic Panorama Logde as

9197  ULØYBUKT

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2244-15 984/2013 194144/22 08.01.2013

Søknad om bruksendring av skole i Uløybukt til bruk som overnatting samt 
oppføring av servicebygg på gnr 44 bnr 22 og 23

Saksopplysninger: 
Arctic Panorama Logde AS søker om bruksendring av skolebygg samt oppføring av servicebygg
og dispensasjon i forbindelse med bruksendringen og nybygget.

Bruksendringen av skolen innebærer at det blir 6 utleieenheter som innehar funksjonen bad med 
dusj samt soverom. Følgende fellesarealer blir i bygget: kjøkken, oppholdsrom, hall/resepsjon 
inklusiv liten bar funksjonene er selvbetjente. Prosjektet er basert på at alle leietakere vasker og 
steller for seg selv. Nybygget skal inneholde resepsjon og oppføres fult ut ihht teknisk forskrift 
(Tek 10). Bruksendringen gjøres også ihht til Tek 10 unntatt radonsperre.   

Tegne og byggeservice AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF 
tiltaksklasse 2. tegn, arkitektur, situasjonskart, bygninger og installasjoner.

HT RØR AS søker ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 1. vann og sanitær –
avløp .

Vurderinger:
Søknaden er forelagt Statens vegvesen og Arbeidstilsynet av tiltakshaver instansene hadde ikke 
merknader til tiltaket. 

Søknaden har ikke vært sendt på høring da det ikke er funnet noe som strider med lover og 
forskrifter som trenger slik høring utover det som tiltakshaver har gjort. Det er sjekket rasfare 
(snø, stein, løsmasser) grunnforhold, reindrift og kulturminner og ikke funnet noe som gjør at en 
ikke kan gi tillatelase.
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Teknisk forskrift sier at det i alle nye bygg og i totalrenoverte bygg skal være radonsperre i 
grunn. Arctic Panorama Lodge AS søker dispensasjon fra dette og da i medhold av plan- og 
bygningsloven § 31-2.

Bygningen ligger i et område som er avsatt til LNF område sone 2 (spredt bolig og 
ervervsbebyggelse kan tillates etter nærmere vurdering). En kan ikke i dette tilfelle se at det skal 
være momenter som tilsier at en ikke kan tillate bruksendring og oppføring av servicebygg på 
denne eiendommen. Byggeprosjektet vil ikke komme i konflikt med noen kjente momenter som 
gjør at tiltaket ikke kan gjennomføres.  

Søknaden strider med plan- og bygningsloven da servicebygget blir liggende innfor 100 
metersbelte langs sjøen der en skal ta særlig hensyn til miljøet. Hovedvegen går imidlertid 
mellom bygningene og sjøen slik at mann ikke kan se at fjæra blir forringet eller at en hindre 
allmennheten i å bruke fjæra.

Foretaket Tegne og byggeservice AS har sentral godkjenning. Funksjonen bygninger og 
installasjoner er et bredt begrep og saksbehandler har vært i kontakt med foretaksgodkjenningen 
for å få bekreftet at foretaket er godkjent i omsøkte funksjoner. Foretaksgodkjenningen kunne 
bekrefte at foretaket er godkjent innfor omsøkte kategorier.

Foretaket HT RØR AS har sentral godkjenning innefor omsøkte funksjoner. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Arctic Panorama Lodge AS dispensasjon fra: 

 forskriftskravet om radonsperre i bygget.
 kommuneplanens arealdel LNF område sone 2.
 Plan- og bygningsloven § 1-8 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Artic Panorama Logde AS bruksendring av 
skolebygg for bruk til leiligheter/hybler for utleie samt oppføring av servicebygg med et BRA på 
72 m2 og BTA på 79 m2 på gnr 44 bnr 22 og 23 bygningsnummer 410764.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tegne og byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 2. tegn, arkitektur, situasjonskart, bygninger og 
installasjoner.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis HT RØR AS ansvarsrett i funksjonene PRO 
og UTF tiltaksklasse 1. vann og sanitær – avløp .

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
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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: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2012/4123-11 1275/2013 194169/816 10.01.2013

Søknad om igangsettingtillatelse samt endring av gitt tillatelse på 
gnr 69 bnr 816 Ratamajordet.

Saksopplysninger:
Hanne Karlsen og Jørn Larsen fikk rammetillatelse den 1.10.2012 og igangsettingstillatelse den 
2.12.2012 for veg, vann, kloakk, fundamentering og grunnmur for oppføring av bolig på 
gnr 69 bnr 816.

Det søkes nå om igangsettingstillatelse for resten av boligen på samme eiendom.

Det søkes om endring av rammetillatelse/igangsettingstillatelsen for oppføring av boligen med 
inntil største mønehøyde på 9 meter.  

Det søkes om endring av ansvarsrett for Nytt bygg AS. 

JS bygg AS søker om lokal godkjenning som foretak og ansvarsrett i funksjonen UTF 
Tømrer/snekker/våtrom samt støping av gulv tiltaksklasse 1.

Flexit AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 1 

JL BYGG CONSULT AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO arkitektonisk utførelse 
og UTF ventilasjon tiltaksklasse 1 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen Ratamajordet for oppføring av garasje på BYA 
på 87 m2 samt endret plassering av denne. Denne søknaden blir behandlet som egen sak i 
Skjervøy Formannskapet den 4.2.2012.
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Vurderinger:
Søknaden for igangsetting av resten av boligen er innenfor de krav som er satt i 
reguleringsplanen for bolig på denne eiendommen. Det er søkt endring av gitt rammetillatelse og 
igangsettelsestillatelse for å oppføre bygningen med en største mønehøyde inntil 9 meter, dette er 
innfor de krav som settes i reguleringsplanen.

Nytt bygg AS hadde fått innvilget ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1 mur og 
tømrerarbeid. Foretaket har trukket videre ansvar slik at dette foretaket står ansvarlig for 
murarbeid (grunnmur) eksklusiv gulvet. 

Foretaket JS bygg AS søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i funksjonen 
UTF tiltaksklasse 1, Tømrer/snekker/våtrom samt støping av gulv for gjenværende. Foretaket er 
ikke sentralt godkjent. Foretaket består av flere personer som har drevet egne foretak eller 
sammen med andre, foretaket har solid erfaring på utførelsessiden.

Foretaket Flexit AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 1, 
foretaket har sentral godkjenning innfor omsøkt funksjon.

JL BYGG CONSULT AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO arkitektonisk utførelse 
og UTF ventilasjon tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Hanne Karlsen og Jørn Larsen 
igangsettingstillatelse for oppføring av bolig samt endring av en allerede gitt tillatelse på 
gnr 69 bnr 816 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JL BYGG CONSULT AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK, PRO arkitektonisk utførelse og UTF ventilasjon tiltaksklasse 1 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JS BYGG AS lokal godkjenning som foretak 
og ansvarsrett i funksjonen UTF Tømrer/snekker/våtrom samt støping av gulv tiltaksklasse 1. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Flexit AS ansvarsrett i funksjonen PRO
ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 1 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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Kopi til:
Kurt Einarsen AS 9180 SKJERVØY
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT 
OG ØKONOMIPLAN 2013 – 2016 
 
 
RAPPORTERING NR 1– FORMANNSKAPSMØTE 040213 
Rapporten oppdatert pr 22. januar 
 
INNLEDNING 
Vi fortsetter med denne rapporteringen også i 2013, etter samme opplegg som tidligere år. 
Denne første gangen anser vi alt som 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. 
 
Rapporteringen er inndelt i følgende deler: 
 

A) Punkter i vedtaket 171212. Tar for seg alle de skriftlige punktene i endelig vedtak. 
B) Punkter fra tidligere år. Samme som A men gjelder tilsvarende punkter fra tidligere år 

som ikke er avsluttet 
C) Nye investeringer 2013. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember 
D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet. Vil fra i år omfatte prosjektene fram til de 

blir lagt fram til kommunestyret som egen sak med sluttregnskap 
E) F),  G), H) og I) Gjelder rapportering for hver etat på vedtatte tiltak for innsparing eller 

oppstart av ny type virksomhet. Hovedsakelig vil det være tiltak med konsekvenser for 
bemanningen som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer 
dit at de ikke lar seg gjennomføre som forutsatt. Tar også med litt om den nye 
målstyringen. 

J) Planer som skal revideres i 2013. Oversikt over framdrift ut fra formannskapets vedtak 
fra november 

K) Nye prosjekter. Her vil vi ta opp forslag til nye prosjekter etter hvert som de dukker 
opp 

L) Nye utfordringer. Her vil det komme rapportering når det dukker opp uventede forhold 
som det er viktig at formannskapet kjenner til. Dette vil være i de tilfeller vi får 
økonomiske utfordringer som trenger inndekning senere på året. Evt andre politiske 
vedtak som skal følges opp vil også tas inn her. 

M) Innsparinger etter 2013. I økonomiplanen er det jo en del stillingskutt også utover i 
perioden fra 2014 som det er viktig å begynne å tenke på så tidlig som mulig. Vi 
legger derfor opp til at særlig det som gjelder fra 2014 kommer inn i rapporteringen 
utover året når vi har gjort unna første del av årets stillingskutt. 

 
 

 

Skjervøy kommune 
Rådmannen 
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A) PUNKTER I VEDTAKET 171212 
 
1) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 4)   Ansvar: Ordfører og Rådmann 

Regionrådet har bestemt at Bjørn Inge Mo har et spesielt ansvar for å følge opp dette 
på vegne av N-Troms. Ordfører og rådmann tar opp temaet på første regionrådsmøte 
29. januar og orienterer direkte i formannskapet 4. feb.  

 
2) Videre drift av ungdomsklubben på frivillig basis (nr 5)   Ansvar: Ordfører og 
varaordfører 

Det er vedtatt at det avholdes et møte i januar med sikte på å få frivillige til å drive 
klubben videre. Ordfører og varaordfører orienterer om resultatet i møtet 4. feb. 

 
3) Klimaklubben og Grønn Hverdag (nr 6)   Ansvar: Formannskapet 

Kommunestyret har bestemt at formannskapet skal nedsette en arbeidsgruppe på 3 
personer. Det bør også gis et nærmere mandat og frist.   

 
4) Boligbyggingsplan (nr 7)   Ansvar: Formannskapet 

Kommunestyret har bestemt at formannskapet skal nedsette en arbeidsgruppe som skal 
jobbe fram mot høsten. Bør avklares om dette skal løses gjennom en rullering av 
boligsosial handlingsplan eller om det er ønskelig med en annen type plan.   
 

5) Evaluering innkjøpsordning (nr 8). Ansvar: Økonomisjefen 
 Bør avklares nærmere hva kommunestyret ønsker tilbakemelding på. Formannskapet 
bør derfor drøfte et mandat eller problemstilling for evalueringen. 
 

6) Tema om ny helselov (nr 9). Ansvar: Formannskapet 
Formannskapet bes klargjøre mer detaljert hvordan dette skal følges opp og når det 
skal gjøres. 
 

7) Videre framdrift industriområde Sandøra (nr 10)   Ansvar: Ordfører og Rådmann 
Ordfører og rådmann skal ta initiativ til et møte med fylkesråd for næring for å få 
klarhet i hva vi kan forvente at fylket kan bidra med av midler til det videre arbeid. Tar 
sikte på å få avholdt møte i februar.   
 

8) Visningskonsesjon Lerøy Aurora (nr 11)   Ansvar: Ordfører og Rådmann 
Ordfører og rådmann skal ta initiativ til et møte med Lerøy og videregående skole om 
framdrift og felles jobbing. Tar sikte på å få avholdt møte i februar. 
 

9) Havnegata 38 (nr 12)   Ansvar: Teknisk sjef 
Det ble utarbeidet en tilstandsrapport ved overtakelse. Denne deles ut i møtet 4. feb. 
Reparasjon av deler av kaia tenkes gjennomført i januar/februar. Dette dekkes av økt 
husleie eller ved søknad til Fiskeriutviklingsfondet. 
 

10) Ungt entreprenørskap (nr 14)   Ansvar: K/U-sjef 
K/U-sjefen orienterer om dette i møtet.  
 

11) Driftsavtale for uttak av masser (nr 15)   Ansvar: Teknisk sjef 
Det lages sak om dette til formannskapsmøtet i mai. 
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12) Videre finansiering av friluftsgjengen (nr 16)   Ansvar: Rådmannen og K/U-sjef 
Som et første tiltak søkes det på prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen likt som 
tidligere år. Søknadsfrist er 28. januar og det forventes svar en gang i februar. Jf også 
pkt 93. 
 
 

B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 
SLUTTRAPPORTERT 
 
13) Vurdering av konkurranseutsetting vaskeri (pkt 4 i 2012)   Ansvar: Rådmannen 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Vedlikeholdsleder, HTV 
og leder på vaskeriet. Det er bedt spesielt om en vurdering av om ASVO kan utføre 
denne oppgaven og det vil bli avholdt møte med dem. Frist er 1. mars 2013.  

 
14) Vurdering av konkurranseutsetting Renhold (pkt 4 i 2012)   Ansvar: Rådmannen 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Vedlikeholdsleder og 
HTV.  Frist er 1. mars 2013.    

 
15) Vurdering av konkurranseutsetting brøyting off. plasser (pkt 4 i 2012)   Ansvar: 
Rådmannen 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef, 
virksomhetsleder anleggsseksjonen og HTV. Frist er 1. mars 2013.   

 
16) Vurdering av om ASVO kan utføre bringetjenester, snøbrøyting flytebrygger og 
adm av hjelpemidler (pkt 4 i 2012)   Ansvar: Rådmannen 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef, 
vedlikeholdsleder, ergoterapeut, HTV og en representant fra ASVO. Frist er 1. mars 
2013.   
 

17) Ungdommens kommunestyre på høsten (pkt 6 i 2012). Ansvar: Ordfører og 
varaordfører 

 Gjennomført i begynnelsen av desember 2012. 
 
18) Alternativ bruk av ungdomsskolen (pkt 8 i 2012). Ansvar: Komiteen 

Komite oppnevnt av k-styret. Består av; ordfører, K/U-sjef, H/S-sjef, 
vedlikeholdsleder og økonomisjef. Avholdt ett møte der ulike ideer ble luftet. Nytt 
møte med befaring av bygget utsatt. Komiteen mener det ikke vil være naturlig å starte 
videre utredninger av konkrete ideer før kommunestyret har tatt stilling til Kystens 
kompetansesenter. Utredningen om KKS utsatt av fylket inntil videre og dermed også 
denne, jf også pkt 26. 

 
19) Drift av veilys (pkt 10 i 2012). Ansvar: Ordfører 

Komite oppnevnt og består av: Ordfører (leder), teknisk sjef og Rolf Larsen. Arbeidet 
påbegynt og det er gjennomført en kartlegging av dagens veilys. Avklart i 
formannskapet at komiteen skal se på muligheter for evt innsparinger og lage et 
driftsopplegg for det som blir igjen. Frist til 1. mars 2013. 
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20) Rullering/omarbeiding av planer i 2012. (pkt 15 i 2012). Ansvar: Formannskapet 
Vedtak gjort i F-sak 120/12. Totalt omtalt 21 planer/dokumenter som det skal gjøres 
noe med i 2013. Noen er satt opp med årlig rullering/revisjon og er ikke like aktuelle å 
følge så tett. Oppfølging av de aktuelle planene er tatt inn i denne oversikten, jf kap J). 

 
21) Styrking av netto driftsresultat fra 2013 (pkt 16 i 2012). 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. Formannskapet 
ble i juni enig om minimum 1 mill i netto driftsresultat fra 2013, og gjerne en 
opptrapping. 
 
BØP 2013-16 vedtatt og formannskapet må avklare om dette punktet skal videreføres, 
evt med nye mål. 
 

22) Samarbeid om menighetshus (pkt 17 i 2012) 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. Avholdt ett møte i fjor. Gjenstår nå å finne finansieringsløsning på ønsket 
løsning. 

 
 Ikke funnet rom for dette i BØP 2013-16, og det tas ut fra neste rapportering. 
 
23) Retningslinjer Startlån (pkt 18 i 2012). 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 sine retningslinjer i tråd med dette. 
 
Nye retningslinjer vedtatt og punktet tas ut fra neste rapportering. 

 
24) Økonomisk sosialhjelp (pkt 19 i 2012). Ansvar: Formannskapet 

Løses gjennom prosjekt Ungdom på Ræk. Bytte av prosjektleder i januar så prosjektet 
videreføres som opprinnelig planlagt. Vi søker fylkesmannen om prosjektmidler til 
forlengelse ut 2013.  

 
25) Trosopplæringa (pkt 20 i 2012). Ansvar: Ordføreren 

Formannskapet har vedtatt å arbeide aktivt for å finne midler inkl vurdere ulike 
forslag. Ordføreren oppnevnt som ansvarlig. Komiteen fastsetter tidsplan i første møte.  
 
Ikke mottatt rapportering og det ser ut for at det er lite aktuelt så punktet foreslås tatt ut 
fra neste rapportering. 

 
26) Kystens Kompetansesenter (pkt 21 i 2012) Ansvar: Rådmannen 

Etter at fylket har bedt om utsettelser opptil flere ganger i 2012 er det nå etter jul laget 
en revidert framdriftsplan. Den tilsier at mulighetsstudien avsluttes til 1. mars. Deretter 
blir det en liten høringsrunde og så en sak til kommunestyret i april eller juni. 
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C) NYE INVESTERINGER 2013 
 
27) Reserveleding vann (I-5). Ansvar: Teknisk  

Har søkt om lånegodkjenning og venter svar i februar. Nyansatt VA-ingeniør starter 1. 
mars og prosjektet starter da med forventet avslutning før ferien. 

 
28) Vann Kågen (I-6). Ansvar: Teknisk  

Har søkt om lånegodkjenning og venter svar i februar. Nyansatt VA-ingeniør starter 1. 
mars og prosjektet starter da med forventet avslutning i barmarksesongen 
 

29) Renovering U-skole/idrhall fra 2014 (I-2). Ansvar: Teknisk  
Selv om det ligger midler inne først i 2014 og 2015 vil det være hensiktsmessig å 
starte planleggingen i år da det blir snakk om å gjennomføre kun små deler av det som 
tidligere er prosjektert og det må gjøres en prioritering. Til å gjennomføre 
prioriteringen er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av rektor på ungdomsskolen, 
vedlikeholdsleder (leder) og verneombud på ungdomsskolen. Disse lager en plan til 
BØP 2014-17. 
 

30) Evt skredsikring Arnøyhamn (I-3). Ansvar: K/U og teknisk 
Prosjektet lagt på is inntil høringsrunde og ny k-styrebehandling er gjennomført. Ikke 
vedtatt noen frist. Høringsrunden planlegges gjennomført med brev til alle berørte 
foreldre før 1. mars. Samtidig undersøkes også mulighetene for statstilskudd til 
skredvoll. 

 

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
 
31) Ny brannbil (519). Ansvar: Teknisk  

Gammelbilen prøves solgt/byttet inn. Låneopptak godkjent av Fylkesmannen. Fikk 
nødvendig tilleggsfinansiering i juni og låneopptaket er godkjent av Fylkesmannen. 
Anbudsgrunnlaget på det nærmeste ferdig og sendt ut. Ny bil er da på plass til høsten. 

 
32) Rypeveien (540). Ansvar: Teknisk 

Låneopptak godkjent av Fylkesmannen. Kontrakt skrevet og arbeidet oppstartet siste 
halvdel av november. Tomtene vil da være byggeklare til våren. Til nå fått konkret 
interesse for 3 av tomtene. 

 
33) Kunstgressbane (536). Ansvar: K/U 

Gjenstår å få utbetalt spillemidler, oversendes til fylket i februar. Sluttregnskap 
påregnes som egen sak i kommunestyret i april. 
 

34) Lekeplass (551). Ansvar: Rådmannen 
Vurderes på nytt når kunstgressprosjektet er avsluttet, jf kommunestyrets pkt 13. 
 

35) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk 
Tilleggsfinansiering vedtatt i juni og låneopptak godkjent. Grunnarbeidet påbegynt i 
august. Planlagt ferdigstillelse i april. 
 

36) Inngang legekontoret (532). Ansvar: Teknisk 
Ferdigstilt og tatt i bruk. Gjenstår sluttregnskap som kommer til kommunestyret i 
februar. 
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37) Industriområde Sandøra (555). Ansvar: Teknisk 

Tilskudd innvilget sent høsten 2012, søkes utbetalt som del av årsoppgjøret. Gjenstår 
sluttregnskap som kan påregnes til aprilmøtet. 
 

38) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk 
 Intensjonsavtale med Arnøy laks underskrevet og videre arbeid påbegynt før jul. 
Planlagt bygging i juni.  
 

39) Felles økonomisystem (501). Ansvar: Økonomisjefen 
Avsluttes i 2012 og sluttregnskap kan påregnes til aprilmøtet. 
 

40) Klatrejungel (559). Ansvar: K/U 
Gjenstår noe etterarbeid som ikke ble gjort før jul. Restarbeidet gjøres når det blir bart 
og forventet ferdigstilling før ferien. 
 

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen 
 

41) Økt bosetting Arnøya 
Lagt inn en bevilgning på 50.000,- som formannskapet må si noe mer om bruken av. 
 

42) Vergemålsreformen 
Fylkesmannen skal fra 1. juli overta ansvaret for oppfølgingen av alle umyndige, 
herunder også ansvaret for verger og hjelpeverger.  
 

F) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef 
 
43) Nedlegging kommunal ungdomsklubb 1.1.13 

Gjennomført som planlagt. 
 

44) 1 klasse mindre barneskolen 1.8.13 
Innebærer kutt av 100 % lærerstilling.  
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

45) Red spesialundervisning 1.8.13 
Gjennomføres som et generelt kutt av 100% lærerstilling på barneskolen 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

46) Opphør engangstiltak spesped u-skolen 1.8.13 
Innebærer kutt av 96 % lærerstilling og 80 % assistentstilling 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
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47) Opphør engangstiltak særskilt norsk 1.8.13 

Innebærer kutt av 38,5% lærerstilling på barneskolen 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

48) Kutt rammetimer kunstgress 1.1.13 
Vedtatt kutt av 10 rammetimer fra 1.1.13 som andel av finansieringen av den nye 
kunstgressbanen. Siden det er uhensiktsmessig med kutt midt i skoleåret er dette 
tiltaket gjennomført allerede fra høsten 2012. Er dermed iverksatt som planlagt. 
 

49) Red spesped barnehager 1.8.13 
Innebærer at fra høsten er det igjen spespedressurs med 50% pedagog og 50 % 
assistent i Vågen. Netto kutt på 80 % assistent, 20 % spesialpedagog og 7,7 % 
musikkterapeut. 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

50) Samordningseffekt barnehage 1.8.13 
Bemanningsreduksjonen gjennomført allerede 1.1 med 50% kutt i SFO. 
 

51) Stillingskutt kulturskolen 1.1.13 
Innebærer kutt av 20 % kulturlærerstilling.  
 
Tiltaket er gjennomført som planlagt. 
 

52) Oppvekstsenter Arnøyhamn fra 1.8.13 
Innebærer kutt av 50 % lærerstilling i skolen og 50 % assistentstilling i barnehagen 
 
Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

53) Stillingskutt Arnøyhamn 1.1.13 
Innebærer kutt av 63,97 % lærerstilling. Kuttet fra høsten 2012 
 
Gjennomført som planlagt 
 

54) Red SFO Årviksand våres 2013 
Stilling holdt vakant i påvente av om det kommer søkere til høsten. 
 

55) Red 49 % stilling Arnøyhamn bhg 1.1.13 
Gjennomført som planlagt. 
 

56) Red 50 % stilling u-skolen 1.8.13 
Innebærer kutt av 50 % lærerstilling 
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Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte. Frist for tilbakemelding fra ansatte er 11. 
feb. Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i 
tråd med lokalt vedtatte kriterier for nedbemanning. 
 

57) Gjennomføre brukerundersøkelse SFO innen 1.10 
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. 
 

58) Gjennomføre brukerundersøkelse bibliotek innen 1.10 
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. 

 
G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef 
 
59) Red 50% stilling psykiatri 1.1.13 

Gjennomført som planlagt ved inntrekk av vakant stilling.  
 
60) Red 100% stilling Malenavn 2&4 1.1.13 

Gjennomført som planlagt ved inntrekk av vakant stilling. 
 
61) Red 50% helsestasjonen 1.1.13 

Gjennomført som planlagt ved overføring til prosjektarbeid. Foreløpig noe usikkerhet 
vedr varigheten av prosjektmidler da det må søkes hvert år.  

 
62) Red avlastning 1.1.13 

Innebærer kutt av 22 % hjelpepleierstilling.  
 
Gjennomført som planlagt ved inntrekk av vakant stilling. 

 
63) Økning 15 % NAV 

I tillegg skal NAV stat bidra med 35% slik at en halv stilling lyses ut i løpet av 
vinteren.  

 
64) Red 100% stilling avlastning  1.7.13 

Innebærer kutt av 100 % hjelpepleierstilling. 
 
Medfører også behov for omlegging av turnusen og prosessen starter i januar. Ser 
foreløpig ut til at det kan gjennomføres uten oppsigelser. 

 
65) Omorganisering pleie og omsorg 

Oppstartet høsten 2012. I tillegg til innsparing i stillinger vil det også bli sett på 
omorganisering av eksisterende ressurser, eksempelvis nattevakt.  

 
66) Gjennomføre brukerundersøkelse ergo/fysioterapi  innen 1.10 

Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. 
 

67) Gjennomføre brukerundersøkelse barnevern innen 1.10 
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. 

 
68) Gjennomføre brukerundersøkelse hjemmetjenesten innen 1.10 

Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. 
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H) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef 
 
69) Red 100% stilling renhold 1.1.13 

For å få mest mulig løst ved naturlig avgang er ikke hele reduksjonen gjennomført 
enda. Budsjettkuttet vil bli oppfylt ved vakanser og andre tiltak senere i år. 

 
70) Red til 50% vaktmester Arnøya 1.7.13 

Innebærer kutt av 50 % vaktmesterstilling Arnøyhamn skole og 10% fagarbeider 
kloakk.  
 
Prosess for nedbemanning i tråd med lokal rutine påbegynnes i januar. 

 
71) 1 mnd kortere åpningstid svømmehaller fra 2013 

Gjennomføres med 2 uker kutt i hver ende av badesesongen. Det legges også opp til 
flere åpningsdager i badesesongen, bl.a. i vinterferien slik at tilbudet ikke blir veldig 
mye redusert. Det blir da heller ikke kutt i badevaktstillinger. 

 
72) Red 20 % feier 1.1.13 

Gjennomført som planlagt ved overføring til annen stilling.  
 
73) Gjennomføre brukerundersøkelse vann og kloakk innen 1.10 

Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. 
 

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen 
 
74) Inndekning ROBEK siste år 

Kommunestyrets viktigste mål for 2012 var å komme ut av ROBEK. Endelig svar får 
vi når 2012-regnskapet er ferdig i slutten av februar. Foreløpig vurdering er at dette ser 
ut til å kunne gå bra. 

 

J) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES 
 
75) Overordnet kriseplan. Ansvar: Rådmannen 

Tenkes gjennomført når vi har fått rapport fra Fylkesmannens tilsyn gjennomført i 
desember. 

 
76) Strategisk næringsplan. Ansvar: Rådmannen og Formannskapet 

Formannskapet bør gi noen signaler om hvordan arbeidet legges opp. 
 
77) IKT-plan. Ansvar: Rådmannen 

Legges fram før BØP 2014-17. Sannsynlig sak til formannskapet i september. 
 
78) Plan for helsemessig og sosial beredskap. Ansvar: H/O-sjef 

Tenkes gjennomført før ferien. 
 
79) Plan mot vold i nære relasjoner. Ansvar: H/O-sjef 

Sist vedtatt i 2011, og det er ikke behov for å se på denne i år. Foreslås utsatt til 2015. 
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80) Smittevernplan. Ansvar: H/O-sjef 
Tenkes gjennomført til høsten. 

 
81) Plan for psykisk helse. Ansvar: H/O-sjef 

Tenkes gjennomført til høsten. 
 
82) Idretts/anleggsplan. Ansvar: K/U-sjef 

Gjøres en liten endring ved at denne kommer til kommunestyret i oktobermøtet slik at 
den blir ett av innspillene til BØP 2014-17 

 
83) Handlingsplan psykososialt miljø i skolene. Ansvar: K/U-sjef 

Evalueres etter hvert skoleår. 
 
84) Handlingsplan kulturell skolesekk. Ansvar: K/U-sjef 

Lages med utgangspunkt i 3-årig plan fra Troms fylke som nå er ute på høring. Lokal 
tilpasning gjennomføres i etterkant og ventes ferdig i april 

 
85) Beredskap Arnøyhamn skole. Ansvar: K/U-sjef 

Oppdateres tidlig på året ifm høring om skredsikring 
 
86) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef 

Ferdigstilles før BØP 2014-17. 
 
87) Plan for brannordningen. Ansvar: Teknisk sjef 

Tenkes gjennomført til høsten. 
 
88) Arkivplanen. Ansvar: Rådmannen 

Tenkes gjennomført før ferien. 
 
89) AKAN-reglement. Ansvar: Rådmannen 

Gjennomgås på første AMU-møte, trolig i mars. 
 
90) Retningslinjer og rutiner for varsling. Ansvar: Rådmannen 

Ferdigstilles før ferien. 
 
91) Omstillingsrutine. Ansvar: Rådmannen 

Utarbeidet vinteren 2012 og det er ikke behov for å gjøre noe i år.  
 
92) Trivselsplan. Ansvar: H/O-sjef 

Tenkes gjennomført før ferien. 
 

K) NYE PROSJEKTER 
 
93) Friluftsgjengen. Ansvar: K/U-sjef 

Vi søker Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler til videreføring av friluftsgjengen 
skoleåret 2013/14. Fylkesmannen har signalisert at alle slike søknader skal være 
behandlet innen utgangen av februar. Hvis ikke formannskapet bestemmer noe annet i 
februarmøtet starter prosjektet automatisk hvis vi får tilskuddet. Prosjektleder er Frode 
Langstrand. Prosjektskjema legges fram hvis det blir oppstart. 
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94) Skrotnisse. Ansvar: Teknisk sjef 
Vi søker Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler til videreføring av 
Skrotnisseprosjektet. I år søker vi om midler til fjerning av det avfallet som ble 
registrert i fjor og ingenting til prosjektledelse. Fylkesmannen har signalisert at alle 
slike søknader skal være behandlet innen utgangen av februar. Hvis ikke 
formannskapet bestemmer noe annet i februarmøtet starter prosjektet automatisk hvis 
vi får tilskuddet. Prosjektleder er Yngve Volden. Prosjektskjema legges fram hvis det 
blir oppstart 

 
95) Robek. Ansvar: Økonomisjefen 

Vi søker Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler til videreføring av deltakelse i 
Robek-nettverket. Fylkesmannen har signalisert at alle slike søknader skal være 
behandlet innen utgangen av februar. Hvis ikke formannskapet bestemmer noe annet i 
februarmøtet starter prosjektet automatisk hvis vi får tilskuddet. Prosjektleder er Rune 
Stifjell. Prosjektskjema legges fram hvis det blir oppstart 

 
96) Trygt og tilgjengelig. Ansvar: Helse og omsorgssjef 

Vi søker Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler til videreføring av prosjekt trygt og 
tilgjengelig som ble oppstartet i fjor. Fylkesmannen har signalisert at alle slike 
søknader skal være behandlet innen utgangen av februar. Hvis ikke formannskapet 
bestemmer noe annet i februarmøtet starter prosjektet automatisk hvis vi får tilskuddet. 
Prosjektleder er Bjørn Ove Nytun Leirdal. Prosjektskjema legges fram hvis det blir 
oppstart 

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

M) INNSPARINGER ETTER 2013 
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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