
Møteinnkalling

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 27.05.2013
Tidspunkt: 10:15

Eventuelt forfall må meldes snarest.  Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Tema Plan mot fattigdom ved Eldbjørg Ringsby Maks 15. minutter

Tema Voksenopplæringen på Skjervøy Maks 15. minutter

29/13 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 
2012

2011/4554

30/13 Investeringsrapport våren 2013 2012/4692

31/13 Økonomirapport våren 2013 - Teknisk etat 2013/1703

32/13 Økonomirapport våren 2013 - Sentraladm

33/13 Økonomirapport våren 2013 - Kultur og 
undervisningsetaten

34/13 Økonomirapport med budsjettreguleringer for 
helse- og omsorgsetaten våren 2013

2013/31

35/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen

2012/765

36/13 Skjervøy Brann- og redning - Forebyggende 
avdeling: Risikokartlegging med handlingsplan

2013/577

37/13 Visit Årviksand: Igangsetting av revidering av 
reguleringsplan Årviksand havn

2013/1515

38/13 Klage/Søknad om konsesjon for erverv av 
eiendommen Lyngnes 66/4

2011/3131

39/13 Fellingstillatelse av elg 2013 på Kågen og Uløya 2013/1552

40/13 Driftsavtale for uttak av masser 2013/1683

41/13 Drift av veglys 2012/1645

42/13 Velkomstpakke til nye innflyttere 2013/1690

43/13 Utbygging Prestegårdsjorda 2012/1125

44/13 Grovkalkyle opprustning/ riving av Havnegata 38 2010/411

45/13 Konkurranseutsetting brøyting 2013/967

46/13 Vurdering av konkurranseutsetting renhold 2013/1617

47/13 Vurdering av konkurranseutsetting vaskeri

48/13 Måsesaken

49/13 Referatsaker

RS 43/13 Søknad om bruksdendring av bod til soverom 
samt fasadeendring som består i innseting av 
vindu på gnr 69 bnr 239

2013/1554

RS 44/13 Søknad om ferdigattest 2011/3275



RS 45/13 Svar - søknad om støtte til utførelse av utstilling -
"Kristians hus".

2012/4208

RS 46/13 Søknad om ansvarsrett prosjekterende og kontroll 
sprinkelanlegg gnr 69 bnr 1 fnr 825

2012/4903

RS 47/13 Søknad om endringsmelding, utvidelse av hytte 
gnr 64 bnr 40 Årviksand

2011/3275

RS 48/13 Svar - søknad om støtte til konferanse i 
kreftsykepleie

2012/4208

RS 49/13 Søknad om oppføring av fenderverk/støttekai gnr 
64 bnr 92 0

2013/764

RS 50/13 Søknad om oppføring av tilbygg på gnr 64 bnr 
164 Årviksand

2013/1181

RS 51/13 Kveldsolveien 2b Søknad om oppføring av 
garasje gnr 69 bnr 680

2013/1296

RS 52/13 Søknad om oppføring av påbygg for bruk til bad 
samt nedsenking av veranda på gnr 69 bnr 132 
Nordveien 41

2013/1236

RS 53/13 Søknad om opføring av garasje/naust gnr 64 bnr 9 
Årviksand.

2013/1395

RS 54/13 Svar - søknad om støtte - Kveenidol 2012/4208

RS 55/13 Søknad om riving av brannskadet enebolig gnr 69 
bnr 253

2013/1478

RS 56/13 Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 235 2013/1182

RS 57/13 Oppfølging BØP # 4, mai 2013 2012/4692



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4554 -42

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
29/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013

Skjervøy Kommunestyre

Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 2012

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap og årsmelding behandles 22. mai. Etter at den foreligger 
vil saken ferdigstilles og den legges da fram rett i møtet

Vurdering



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4692 -20

Arkiv: 150

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013

Skjervøy Kommunestyre

Investeringsrapport våren 2013

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Saken legges på vanlig måte fram direkte i formannskapet og sluttbehandles i kommunestyret 
17. juni



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/1703 -1

Arkiv: 150

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013

Økonomirapport våren 2013

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saken legges som vanlig fram direkte i formannskapsmøtet.

Saksopplysninger

Vurdering



32/13 Økonomirapport våren 2013 - Sentraladm

33/13 Økonomirapport våren 2013 - Kultur og undervisningsetaten



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/31 -10

Arkiv: 151

Saksbehandler:  Lise Román

Dato:                 12.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
34/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013

Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og omsorgsetaten våren 
2013

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Vurdering



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/765 -7

Arkiv: M50

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 23.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
35/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013

Skjervøy Kommunestyre

Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Henvisning til lovverk:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

Vedlegg
1 Uttalelse til forskrift fra Avfallsservice AS
2 Forslag til renovasjonsforskrift i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 

Storfjord og Lyngen
3 Høring renovasjonsforskrift- Nord- Troms
4 Innføring av enmannsbetjent bil- Risikovurdering
5 Brev - risikovurdering av enmannsbetjent bil i Nord - Troms
6 Midlertidig tillatelse fra SVV

Rådmannens innstilling

1. Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice 
AS, Troms, vedtas for Skjervøy kommune 

2. Revidert forskrift trer i kraft 1. oktober 2013.
3. Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014.  Evaluering av 

erfaringer skal utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er 
Avfallsservice.



Saksopplysninger

Tidligere behandlinger:

Skjervøy formannskap 20.02.2012 vedtok enstemmig, følgende:
«Skjervøy kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon.  Frist for innspill i saken er 4 
uker fra annonsering.»

Skjervøy formannskap 29.05.2012 vedtok enstemmig følgende:
«Forslag til lokal renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Storfjord og Lyngen sendes ut på høring.  Høringsfristen settes til 4 uker.

Forslag til revidert forskrift for renovasjon for kommuner tilsluttet Avfallsservice har vært ute til 
høring i perioden fra 01.06.12 til 09.07.2012.

Høringsforslaget ble annonsert på kommunens hjemmeside, i avisene Framtid i Nord og 
Nordlys, samt sendt direkte til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner samt lokale lag 
og foreninger.

Innen høringsfristens utløp 09.07.2012 er det kommet merknader og innsigelser fra 
Avfallsservice og Statens vegvesen.

Vurdering

Vurderinger av de enkelte høringsuttalelser, sitat fra uttalelsene er i kursiv skrift.

1. Fra Avfallsservice AS, brev av 04.07.2012:
Forslag til endringer i ordlyd og formuleringer for flere bestemmelser i 
forskriftsforslaget. Avfallsservice har i brev av 12.04.2012 trukket tilbake sin 
høringsuttalelse med begrunnelse at alle deres innspill er innarbeidet i det endelige 
forslaget til revidert forskrift.

2. Fra Statens vegvesen, brev av 27.06.2012, svar av 12.02.13 fra Avfallsservice med 
risikovurdering og midlertidig tillatelse fra Statens vegvesen 12.03.2013.
Vurdering: Statens vegvesens innsigelse omhandlet plassering av dunk ved riks- og 
fylkesveier, med henvisning til gjeldende lovverk og vegnormal. Vegvesenets uttalelse 
ble drøftet i Regionrådet og ordføreren i Storfjord har fulgt opp saken mot Statens 
vegvesen sammen med Avfallsservice. Rambøll har på oppdrag fra Avfallsservice, i 
samarbeid med Statens vegvesen, utført risikovurdering av arbeidsoppgaver som utføres 
av renovatører og renovasjonsbiler. Det ble også vurdert i hvilken grad risikobildet 
endres ved bruk av enmannsbetjent renovasjonsbil. Risikovurderingen viser at 
trafikksikkerheten forbedres ved bruk av enmannsbetjent bil selv om det krever at 
dunken plasseres nær vei.

Med bakgrunn i gjennomført risikovurdering har Statens vegvesen gitt midlertidig 
tillatelse med vilkår til plassering av dunk nærmere vei enn gjeldende regler.  Alle vilkår 
unntatt prøveperiode er innarbeidet i endelig forslag til Forskrift for renovasjon og 
slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Skjervøy kommune, Troms.
   
Statens vegvesens krav om prøveperiode imøtekommes i vedtaks form, ikke som en 
hjemmel i forskrift.  Innen utgangen av prøveperioden skal det være gjort gjennomgang 
av erfaringer fra berørte instanser og forskriftens bestemmelser skal revideres dersom 
erfaringsgjennomgangen konkluderer med dette.



Bakgrunnen for revisjon av kommunens renovasjonsforskrift ligger i generelt behov for 
gjennomgang og vurdering av bestemmelsene i eksisterende forskrift som er fra 1999.  I tillegg 
ønsker Avfallsservice å forbedre arbeidsmiljøet og effektiviteten for å unngå sterk økning i 
gebyrnivå.  Dette kan gjøres ved innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil som også vil bidra 
til forbedret arbeidsmiljø for renovatørene. I dag er fallulykker en stor belastning for 
renovatørene, og en reduksjon av dette sammen med færre nestenulykker i trafikken forbedrer 
arbeidsmiljøet betraktelig for den enkelte.

Med bakgrunn i at denne forskriften er hjemmelen for måten renovasjonstjenesten drives på i de 
samarbeidende kommunene, ansees det som viktig at regelverket er likt for alle innbyggere.  
Også grunnlaget for likt gebyrnivå i de forskjellige kommunene, ligger i likt regelverk.  Kostnad 
for særbestemmelser må dekkes av abonnentene i aktuell kommune.

Dersom det skulle være andre momenter i forskriften som viser seg ikke å fungere over tid, kan 
forskriften endres når kommunestyret finner det formålstjenlig
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Avfal sservice AS
Deres ref: Vår ref.:

S.Pederseit

Deres dato:

Kvzenangenkommune
Nordreisa kommune
Skjervoy kommune
Kårjord kommune
Lyngen kommune
Storrjord kommune

UTTALELSE TIL FORSLAG T L REVIDERT FORSKRIFT FOR RENOVASJON 1
KOMMUNENE KV:ENANGEN, NORDREISA, SKJERVOY, KÅFJORD, I.YNGEN OG
STORFJORD

Forslatt til ny forskrift for renovasjon er sendt ut på.boring. AvUalisserviceAS vil komme med.
følgende uttalelse:

§4
Forste avsnitt gis et folgende tillegg:
Kommunestyret kan frita andre områder for innsamling av husholdningsay fall.

Dersom kommunestyret endrer §17 og velger å innfore en ordning med tzr tis utlevering av poser
til optibacavfitll så strykes de to siste setningene i §7,.

§7
Ordet spesialavfail byttes ut med ordet farlic avfall.

§14
Siste setning endres til:
Plassering avavfallsbeholdere over 360 liter skal avtales mcd renovatør.

§15
I tredjeavsnitt endres til:
Sproytespisser skal leveres til apotek eller i spesielt godkjente beholdere.

§17
Siste avsnitt endres til:
Poscr til optibagavfallet deles ut til kundene slik Avfallsserviee AS linner det formålstjenelig.

Kommentar
Dagens ordning er at nye kunder fiirutdelt poser til et halvt års forbruk. Bakurunnen for valg av
denne losningen var et ønske om å reduscre det totale plastforbruket ved at abonnenten kjoper
poser i butikken. Istedenfor å kjøpe en pose med butikkens logo, så kjøpte kunden poser til
optibagavfallet.





Adresse Telefon Faks Galsomekn Fyllplasss
Hovedvn. 62 77 77 00 00 77 77 00 01 77 76 73 77
9152 Sorkjosen E-post: ftrnaposiias 1aIlsscrvice.no Hjetnmeside: www -tvffillsseiee.no



Avfalisservice AS
Forslag til endrint; bygger pa et onske om å oke graden av kildesortering av husholdninusavfaliet.
I dag ser vi at andelen poser til restavfalt er noe høyere enn erfaringstall fra andre selskap.

Utgi ftene for den enkelte kunde innarbeides gebyrregulativer og kostnadene bestemmes av
posetorbruk og disiribusjonsmate. Den enkleste måten å få posene ut på er at kunden henter etter
behov fra våre miljostasjoner, på radhuset i den enkelte kommune, egendistribusjon eller at
Avfallsservice AS inni2,åravtaler med butikker om utleverintt av poser. Her vil Avfallsserviee AS
velg,eden mest kostnadseffektive utdelintten av poser.

Folgende tillegtt innarbeides:
1 områder uten lemetorbindelse ,og hvor det ikke kjøres med ordinær renovasjonsbil, vil det bli
satt ut containere hvor abonnenten leverer sortert avfall.

Siste avsnitt strykes.

Kommentar
Avfallsserviee renoverer i områder uten fergeforbindelse, og hvor vegene ikke tilfredsstiller de
krav som er satt i §16, 1slike områder vil der bli satt ut containere hvor abonnenten kan levere
husholdningsavfallet.

Uavhengig av forskriftens bestemmelser, så er det den enkelte sjåfor som til enhver tid må
vurdere om vegen er kjørbar.

§21
Siste avsnitt endres til
Tomming foretas i perioden I. mai til 1. november hvert år.'

Kommentar
Erfaringer viser at det kan være vanskelig å starte tomming av septiktanker for 15. mai. Ved sen
snosmelting og mye tele i bakken vil bruken av tunge kjøretøy kunne medfore skade på private
eiendommer. Hvert år gjennomfores det en vurdering av hvor tidlig det er mulig å starte
tommingen i de ulike områder

Ved å forlenge tommesesongen med en måned vil Avfallsservice AS kunne være mer aktiv i
anbudsmarkedet og sikre arbeidsoppdrag utover hosten. Dette er viktig med hensyn til å bedre
lokal sysselsetting PQen god oppfølging av eiernes formål med selskapet.

§23

Andre linje endres til:
-Storabonnement 360 liters dunk

Siste avsnitt endres til:
Fritidseiendommer registreres med fritidsabonnement. Avfall fra fritidseiendommer behandles
som restavfall dersom sorterimtsordning ikke er gjort gjeldende for disse abonnementene. Et
fritidsabonnement består av lose sekker tilsvarende 1000 liter.

Kommentar
1forslag til forskrift er det beskrevet hvor stor sekkene skal være og hvor mange sekker som
deles ut pr år. Dette betyr at volumet på sekkene ikke kan endres uten at det gjennomfores en



Avfaiisservice AS
forskriftsendring, Ved bare i ta med et totalvolum pr ar vil sekkestørrelsen kunne endres dersom
kundene ønsker det.

§24

Siste avsnitt endres til:
Endringer i abonnementsforhold vil registreres fra faktisk meldedato,

Kommentar
Dette har vært praksis over lang tid og slår positivt ut for den enkelte kunde.

Med ve hilsen

Daglig
Tlf dir 91651142



1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet
Avfallsservice AS, xxx kommune, Troms.

Fastsatt av xxx kommunestyre xx. juni 2013 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 33 og § 34. Endret 7 sep 2000 nr. 1598.

2 Kap. 1. Generelle bestemmelser

Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig oppsamling,
innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av alt husholdningsavfall.

Forskriften skal videre bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov,
og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om
avfallsreduserende tiltak og behandling av avfall for øvrig.

Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, herunder også
hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som
selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet
med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig
bruksenhet i bygning som ikke er seksj onert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for
den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre
enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften.
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid
gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Definisjoner

Abonnent: eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale
renovasjonsordning.

Ekstra avfall: avfall som f.eks. mindre rivingsavfall fra bolig, avfall fra rydding av
dødsbo, samt større gjenstander og annet avfall som på grunn av form, vekt eller volum ikke
kan leveres gjennom vanlig innsamlingsordning.



Forbruksavfall: vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra
husholdninger, mindre butikker, kontorer, etc. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og
mengde fra annen virksomhet.

Husholdningsavfall: avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som
inventar o.l.

Inert avfall: avfall som jord, stein, o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet.

Næringsavfall: avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Oppsamlingsenhet: stativer, sekker, miljøbokser, dunker og containere som
renovasjonsselskapet til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende.

Optibag: sorteringssystem som baserer seg på at kildesortert avfall samles opp i separate
poser/sekker med anvist farge slik at avfallstypene kan sorteres optisk etter fargen på posen, i
et sentralt anlegg.

Produksjonsavfall: avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde
skiller seg vesentlig fra forbruksavfall.

Risikoavfall: biologisk, smitteførende avfall samt stikkende og skjærende gjenstander
som spisser og skalpeller.

Farlig avfall: avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall
fordi det kan påføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.

Miljøstasjon: et spesielt tilrettelagt område eller lokalitet med organisert oppsamling av
separert avfall. Miljøstasjoner skal være betjent.

Matavfall: matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs, avfall fra
produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider

Våtorganisk avfall: lett nedbrytbart organisk avfall så som planterester, hageavfall og vått
husholdningspapir

Tvungen renovasjonsordning

I kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord er det
lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. forurensingsloven. Alle eiendommer mv. som
faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen. Ornrådene Vorterøy, Valanhamn,
Reinfjord og Segelvik er fritatt fra ordningen med innsamling av husholdningsavfall

Avfallsservice AS er tildelt enerett for innsamling av forbruksavfall/husholdningsavfall og
tømme slamavskillere m.v. som omfattes av disse forskriftene. Avfallsservice AS kan gi
tillatelse til at andre står for innsamling og/eller tømmingen i grender, borettslag eller andre
deler av kommunen. Det er plikt for kundene å kildesortere avfallet sitt i samsvar med
gjeldende sorteringsordning. Sorteringsplikten gjelder ikke fritidsabonnement dersom dette
ikke er spesielt bestemt, kfr. § 23.

Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal leveres
til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av
næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å levere
næringsavfall og farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent
sluttbehandling.



Næringsdrivende som driver salg av matvarer og lignende fra gatekjøkken eller kiosker,
plikter å sørge for tilstrekkelig renhold og opprydding rundt disse stedene slik at forsøpling og
forurensing unngås

Avfallet fra disse skal leveres til godkjent mottak eller inngå i en godkjent
innsamlingsordning.

For optisk sortert næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med
husholdningsavfallet, kan Avfallsservice AS tilby innsamling sammen med
husholdningsavfallet.

Inert avfall

Inert avfall er avfall som jord, stein o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet.

Avfallsservice AS kan ta imot slik masse etter avtale i hvert enkelt tilfelle.

Farlig avfall

Disse forskrifter omfatter farlig avfall innenfor alle avfallsgrupper og med mindre mengde
enn 400 kg/abonnement pr. år. Kfr. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1.
juni 2004. Farlig avfall skal leveres til godkjent mottakssted - enten lokale miljøstasjoner i
mindre mengder eller selskapets avfallsmottak.. Husholdninger får utlevert spesielle
miljøposer som skal benyttes til levering av spesialavfall fra husholdning. Disse leveres på
renovasjonsbil.

Risikoavfall, smittefarlig avfall og medisinrester

Alt avfall av denne type skal leveres til mottaksordning godkjent av helsemyndighetene.
Leveransene skal pakkes forsvarlig og merkes. Medisinrester leveres til apotek.

Forbrenning av avfall - private fyllplasser

Forbrenning og deponering (fyllplasser) av avfall i privat regi er forbudt uten konsesjon
fra forurensningsmyndighetene.

Sortering og reSirkulering av avfall

Husholdningsavfall:-

Avfallsservice AS bestemmer hvilke typer avfall som skal sorteres i Optibagsystemet, og
hvilke avfallstyper som skal sorteres ut på andre måter - f.eks. ved utplassering av containere.
Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Flest mulig avfallstyper skal resirkuleres eller gjenvinnes dersom det er miljømessig og
økonomisk forsvarlig.

Næringsavfall:

Besittere av næringsavfall —som ikke er omfattet av den lovpålagte kommunale
avfallsordningen —plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for kildesortering
i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.



Kommunens og Avfallsservices ansvar og plikter

Kommunen skal sørge for at kundene har et hygienisk, miljømessig godt og
kostnadseffektivt renovasjonstilbud. Avfallsservice AS har ansvar for at innsamlinga utføres
på slik måte at den er til minst mulig ulempe for kundene.

Avfallet skal samles inn på fast ukedag - unntatt når annet er kunngjort - eller når
renovasjonsdagen faller på en bevegelig helligdag.

Avfallsservice AS har ansvar for å informere kundene om gjeldende renovasjonsordning, og
skal bistå aktivt med veiledning til praktiske tiltak ved plassering og sikring av
avfallsbeholderne. Når forskriftsmessig levert avfall er samlet inn, er avfallet Avfallsservices
ansvar og eiendom.

3 Kap. 2. Innsamlingav forbruksavfall

Abonnentens ansvar

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar
med disse forskriftene og vedtak som ellers fattes av eierkommunene og/eller Avfallsservice
AS. Abonnenten skal merke dunken med navn, adresse og/eller gårds- og bruksnummer til
eiendommen.

Abonnenten skal sortere avfallet etter gjeldende retningslinjer. Det sorterte avfallet skal
være så rent som mulig. Hver avfallstype skal legges i egen pose eller sekk med anvist farge.
Posene skal være hele og skal knytes igjen før de legges i avfallsdunken. Lukt og andre
sanitære problem skal unngås.

Abonnenten plikter å gi informasjon om renovasjonsordningene til leietaker eller bruker
av eiendommen. Eieren er ansvarlig for at avfallsbeholderen(e) på eiendommen har
tilstrekkelig kapasitet. Eieren plikter også å sørge for renhold av oppsamlingsenhet og
oppstillingsplass, og om vinteren holde adkomst og lokk ryddet for snø, samt sandstrø ved
behov.

Anskaffelse og vedlikehold av oppsamlingsenheter

Hver eiendom skal ha tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter. Avfallsservice AS leverer
oppsamlingsenheten og faktureres abonnenten. Abonnenten svarer for all skade eller slitasje
som ikke er forårsaket av normalt bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte enheter.
Abonnenten må selv utføre nødvendig vedlikehold og renhold av oppsamlingsenheten.
Størrelsen på oppsamlingsenheten for husholdninger skal være tilpasset abonnementet på
samme eiendom.

Eierne av næringseiendommer kan selv avgjøre størrelsen på avfallsbeholder(ne) etter
samråd med renovatør.

Plassering av oppsamlingsenheten

Alle oppsamlingsenheter må plasseres etter renovasjonens anvisning slik at de ikke gir
hygieniske ulemper eller er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse
med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast
underlag i bakkenivå. Beholderne skal på tømmedagen stå med håndtakene fra vei ved
maskinell tømming, og med håndtaket ut mot vei ved manuell tømming.

Henteavstand ved kommunal veg skal som hovedregel være 0,5 meter for avfallsdunk.
Henteavstanden ved E6 og fylkesveg skal være 1,5 meter fra vegkanten På steder med gang —



og sykkelveg ligger inntil E6 og fylkesveg, skal dunken plasseres minimum 0,5 meter på
utsiden av gang —og sykkelvegen

På tømmedagen må avfallsdunk være satt ut til kjørbar veg senest kl. 07.00, slik at
henteavstanden er maksimalt 0,5 meter regnet fra kjørbar vei. Dunken må stå fritt uten fysiske
hindringer. Tømming/henting vil normalt skje i tidsrommet kl. 07.00-17.00. Andre tidspunkt
for tømming kan bli aktuelt. Etter tømming skal abonnenten tidligst mulig hente beholderen
inn på egen eiendom.

Plassering av oppsamlingsenheten på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke
hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å
ha en annen plassering av beholderen som skal tømmes enn resten av året. Ved E6 og
fylkesveg skal dunken plasseres til høyre i avkjørsel (retning mot veg). Dunken legges ned
etter tømming.

Renovatøren skal etterlate beholderen utenfor vegskulderen på en slik måte at den blir til
minimal hinder for normal trafikkavvikling. Ved E6 og fylkesveg skal dunken legges ned
etter tømming.

Dispensasjon for frembringelse av avfallsdunker mot vei, av medisinske grunner, skal
innvilges når tilrådning fra helsepersonell foreligger. I tilfeller hvor det foreligger tvil om det
medisinske grunnlaget, skal saken forelegges kommunelegen for avgjørelse. Dersom det bor
andre i husstanden som ikke omfattes av kriteriene for å få dispensasjon, vil dispensasjon for
husstanden ikke bli gitt. Dispensasjoner gis for ett år av gangen. Ved hjemmelsovergang
opphører dispensasjonen.

Ved dispensasjoner skal dunken dog plasseres slik at den kan hentes uten unødige
hindringer.

I forbindelse med ferieavvikling kan abonnenter med 0,5 meters henteavstand avtale med
sin renovatør, og dermed få særskilt fritak for henteavstanden. Dette innebærer at renovatøren
henter og setter på plass dunken denne ene gangen.

Abonnenter som ønsker inntil 6 meters henteavstand for dunken, kan gjøre dette mot et
gebyr som fastsettes årlig i forbindelse med fastsettelsen av det ordinære renovasjonsgebyret.

I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsenheter, kan Avfallsservice AS henvise
abonnentene til å benytte disse.

Ved innendørs oppsamlingssysteRn må enheten plasseres i eget avfallsrom. Det skal
avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer
som kan gjøre innsamlingen vanskelig. Løsningen skal godkjennes av bygningsmyndigheten.

Vinterstid skal adkomsten til oppsamlingsenheten være ryddet for snø og om nødvendig
være sandstrødd.

Forskjellige tekniske innsamlingsløsninger kan medføre endret plassering av
oppsamlingsutstyret. Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge Avfallsservice AS sin
anvisning mht. plassering.

Plassering av avfallsbeholdere over 340 liter skal avtales med renovatøren.

§ 15. Bruk av oppsamlingsenheten



Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne
forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller
ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før
plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i
beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være
emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Sprøytespisser skal leveres til
apotek, bemannet gjenvinningsstasjon eller i spesielt godkjente beholdere.

Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen må det videre ikke legges
større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller
bygningsavfall. I beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig
avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall skal leveres
fås ved henvendelse til Avfallsservice AS. Det henvises også til § 4 og § 5 i denne forskriften.
I tvilstilfeller skal Avfallsservice AS kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Avfallsservice AS
til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke
er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Avfallet skal
være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær.
På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg
tømme.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og
hentested. Beholdere som er bortkommet eller ødelagt ut over normal slitasje, skal erstattes
økonomisk av abonnent.

Avfallsservice AS kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på
oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet
eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Avfallsservice AS er ikke pliktig å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med
denne forskriften. Se dog § 17.

„

Løst avfall utenfor avfallsbeholderen tas ikke med dersom dette ikke er avtalt.

§ 16. Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold,
bredde og styrke til å tåle akseltrykk 8 tonn og kjøretøylengde minst 8 meter. Veien må ha en
fri høyde på minst 4 meter.

Det forutsettes at offentlige veier er kjørbare for renovasjonstransport. Private enkelt-
/fellesadkomster regnes ikke som kjørbar vei. Om vinteren må veien og evt. snuplass være
brøytet og om nødvendig sandstrødd.

Det er renovasjonssjåførens ansvar å vurdere om veien er kjørbar. Dersom renovering
ikke kan foretas, må ledelsen i Avfallsservice AS varsles umiddelbart.

Annen avtale kan inngås i spesielle tilfeller.



§ 17.Renovasjonens plikter

Renovatørene er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet
som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har
oppfylt de krav han/hun er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå
slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt og lignende. Under transport
skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler veier eller plasser. Eventuelt søl
fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av Avfallsservice AS.
Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig
betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

Poser til optibag-avfallet inngår i renovasjonsavgiften. Utdeling av poser gjennomføres
slik Avfallsservice finner det formålstjenelig.

Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheten skjer i
samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av
oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene på
grunn av feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforholdet skal omgående meldes til Renovasjonen.

Ekstra avfall - « grovavfall »

Inventar o.l. fra husholdninger leveres på miljøstasjonen i kommunen uten
tilleggskostnader. Gjenstander som omfattes av bransjeavtaler og lignende skal leveres på
mottakssteder i hht den enkelte avtale. Annet avfall som ikke er generert i husholdning, f.eks.
faste innredninger, belegg og annet rivningsavfall, motorer, rydding av dødsbo, o.l. kan også
leveres på samme mottak mot betaling i hht prisregulativ.

Ekstra avfall fra næringslivet - utenom avfallsbeholderne - hentes i samsvar med inngått
avtale og prisregulativ.

Hjemmekompostering

Kompostbingen skal være av en type som er egnet til « varmkompostering ». Det skal
opprettes skriftlig avtale mellom eieren og Avfallsservice AS før eieren kan få redusert
abonnementet, jf. § 23. Kompostbingen skal være isolert og godkjent av Avfallsservice AS.

Avtale om hjemmekompostering medfører at det ikke skal leveres våtorganisk avfall fra
abonnenten. Abonnentens dunk skal være merket på den måte Avfallsservice AS bestemmer.
Når nye komposteringsavtaler inngås, gjøres reduksjonen gjeldende når kunden har drevet
kompostering i et halvt år.

Dersom komposteringen ikke utføres i hht forskrift, kan Avfallsservice AS si opp avtalen
med 3 måneders varsel.



4 Kap. 3. Tomming av slam fra slamavskiller/septiktank

Abonnentens og tommerens rettigheter og plikter

Abonnentenskal sørgefor at anleggenesomtømmeser lett tilgjengeligfor tømmingmed
bil. Overdekkingav kumlokkmed snø,is,jord, plantekasserrn.v.fjernesav abonnentenfør
tømmingutføres.Septikkummen/anleggetskalmerkesmedei stakehvoreiendommens
gårdsnummerog bruksnummerer påført.Densomtømmeranleggethar rett til å plassere
nødvendigutstyrpå eiendommenfor å få utførttømmingen.

AvfallsserviceAS plikterå varslevedkunngjøringgjennomlokaleaviserellerpå annen
betryggendemåtenår tømmingenskal finnested.Tømmingenskalutførespå slikmåteat
beboerneikkeunødigsjeneresav støyog lukt.Anleggetskal forlatesi lukketstand.Grinder,
porterog dørerskallukkesog evt. låses.

Tømmingforetasi perioden1.maitil 15.oktober.

Tommerutiner

For eiendommermedfastbosettingog medtoaletttilknyttetslamavskilleren,skal
slamavskillerentømmesminsten ganghvertandreår.For eiendommermedfastbosetting
uten toaletttilknyttetslamavskillerog for fritidseiendommerskalslamavskillerentømmes
minsten ganghvertfjerdeår. Foreiendommermedoffentligbyggellernæringsbygg
tilknyttetslamavskiller,skalslamavskillerentømmeshvertår.Tetteoppsamlingstanker
tømmesetter avtale,minsten ganghvertår.

Ofteretømmingenn ovenforutføresetterskriftligavtalemedeieren.For ofteretømming
må detbetalestilleggsgebyri hht til gebyrregulativ.

5 Kap. 4. Abonnement, gebyr og betalingsbetingelser

Abonnementstyper for husholdninger

Følgendeabonnementkanbenyttesav husholdninger

Standardabonnement- 240litersdunk

Storabonnement - 340litersdunk

Miniabonnement - 140litersdunk

Dersomeier ikkemelderellersøkerom annet,vil eiendommenbli registrertmed
standardabonnement.

Miniabonnementkan fås etterskriftligsøknadog underforutsetningav at

eiendommenbebosav kunen person- bekreftelsefra folkeregisteretskalvedlegges
søknaden,eller at
eiereninngårforpliktendeavtaleom hjemmekomposteringetterbestemmelsenei disse
forskrifter.

Storabonnementer et tilbudsomkanbenyttesdereiendommenbestårav hovedboligog
inntil2 hyblersomer bebodd.Storabonnementkan ogsåbenyttesav småbarnsfamiliereller
andrehusstandersomhar behovfor størreabonnement.Storabonnementfås etter skriftlig
bestilling.

Eier av borettslago.l. kan søkeom egenavtale(i stedetfor et abonnementfor hver
boenhet).



Abonnementeneskalbetalesetterde satsersomframgårav gebyrregulativet.

Endringav abonnementskalmeldesskriftlig.Endringav abonnementmedførerendring
av størrelsepå dunk.Det skalbetaleset gebyrforbytteav dunkfor å dekkeomkostningerved
endringen.Gebyretskalikkebetalesi de tilfellerdunkenmå byttesgrunneteldeellerskade
påførtavrenovatøren.

Fritidseiendommerregistreresmedfritidsabonnement.Avfallfra fritidseiendommer
behandlessomrestavfalldersomsorteringsordningikkeer gjortgjeldendefor disse
abonnernentene.Et fritidsabonnementbestårav 15stk 75 literssekkerpr. år.Dersomeierav
slikeiendomønskerannetabonnement,må skriftligmeldingsendesAvfallsserviceAS.

Endringer i kundeforhold

Eierenhar plikt til å la allebruksenheter(hovedboligog samtligeutleieenheter)på
eiendommenregistrere.

Eierenhar plikt til å sendeskriftligmeldingtil AvfallsserviceAS ved flytting,navne-og
adresseendring,endringav abonnementstypeellertømmefrekvensog andreforholdsomhar
innvirkningvedfastsettingav renovasjonsgebyret.

Endringeri abonnementsforholdendresfortløpende.

Betalingsbetingelser, gebyrets størrelse og fakturering

Eierkommunenegir forskrifterom gebyrenesstørrelse.

Kriterierfor eventuelldifferensieringav gebyrerframgårav gjeldendeforskrift.

a) Avfall

Abonnentenskalbetaleet fast årliggebyr.Gebyrbetalesogsåvedleveringav avfall
somikkeinngåri den fasterenovasjonsordningen.
Gebyrskalogsåbetalesved leveringav avfallpå miljøstasjoneller
behandlingsanlegg.Det skalbetalesettervektellervolum

b) Slamavskillere

Abonnentenskalbetaleet årliggebyr.
Det skalbetalesgebyri tilleggtil årliggebyrved ekstraordinærtømming.

Alleboligeiendommermedfastbosettingog med toaletttilknyttetslamavskiller
betalerlike stortgebyr.

Kommunenkan etter søknaddifferensiereslamtømmegebyrfor eiendommer
tilknyttetflerbruksanleggunderforutsetningav at anleggettilfredsstillerminstekrav
til antallkamreog våtvolumfor slamavskiller.

Foreiendommersominnvilgesdifferensiertgebyr,settesgebyretfor hver
eiendomtil årsgebyrX 0,7

Boligeiendommermedfastbosettingutentoaletttilknyttetslamavskillerog for
fritidsbebyggelse,betaleshalvpartenav gebyretsomnevnti pkt. 2.
For tømmingutenomtur av tankersomnevntovenfori denneparagraf,betalesdet
dobbelteav gebyretnevnti pkt. 2.
Foreiendommermedoffentligebyggellernæringsbyggtilknyttetslamavskiller,skal
gebyretvarieremedtankensvolummålti kubikkmeter.Eiendommedslamavskiller
inntil4 m3våtvolum,betalersammegebyrsomboligeiendommermedfastbosetting.



Eiendom med slamavskiller over 4 m3 våtvolum, betaler gebyr etter m3 våtvolum.
Gebyrets størrelse framgår av gebyrregulativ.

6. Eiendom som er tilknyttet kommunal avløpsledning, men som er pålagt å føre
avløpsvannet gjennom septiktank/slamavskiller, betaler kun kloakkgebyr.
Avfallsselskapets utgifter forbundet med tømming av slamavskiller på slik eiendom
dekkes av vedkommende kommune.

Renovasjons- og slamtømmegebyr kreves inn av Avfallsservice AS. Gebyr for avfall som
ikke inngår i fast renovasjons- ordning betales direkte til avfallsselskapet.

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

I henhold til forurensingsloven jfr panteloven er kravene sikret ved legalpant. Avfallsservice
AS besørger selv eller gjennom samarbeid med inkassoselskap innfordringer av ubetalte krav
på hensiktsmessig måte, herunder begjæring om tvangssalg. Før begjæring om tvangssalg
fremmes, oversendes liste til kommunen hvor det angis hvilke krav som danner grunnlag for
tvangssalg. Kommunen gir tilbakemelding til Avfallsservice AS om krav ikke skal forfølges.

Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil
tilbakebetales med renter.

§26.Innkreving av renter

Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven §
6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og innfrielse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6.
juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

6 Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

Ansvarsforhold

Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvar for/vedtar: forskrifter, vedtekter,
geografiske områder som unntas fra tvungen renovasjon, gebyrregulativ, samt de forhold som
inngår i kommunens avfallsplan. Kommunen eller overordnet forurensningsmyndighet gir
pålegg om og fastsetter størrelse på slamavskillere og andre renseinnretninger.

Avfallsservice AS har ansvar for/fastsetter: teknisk utstyr for oppsamling, innsamling,
transport, sentral sortering og behandling av avfall og slam (unntatt det som er nevnt andre
steder i forskriften). Avfallsservice AS fastsetter vektgrenser for avfallsbeholdere, inndeling
av sorteringsfraksjoner, fargekoder på poser og sekker m.v. samt endringer i kundeforhold.
Avfallsservice AS fastsetter prisregulativ som ikke omfattes av gebyrregulativet. Tjenester
som inngår i prisregulativet faktureres direkte. Avfallsservice AS har ansvar for og fatter
vedtak i saker som ligger under §§ 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
og 24 i denne forskriften.

Endringer iforskrften

Denne forskriften er vedtatt av Avfallsservice AS eierkommuner. Endringer i forskriftene
kan bare vedtas av eierkommunene.

Klage



Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter, kan påklages.
Overordnet klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Kfr.
forurensningsloven § 85.

§ 30. Sanksjoner og Straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne
forskriften, vil det bli gitt melding fra Renovasjonen om at dette må rettes. Ved graverende
eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme
oppsamlingsenheten før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige
problemer kan Renovasjonen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av
det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet ovenfor kan også tas i bruk for situasjoner med
oppsamlingsenheter som er overfylte for tunge, feilaktig plassert eller på andre måter er i strid
med bestemmelsene i denne forskriften.

Overtredelser av denne forskriften kan ut over dette straffes med bøter, jf.
forurensingslovens § 79, 2. le

§31. Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar
med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer
hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale
helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

7 II
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Region nord Stein Jaatun - 77617067 2012/080782-001 27.06.2012

Høring - renovasjonsforskrift - Nord-Troms

Statens vegvesen viser til renovasjonsforskrift for kommunene Storfiord, Lyngen, Kåfjord,
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen som er på høring.

Statens vegvesen har innsigelse til forskriftens § 14Plassering av oppsamlingsenhet. Etter
vegloven kan denne forskriften ikke gjøres gjeldende for riks- og fylkesveg.

Dette høringssvar sendes for enkelhets skyld kun til Nordreisa kommune, men gjelder også
for de øvrige kommunene.

Plassering maksimalt 0,5 meter fra kjørbar veg vil for riks- og fylkesveger være til hinder for
vår drift og vedlikehold av vegnettet. I tillegg vil slik plassering være trafikkfarlig ettersom
det kan hindre fri sikt i avkjørsler og kryss.

Veglovens § 43 1. ledd sier at Vegdirektoratet kan gi regler for særlige frisiktliner mellom
avkjørsel og offentlige veg. Det har Vegdirektoratet gjort i vegnormalen som gir egne krav til
frisikt i avkjørslerl.
Veglovens § 57 nr. 2 sier at: På eigedomsområdet til offentlig veg er detforbode utan løyve
frå vegstyremakta mot å sette ...annen innretning...

Med hjemmel i gjeldende lovverk og vegnormalen krever Statens vegvesen at
renovasjonsforskriften for riks- og fylkesveg gir regler om plassering av søppeldunk

Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, kapittel 4.3 Avkjørsler
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minimum 3 meter fra vegkant, og at i avkjørsler plasseres søppeldunk minimum 4 meter fra
vegkant.
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Statens vegvesen har innsigelse til ny Renovasjonsforskrift for Nord-Troms på grunn av forhold

knyttet til drift- og vedlikehold av vegnettet og trafikksikkerhet. I møte 30. desember 2012 var

Statens vegvesen positiv til at Avfallsservice fremskaffer en risikovurdering av innføring av

enmannsbetjent renovasjonsbil.

Formål:

Avdekke endring i risikobildet ved innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil

Sikre trafikksikker drift

Redusere utfordring med dunker i vegbanen

Forbedre arbeidsmiljø for ansatte i renovasjonstjenesten

Identifisert problemstilling: Hvordan redusere risiko med innforing av enmannsbetjent

renovasjonsbil?

2.1 Risikovurdering i vegtrafikken

Statens vegvesens Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken beskriver modell og prosess for

risikovurdering. Prinsipper i denne metoden er lagt til grunn for arbeidet, og er gjennomført i fem

trinn:

Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier

Identifisere sikkerhetsproblemer

Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?

3. Vurdere risiko

Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene?

Dagens situasjon

Ny driftsmodell

4. Foreslå tiltak

Hva er effektive risikovurderende tiltak?

5. Dokumentasjon

Beskrive grunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen

Fase 1 er gjennomført delvis med faktainnhenting, forberedende samtaler med Statens vegvesen

og Avfallsservice, og vurdering av gruppesammensetning for gruppeprosess. Fase 1-4 er

gjennomført som gruppeprosess. Fase 5, dokumentasjonen, er foreliggende rapport.

2.2 Kreativ gruppeprosess

Gruppeprosessen ble gjennomført 14.1.13 i et tre timers langt møte. Gruppen bestod av fire

personer med ulik fagbakgrunn, som kunne belyse problemet fra flere sider og få en fruktbar

diskusjon.
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Problemeier, representert ved Kjell Arve Bøklepp, driftsleder i Avfallsservice AS.

Hjelpere representert ved 1) Øystein Antonsen fra Drift og vedlikehold i Statens

vegvesen, og 2) Nils Arne Johnsen i Rambøll, som bidro med kompetanse knyttet til

trafikksikkerhet.

Prosessleder, representert ved Maren S. Thorstensen fra Rambøll.

Gruppeprosessen fulgte stegene i modellen presentert over. Resultatene fra arbeidet er gjengitt i

denne rapporten.

Gruppeprosessen bestod i kreativ idemyldring, prioriteringer og vurderinger. Her fulgte gruppen

prinsippet om «Åpne - og Lukkefaser», der åpnefasene skal gi ideer og assosiasjoner, mens

lukkefasene innebærer vurderinger, prioriteringer og valg som fører frem til løsninger og resultat.

2.3 Risikovurdering

Hensikten med gruppearbeidet var å vurdere risiko for drift, og endret risiko som følge av nytt

system. Identifiserte sikkerhetsproblemer ble vurdert i en risikomatrise der sannsynlighet for at

en uønsket hendelse skal inntreffe vurderes opp i mot konsekvensene dersom det inntreffer.

Kombinasjonen av disse gir en risikovurdering, der:

Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig.

Hendelser i oransje felt: Tiltak skal vurderes for minimering av risiko.

Hendelser i gule felt: Tiltak bør vurderes for minimering av risiko.

Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko, der tiltak ikke anses å være

nødvendig.

Konsekvenser

Sannsynlighet

4. Svært ofte

M eget sannsynlig

3. Ofte

Sannsynlig

2. Sjelden

Mindre sannsynlig

1. Svært sjelden

Lite sannsynlig

1. En viss fare

Få små person- eller

miljøskader;

systembrudd kan føre

skade dersom

reservesystem ikke

finnes

2. Kritisk

Alvorlig

til (behandlingskrevende)

person- eller miljøskader;

system settes ut av drift

over lengre tid

3. Farlig

Personskade som

medfører død eller varig

rri&I; mange skadd;

langvarige miljøskader;

system settes varig ut av

drift

4. Katastrofalt

En eller flere døde,

svært alvorlige og

langvarige skader,

uopprettelig

miljøskade, system

settes varig ut av drift

Sannsynlighetsvurderingen i vegvesenets metodeeksempel (Håndbok 271) er knyttet til

intervallene 1-4, der svært ofte er minst 1 gang pr år, ofte er 1 gang hvert 2.-10. år, sjelden er 1

gang hvert 10.-30. år, og svært sjelden er sjeldnere enn hvert 30. år.

Rambøll
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Tilsvarende er konsekvens eksemplifisert med alvorlighetsgrad fra 1-4 der en viss fare tilsier

lettere personskade, kritisk viser til hardt skadde personer, kritisk tilsier drepte, og farlig flere

drepte. Her er vurderingskriteriene koplet til alvorlige personskader.

Risikovurderingen i dette tilfellet baseres ikke på eksakte sannsynlighetsintervall, eller faktiske

målinger, men av generelle antakelser og erfaring fra drift. For at vi skal kunne bruke en felles

matrise for ulike identifiserte sikkerhetsproblemer har vi moderert og generalisert matrisen i

retning av eksempel gitt i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for

risikovurdering i arealplanleggingen. Vi benytter dermed en matrise som egner seg for

sammenligning av uønskede hendelser, og ikke minst for å avdekke det endrete risikobildet som

skal vurderes for gammelt og nytt system.

3.1 Om renovasjonsdrifta

Avfallsservice AS driver renovasjonsvirksomhet for husholdningsavfall for 6000 husstander/

abonnenter i Nord-Troms. Geografisk nedslagsfeltet går over seks kommuner og varierer mellom

riks- og fylkesveger, tettsteder og landeveger. Hovedsakelig 60 km/t-soner i tilknytning til

tømmestedene.

Av 6000 abonnenter i Nord-Troms har Avfallsservice i underkant av 250 abonnenter med dunk

langs Europavei 6 og de mest trafikkerte riksveiene1. Langs disse vegene er det i all hovedsak

80-sone.

Dunkene tømmes hver 14. dag. Abonnenten har ansvaret for å sette fram dunk før kl. 07.00

oppgitt tømmedag. Tømmingen skal være avviklet innen klokken 16.00 samme dag. Abonnenten

rydder selv dunken fra vegkanten. Gjennomsnittlig antas det at en dunk står ved vegen i ca. 10

timer, en gang per 14. dag.

Iht. gjeldende forskrift skal dunkene plasseres maks seks meter fra veglinjen. I praksis står de

fleste dunkene nærmere vegen. Dunkene er 1,15 m høye.

Dagens renovasjonsbiler er betjent av to mann, en sjåfør og en som opererer tømmingen

manuelt. Vedkommende som står for tømmingen oppholder seg i lange strekninger bak på bilen,

utendørs.

Med enmannsbetjent renovasjonsbil vil en arm som kan styres automatisk gjennomføres selve

tømmingen, og sjåføren kan dermed betjene tømmingen sittende i bilen.

Avfallsdunker plassert ved veg på strekning i 80-sone:

På Europaveien gjennom Kåfjord er det 47 abonnenter

På Europaveien i Storfjord samt riksveien mellom Oteren og Lyngseidet er det 50 abonnenter

På Europaveien gjennom Nordreisa kommune er det 44 abonnenter

Langs riksvei 91 på strekningen Lyngseidet —Svensby er det ca. 30 abonnenter

På Europaveien gjennom Kvænangen er det ca. 20 abonnenter

Langs veiene i Ytre Lyngen og Reisadalen er det ca. 50 abonnenter med dunk ved veien i 80 sone.
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3.2 Om drift av vegnettet

Renovasjonstjenesten må forholde seg til vegeiers drift av vegnettet. Her nevnes særlig

snøbrøyting, og samtidighet mellom renovasjon og brøyting. Tidspunkt for kantklipping og

grøftearbeider kan i større grad tilpasses renovasjonstjenestens aktivitet. For snøbrøytingen kan

dunker i avkjørsel være til hindre for snøryddingen. Dunker som kommer ut i vegbanen kan være

til hinder for fremkommelighet for brøytebilen.

3.3 Om trafikksikkerhet

Statens vegvesens vurderingskriterier for trafikksikkerhet knytter seg til følgende momenter:

Siktlinjer i kryss/avkjørsler

Byggegrense for faste installasjoner/bygninger, 15 meter fra senterlinjen i veg for

fylkesveger i distrikt, og 50 meter for riksveger.

Renovatør i vegbanen, 0-visjon om antall drepte i trafikken

Kryssing av vegbanen, tømming som i dag pågår mot kjøreretning

I gruppeprosessen ble det identifisert en rekke uønskede hendelser som kan inntreffe, som følge

av renovasjonsdriften, som kan utgjøre en risiko med hensyn til trafikksikkerhet. Disse ble

systematisert i seks kategorier med nærmere forklaring av hvorfor slike hendelser kan inntreffe.

I matrisen under er de seks uønskede hendelsene gjengitt:

Uønskede hendelser Hvorfor
UH 1-6

1. Dunk i vegbanen • Vær og vind, tømte dunker er lette

Dragsug fra trafikken pga. hastighet

Snøbrøyting - renovatøren treffer ikke «dunkens hull i snøen»

etter tømming.

Ulendt underlag pga. skavl eller dårlig privat snørydding

Dunken står for nærme vegbanen

Abonnenten opererer ikke i henhold til forskrift/avtale, eller

informeres dårli

2. Påkjørsel renovatør • Renovatøren oppholder seg ute i vegbanen i forbindelse med

tømming eller når han skal inn/ut av bilen.

Renovasjonsbilen hindrer sikt for andre biler, som kan medføre

for eksempel uvettig forbikjøring

3. Kollisjon • Renovasjonsbilen hindrer sikt for andre biler, som kan medføre

renovasjonsbil - bil for eksempel uvettig forbikjøring

Renovasjonsbilen må i dag krysse vegen for tømming på begge

sider av vegen, som gjør at møtende biler kan oppleve hinder i

egen vegbane. Krappe svinger, nær avkjørsel forsterker dette

faremomentet

Det er smale veger flere steder i distriktet, noe som gjør at

biler må vente, eller kjøre forbi

Hvis renovasjonsbilen blir overrasket av at det ligger dunk i

vegbanen vil sjåføren kanskje svinge brått unna, som kan

medføre kollisjon med møtende bil

Rambøll
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Kollisjon bil —bil
(Hovedveg —
avkjørsel)

Påkjørsel myk
trafikant

Påkjørsel dyr

Dunk sperrer sikt mellom avkjørsel og hovedveg

Renovasjonsbilen hindrer sikt for biler som kommer både på

hovedveg, og i avkjørsel, som kan medføre for eksempel

uvettig forbikjøring

Smale avkjørsler som skal romme bil og dunk gir dårlig frisikt i

krysset

Størst risiko på E6 på trafikkmengde og hastighet

Hvis en brøytebil eller annen bilist blir overrasket av at det

ligger dunk i vegbanen vil sjåføren kanskje svinge brått unna,

som kan medføre kollison med møtende bil

Dunk sperrer sikt mellom avkjørsel og hovedveg. Særlig barn

kan komme usett ut i vegbanen

Når mange dunker står langs vegbanen, får det en gjentakende

effekt som gjør at en bilist kan bli uoppmerksom på dunkene

Skolebarn må krysse veg til busstopp enten morgen eller

ettermidda

Dunk sperrer sikt mellom avkjørsel og hovedveg. Små dyr kan

komme usett ut i vegbanen

Kan medføre brå oppbremsing eller at biler forsøker å svinge

unna, som igjen kan medføre kollisjon eller utforkjøring

De uønskede hendelsene ble i gruppeprosessen testet for sannsynlighet og konsekvens, og

risikobildet knyttet til renovasjonstjenesten ble beskrevet. I denne sammenheng er hensikten å

vurdere eventuell endring i risikobildet ved innføring avl enmannsbetjent renovasjonsbil, kontra

det gamle systemet med manuell tømming, og renovatør bak på bilen.

De uønskede hendelsene er plassert i risikomatrisene under, 1) for dagens system og 2) for

enmannsbetjent system.

Konsekvenser

Sannsynlighet

4. Svært ofte

Meget sannsynlig

3. Ofte

Sannsynlig

2. Sjelden

Mindre sannsynlig

1. Svært sjelden

Lite sannsynlig

1. En viss fare

Få små person- eller

miljøskader;

systembrudd kan føre

skade dersom

reservesystem ikke

finnes

UH i (praksis)

2. Kritisk

Alvorlig

til (behandlingskrevende)

person- eller miljøskader;

system settes ut av drift

over lengre tid

3. Farlig

Personskade som

medfører død eller varig

m&i; mange skadd;

langvarige miljøskader;

system settes varig ut av

drift

UH2,UH 4

UH 5 (praksis)

UH 5 (teoretisk)

4. Katastrofalt

En eller flere døde,

svært alvorlige og

langvarige skader,

uopprettelig

miljøskade, system

settes varig ut av drift

UH 1 (teoretisk)

UH 6
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Sannsynlighet

4. Svært ofte

Meget sannsynlig

3. Ofte

Sannsynlig

2. Sjelden

Mindre sannsynlig

1. Svært sjelden

Lite sannsynlig

Konsekvenser

1. En viss fare

Få små person- eller

miljøskader;

systembrudd kan føre

skade dersom

reservesystem ikke

finnes

2. Kritisk

Alvorlig

til (behandlingskrevende)

person- eller miljøskader;

system settes ut av drift

over lengre tid

3. Farlig

Personskade som

medfører død eller varig

mn; mange skadd;

langvarige miljøskader;

system settes varig ut av

drift

UH 3, UH 4

UH

4. Katastrofalt

En eller flere døde,

svært alvorlige og

langvarige skader,

uopprettelig

miljøskade, system

settes varig ut av drift

UH 1

UH 2

UH

Risikovurderingen er nærmere kommentert her med forutsetninger, og oppsummert endring i
risiko for uønskede hendelser, som følge av innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil.
Matrisen viser for hvilke uønskede hendelser det skal og/eller bør foreslås avbøtende tiltak.

Uønsket hendelse

Dunk i

vegbanen

Påkjørsel

renovatør

Kommentar, forutsetning

Sannsynligheten for at det ligger en
dunk i vegbanen er svært stor, men

konsekvensen nokså liten. Fordi
dunkene iht. ny forskrift skal stå

nærmere vegen enn tidligere øker
sannsynligheten noe, i teorien. Det
påstås imidlertid at den reelle

endringen ikke blir særlig stor
ettersom abonnentene også i dag har
dunkene nær ve banen.

Renovatør er ikke lenger i vegbanen,
kun unntaksvis, og da fortrinnsvis på
grøftsida av bilen.

Gml.

risiko

Endret risiko

I praksis ingen endring
i risiko, men i teorien

noe økt risiko. Tiltak
skal foreslås.

En påkjørsel kan gi
alvorlig konsekvens,

men sannsynligheten er

betraktelig redusert.
Redusert risiko.
Ytterligere tiltak ikke
nødvendi
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En påkjørsel kan gi

alvorlig konsekvens,

men sannsynligheten er

redusert. Redusert

risiko, men tiltak skal

foreslås.

Relevant på landevegsrodene, pga.

høyere fartsgrenser. Kjenner ingen

reelle hendelser i Avfallsservice, men

forekommer nesten-hendelser årlig.

Behandlingstid per dunk er ca. 1

minutt, og reduseres med ny ordning.

Kryssing av vegbanen blir ikke lenger

aktuelt med enmannsbetjent

renovasjonsbil.

Kryssing av vegbanen blir ikke lenger

aktuelt med enmannsbetjent

renovasjonsbil, noe som gir bedre sikt,

og uvettig forbikjøring vil reduseres.

Når renovasjonsbilen står i vegen, vil

det medføre senket hastighet på bil i

samme kjørebane. Kortere tømmetid

reduserer sannsynlighet for uvettig

forbikjøring, selv om dette fortsatt kan

forekomme.

Har ikke skjedd per dd. i

Avfallsservice. Dunker nærmere

vegbanen, kan gi redusert frisikt og

dermed øke sannsynlighet for

påkjørsel noe.

Formelle krav endres ved at dunker

skal plasseres nærmere vegbanen. I

praksis blir det liten reell endring,

ettersom de fleste abonnenter setter

dunken sin nær ve en o så i da .

Her må risikobildet begrenses til dyr

som kommer ut bak dunker, ikke dyr

som krysser vegen generelt. Det

gjelder hovedsakelig distrikt, som

utgjør ca. halvparten av abonnentene.

Det er 10 aktuelle roder, og <100

dunker per landevegsrode.

Sannsynligheten er derfor lav, men

konsekvensen kan være kritisk.

Kollisjon

renovasjonsbil

- bil

Kollisjon bil —

bil (hovedveg

— avkjørsel)

Påkjørsel myk

trafikant

Påkjørsel dyr

Uendret risiko, men

tiltak skal foreslås.

Liten, teoretisk økning i

risiko. Tiltak skal

foreslås.

Akseptabel risiko, ingen
endring i risikobildet.

Tiltak ikke nødvendig.

Risikovurderingen har vist at innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil i seg selv reduserer det

totale risikobildet, særlig fordi renovatøren ikke lenger vil oppholde seg i vegbanen, og fordi

renovasjonsbilen kun vil gjennomføre tømming i kjøreretningen. Det er imidlertid fremdeles en

viss risiko knyttet til dunker nær vegbanen. I det videre foreslås avbøtende tiltak.

Rambøll



12-(14) RISIKOVURDERING

Med grunnlag i overstående og gjennomført gruppeprosess foreslås følgende avbøtende tiltak for

ytterligere minimering av risikobildet knyttet til renovasjonsdriften.

Uønsket hendelse der Anbefalt avbøtende tiltak

tiltak anbefales

UH 1 Dunk i vegbanen • Dunken bør plasseres noe lenger fra veg enn foreslåtte 0,5

meter i distriktet. Differensierte avstandskrav tettsted/

landeveg, riksveg/fylkesveg (For eksempel 0,5 m/ 3m).

Dunken bør plasseres på den siden av avkjørselen som er

lengst fra kjøreretningen på hovedvegen, for bedre sikt.

Avfallsservice bør informere kunden godt om anbefalt

praksis, og kan kreve at abonnenten følger forskrift for at

tømming skal utføres.

SVV kan kreve ekstern revisjon av Avfallsservice drift. For

eksempel kan SVV evaluere dagens situasjon ved å delta på

fire tilfeldige roder, der reell avstand fra veg måles.

UH 3 Kollisjon • Arbeidsvarsling, «Bedre informasjon til bilister om at

renovasjonsbil - bil renovasjon pågår».

Støtpute blir brukt av SVV i forbindelse med vegarbeid i sør-

Norge, og kan avbøte konsekvens av kollisjon, men anses å

være et for omfattende krav i denne sammenheng.

Revisjon av rodene ettersom tømming nå kun følger

k"øreretnin , vil kunne i effektivitets- o sikkerhets evinst.

UH 4 Kollisjon bil - bil • Arbeidsvarsling, «Bedre informasjon til bilister om at

(hovedveg - avkjørsel) renovasjon pågår».

Armen på renovasjonsbilen kan legge ned dunken etter

tømming, for bedre sikt.

Differensierte avstandskrav for dunkene.

God informasjon til abonnentene om plassering av dunk mht.

avstand o rett side av avk"ørsel.

UH 5 Påkjørsel myk • Differensierte avstandskrav for dunkene.

trafikant • Armen på renovasjonsbilen kan legge ned dunken etter

tømming, for bedre sikt.

God informasjon til abonnentene om plassering av dunk mht.

avstand o rett side av avk"ørsel.

Ved oppfølging av foreslåtte tiltak antas risikobildet knyttet til tjenesten å kunne reduseres

ytterligere.

Rambøll



Avfallsservice AS
Deres ref: Vår ref.: Deres dato: Vår dato:
2012/080782-001 S.Pedersen 27.06.12 12.02.2013

Statens vegvesen
Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

RISIKOVURDERING —INNFØRING AV ENMANNSBETJENT RENOVASJONSBIL I
1\10RD —TROMS

Niser til tidligere innsigelse til forslag til ny renovasjonsforskrift for kommunene i Nord —Troms.
Innsigelsen var til forskriftens §14 som beskriver dunkens plassering i forhold til kjørbar veg.
Innsigelsen var begrunnet i at plasseringen av avfallsdunken så nærme vegen ville være
trafikkfarlig, og også være til hinder for vegvesenets behov for drift og vedlikehold.

Avfallsservice har, i samarbeid med Statens vegvesen, utarbeidet en risikovurdering av de
arbeidsoppgavene som utføres av våre renovasjonsbiler. Det ble videre vurdert i hvilken grad
innføring av enmannsbetjent bil vil endre risikobildet. Rambøll AS ved Nils Arne Johansen har
vært faglig ansvarlig for rapporten som ble presenter for Statens vegvesen i møte den 7. februar
2013. I dette møte deltok Martin Olaussen og Edel Austlid fra Statens vegvesen.

Dersom man tar utgangspunkt i hvordan dagens tømming av avfallsdunker faktisk gjennomføres
viser risikovurderingen at det er en klar forbedring av sikkerheten for renovatøren.
Trafikksikkerheten forbedres blant annet ved at oppholdet ved den tømming av dunker i
gjennomsnitt reduseres fra ca.1,5 min til 20 sek og at renovasjonsbilen ikke krysser vegen.

I rapportens kap.3 er det listet opp en del utfordrende vegstrekninger med høy hastighet og stor
trafikkmengde. I tillegg nevnes riksveg 866 Langslett —Skjervøy. Med bakgrunn i disse
utfordringene vil vi gjøre følgende endringer i forslag til forskriftens §14.

På følgende vegstrekninger settes henteavstanden for avfallsdunken til 1 meter fra kjørbar
veg

Europaveien gjennom Kåfjord
Europaveien i Storfjord samt riksveien mellom Oteren og Lyngseidet
Europaveien gjennom Nordreisa kommune
Langs riksvei 91 på strekningen Lyngseidet —Svensby
På Europaveien gjennom Kvænangen
Langs veiene i Ytre Lyngen og Reisadalen
Riksveg 866 fra Langslett til Skjervøy

I tillegg til dette vil vi gjennomføre følgende tiltak for å bedre sikkerheten:
På de vegstrekningene som er nevnt ovenfor vil vi skifte ut alle 140 liters avfallsdunker
med nye 240 liters avfallsdunker. Disse er tyngre og mer stabil

Adresse Telefon Faks Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn. 62 77 77 00 00 77 77 00 01 77 76 73 77
9152 Sørkjosen E-post: firma)ost@avfallsservice.no Hjemmeside: www.avfallsservice.no



Avfallsservice AS
Ved dårlig vær og i værutsatte områder vil vi legge dunken ned i innkjørselen etter at den
er tømt. Dette vil hindre at dunken blåser ut i vegbanen
Renovasjonsbilen vil få ekstra merking med lys og refleks slik at en blir lett å oppdage for
kjørende som kommer bak bilen.

Vedlagt risikovurdering og forslag til ytterligere tiltak viser tydelig at sikkerheten for våre
sjåfører, trafikkerende og beboere blir bedre ved innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil.
Avfallsservice håper at utredingen og forslag til tiltak er tilstrekkelig til at Statens vegvesen kan
trekke sitt varsel om innsigelse.

Med vennlig hilsen

Sigleif Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil i Nord —Troms - risikovurdering



Statens vegvesen

Avfallserviee AS
1lovedveien 62
9152 SORKMSEN

Behandk.nde enhe1: Saksbehandlerfinnvalgsnr: Vår referanse: Deres rete Vår dato:

FtegiOn nord Marlin Andrens Olaussen - 7761706 2012/080782-0 7 12 03 2013

Midlertidig tillatelse til plassering av avfallsdunker 115 meter fra
vegkant på E6 og Fv i Nord Troms.

Statens vegves n viser til tidligere korrespondanse vedrorende innforing av ny
renovasjonsforskrift for Nord Troms. På bakgrunn av gjennomfort risikovurdering gir
Statens vegvesen midlertidig tillatelse til en proveperiode på 12 måneder til plassering
av avfallsdunker 1,5 meter fra vegkant.

Vilkår som settes for 12 måneders prøveperiode:
Prøveperiode starter når ny renovasjonsforskrift trer i kraft.
Plassering av dunker skal være 1,5 meter fra hvit stripe (veg kant) til nænncstc kant på
dunken
Alle dunker som står i 80 sone skal byttes til 240 liters dunk.

• På E6 og Fylkesveger skal dunker legges flat etter tømming.
Dunker plasseres til høyre i avkjørsler (Retning mot E6 og Fv)
På steder hvor gang og sykkelveg ligger helt inntil E6 og Fv, skal dunkene plasseres
min 0,5 meter på utsiden av gang og sykkelveg.
Dunker skal ikke merkes med refleks eller lys da dette blir brudd i eksisterende optisk
ledning som er langs vegen. Det vil også være vanskeligere å skille mellom myke
tralikanter med refleks og en avfallsdunk med refleks.
Innen utløp av prøveperiode på 12 måneder, skal det gjennomføres en r visjon av
forskrift og gjennomgang av erfaringer fra berørte instanser. Avfallsserviee AS er
ansvarlig for å fremme saken for Statens vegvesen før prøveperioden utløper.
Brudd på vilkår i denne tillatelse vil håndheves med hjemmel i Vegloven §57 og §58.

Plan og fo valtning
Ned hilsen.

Edel Austlid
Fung seksjonsleder

dreas Ola

Postadresse Telefon: 02030 Kuntoradresse Fakturaadr sse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen

Region nord firrnapost-nord@vegvesen,no 9156 STORSIETT Regnskap



Skjervøy kommune
Skjervøy Brann- og redning, 
Forebyggende avdeling

Arkivsaknr: 2013/577 -1

Arkiv: M80

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 07.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
36/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013

Skjervøy Brann- og redning - Forebyggende avdeling: Risikokartlegging med 
handlingsplan

Henvisning til lovverk:
Brann- og eksplosjonsvernloven (BEL)
Forebyggende Forskriften (FF)
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (FOD)
Internkontroll forskriften (IKF)

Vedlegg
1 Brannforebyggende avdeling: Risikokartlegging med handlingsplan

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Risikokartlegging – Forebyggende finnes å være slik at den kan fremmes for 
Kommunestyret for godkjenning

2. Handlingsplan, i risikokartleggingen finnes å være slik at den kan fremmes for 
Kommunestyret for godkjenning

Bakgrunn for saken
Gjennom BEL § 9, er kommuner pålagt å etablere og drifte brannvesen, som er i stand til å 
ivareta pålagte oppgaver innen brannforebyggende og beredskapsmessig arbeid.

Sentral tilsynsmyndighet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), førte 
dokument – tilsyn med Skjervøy Brann- og rednings forebyggende avdeling januar 2011.

I løpet av tilsynet ble det avdekket avvik med hvordan forebyggende virksomhet drives i 
Skjervøy.



Avviket, i tilsynsrapporten fra DSB, var som følger:

”Avvik 1

Kommunens Internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver
fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontroll 
forskriften) § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til 
dokumentasjon.

Kommentar
Kommunens internkontrollsystem må sikre at kravene til brannvesenets forebyggende oppgaver 
til enhver tid blir tilfredsstilt. Kommunen må systematiskk kartlegge lov- og forskriftskrav, samt 
egen risiko og sårbarhet, og iverksette nødvendige tiltak på grunnlag av dette. Dette arbeidet 
skal dokumenteres. Dersom kommunen ikke har kompetanse eller ressurser til å utføre dette 
arbeidet selv, må denne tjenesten kjøpes av kompetent personell.

Tilsynet avdekket blant annet funn på følgende områder:
 Ikke tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse
 Ikke tilfredsstillende plan for brannforebyggende tiltak
 Ikke tilfredsstillende myndighetsutøvelse av tilsyn
 Ikke tilfredsstillende informasjonstiltak
 Liten grad av samarbeid med andre kommuner om brannvesenets forebyggende oppgaver

Dersom kommunen skal kunne tilfredsstille krav fastsatt i eller i medhold av brann- og
eksplosjonsvernloven er det en forutsetning at brannvesenet har tilstrekkelig med personell, og 
at personellet har de kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne ivareta brannvesenets
forebyggende oppgaver på en forsvarlig måte. Hvis kommunen ikke disponerer dette personellet
selv, må tjenesten kjøpes eller det må etableres interkommunalt samarbeid. DSB har god 
erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det 
brannforebyggende arbeidet.”

Avvikshandtering
Som følge av dette, ble det opprettet prosjektstilling, som skulle arbeide med å imøtekomme 
avviket. Dette betyr utarbeidelse av Internkontroll system, og de arbeider, prosesser, tiltak mv., 
som følger slikt arbeid.

Et viktig steg i utarbeidelse av Internkontroll system, er risikokartlegging/-vurdering (Må ikke 
forveksles med Risiko- og sårbarhets analyser (ROS)).

Risikokartleggingen er nå ferdigstilt av prosjektleder og prosjektgruppen. Arbeidet med 
Internkontroll systemet er fortsatt pågående.

Risikokartleggingen har medført dokumentasjon av faktiske forhold i Skjervøy Brann- og 
redning, Forebyggende avdeling. Det foreligger alvorlige avvik fra de krav BEL stiller til 
kommuner mht etablering og drift.



Følgelig har risikokartleggingen resultert i en handlingsplan, som angir risikoreduserende tiltak, 
som representerer stort omfang ift. organisasjon, økonomi, arbeidsmiljø, sikkerhet mv.

Derfor vil saksbehandler, påpeke at vedlagte risikokartlegging, må leses og vurderes nøye i 
denne saken.

Saksopplysninger
Kommentar fra saksbehandler:
Vedlagte risikokartlegging inneholder beskrivelse av arbeidet som er gjort, og resultater. 
Dersom ikke hele dokumentet leses, vil saksbehandler anbefale at kapitlene 1, 3, 4 og 6 leses 
nøye. Dette vil gi innsikt i den jobben som er gjort, og hva denne medfører i form av tiltak mv.

Prosjekt gjennomføring
Risikokartlegging er, som nevnt, et ledd i utarbeidelsen av internkontroll system. Dette er også 
et krav, som fremkommer av Internkontroll forskriften § 5, annet ledd, punkt 6.

Dette er også premiss givende for Internkontroll systemets utforming, innhold og bruk. 
Naturligvis er dette igjen premiss givende for virksomhetens (forebyggende avdeling), 
organisering, drift, oppgaveløsning og metoder.

Skjervøy- Brann- og redning har omfattende avvik i måten brannvesenet drives på. Denne saken 
gjelder Forebyggende avdeling, og vi vil derfor begrense omtalen til denne.

Prosjektet har vært organisert som følger:
Prosjekt leder: Prosjekt ingeniør, Bjørn Vidar Johansen
Prosjekt gruppe: Brannsjef, Yngve Volden

Feier, Hans Henrik Karlstrøm

Prosjektleder har:
 Planlagt arbeidet og fremdrift
 Utviklet metoden, på bakgrunn av erfaring, veiledninger, maler o.l., som finnes under 

lovverket mv. (Det bemerkes at noe av skjematikken er videreutviklet/forbedret på bakgrunn 
av dokumenter vi har mottatt fra Alta brannvesen).

 Gjort grunnarbeidet/laget grunnlaget gruppen har jobbet etter
 Redigert dokumenter og resultater, i tråd med arbeidsmøter

Prosjekt gruppen har, i arbeidsmøter:
 Gjennomført ide myldring og satt rammebetingelser for arbeidet.
 Gjort de konkrete vurderinger, som fremkommer
 Drøftet risikoreduserende tiltak, som er egnet til å redusere uakseptable risikonivå
 Drøftet og blitt enige om handlingsplanens innhold og prioriteringer

Prosjektgruppen, skal bestå og fungere i det videre arbeidet med Internkontroll systemet, i det 
omfang som finnes formålstjenelig.

Risiko kartleggingen
Arbeidet er gjennomført/gjennomføres med følgende metode (Se mer om dette i dokumentets 
kapittel 1 og 3):

1. Ide myldring 
2. Vurdering av risiko 



3. Handlingsplan
- Risikoreduserende tiltak 
- Prioritering – gjennomføring
- Frister og ansvar for gjennomføring

4. Politisk behandling og forankring

I dette arbeidet, er vi nå kommet til punkt 5, som er politisk behandling og forankring. Dette er 
funnet nødvendig, da resultatet av arbeidet er tiltak med stort omfang. Det er viktig at politisk 
ledelse får anledning til å få informasjon om situasjonen, slik at denne kan medtas i politiske 
vurderinger og prioriteringer, som gjøres. Derfor legges saken nå frem for Formannskapet, og 
for videre sendelse til Kommunestyret.

Om man ser bort fra økonomi og omfanget til tiltakene, har gruppen vurdert det som viktig at 
politisk ledelse, som arbeidsgiver, får innsikt i driften av brannvesenet og oppgaver, krav og 
ressurser som gjelder

Vurdering

Som, det nå er dokumentert gjennom Risikokartleggingen, får ikke Forebyggende avdeling i 
Brannvesenet utført oppgavene som kommunen er pålagt. Dette har vært situasjonen i en 
årrekke.

Formålet med brannforebyggende oppgaver er som følger:
Brannforebyggende oppgaver i brannvesenet, skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier 
gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Altså, de forebyggende oppgaver brannvesenet skal gjøre, skal redusere sannsynligheten for at 
brann og eksplosjon oppstår. 
Videre skal forebyggende oppgaver redusere omfanget av brann- og eksplosjon, dersom slik 
hendelse oppstår.

Konsekvenser av manglende forebyggende arbeid:
Når man ser til formålet, nevnt ovenfor, er naturlige konsekvenser av manglende arbeid,
følgende:

 Sannsynligheten for brann og eksplosjon øker
 Omfanget og konsekvensene for brann og eksplosjon øker

Dersom omfanget til hendelser øker, og blir større enn forutsatt, vil det igjen medføre at 
brannvesenets beredskapsstyrke møter hendelser som de ikke er utstyrt til å handtere.

Det er prosjektleders, og prosjektgruppens vurdering at dagens situasjon er alvorlig, og vil 
kunne resultere i alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Derfor er 
prosjektgruppens vurdering, at vedlagte handlingsplan må følges opp.

Resultatene – Risikokartlegging:
De risikoreduserende tiltak, som er fremkommet, er vurdert å være nødvendig for å korrigere 
dagens situasjon, og gjøre brannvesenet i stand til å ivareta de oppgaver og plikter som er pålagt.

Omfanget til tiltakene er relativt stort mht. økonomi, arbeid mv.. Dette har bakgrunn i at 
brannvesenets organisering og ressurs situasjon ikke er endret nevneverdig siden begynnelsen av 
90- tallet. Skjervøy kommune har aldri oppdatert brannvesenets organisering og ressurser i tråd 
med de oppgaver og krav som ligger til og er tillagt brannvesenet.



Når det går lang tid mellom revisjon av en organisasjon, vil man kunne komme i en slik 
situasjon hvor man har ”falt av lasset”.

For at det skal være praktisk mulig å få gjennomført nødvendige tiltak, har handlingsplanen lagt 
opp til et romslig tidsperspektiv. De mest kritiske tiltak prioriteres først.

For ytterligere informasjon om saken, vises det til vedlagte risikokartlegging.



















































































































































Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/1515 -2

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 06.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
37/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013

Visit Årviksand: Igangsetting av revidering av reguleringsplan Årviksand 
havn

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 

Vedlegg
1 Henvendelse om godkjenning av oppstart ny detaljregulering av eksisterende 

reguleringsplan Årviksand havn

Rådmannens innstilling

Skjervøy formannskap er positiv til igangsetting av revidering av reguleringsplan Årviksand 
Havn, for å ivareta interessene til industri og fisketurisme. 
Da område som omfatter reguleringsplan Årviksand Havn er definert som fiskerihavn er det 
viktig at Kystverket Troms og Finnmark blir involvert raskt i prosessen/planene. 

Saksopplysninger/Vurdering

Visit Årviksand henvender seg til kommunen om godkjenning av oppstart for ny 
detaljregulering av eksisterende reguleringsplan for Årviksand Havn vedtatt 29.09.93. 

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?



Vedlagt ligger: henvendelse om godkjenning av oppstart for ny detaljregulering av eksisterende 
reguleringsplan for Årviksand havn, vedtatt 29.09.93



1

Igersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 øverbygd
tlf/fax: 77 72 39 55 mob: 95 45 45 77 Org.nr. 985 754 497 mva.

Sgervøy Kommune
Teknisk etat
Postboks 145 - G
9189 Skjervøy

Dato: 300-4,13

Henvendelse om godkjenning av oppstart for ny detaljregulering av eksisterende
reguleringsplan for Årviksand Havn, vedtatt 29.09. 93

Formålet med planen
På vegne av Visit Rrviksand AS, vil jeg be om godlqenning for oppstart av  ny  detagregUlering for
eksisterende reguleringsplan iArviksand Havn. Formålet med reguleringen er å legge fil rette også for
fisketurisme innenfor eksisterende planområde. 1 tillegg vil det være en gjennomgang av virksomhetene
som er der i dag, og deres framtidige behov.

Plansfatus
Eksisterende reguleringsplan for område er vedtatt 29.09.93. Hovedformålet er Industri, med et mindre
parkområde i tilknytning til en boligtomt helt sør i planområdet.

Beskrivelse av planornrådet
-Planområffit-d-d&& et nattidid avgrenset-drriråde mellom de to moloene som danner Årviksand Havn, og
hovedvegen. Mot sjøen består område av kaier og uhryilingermed en liten rest av nære helt f sør Opp m t
hovedvegen stiger terrenget bratt i sørenden, for så å bli noe slakere.

Langsetter hovedvegen ligger det en bolig helt i sør, deretter regulert park en garage for brøytebiler, og et
kontor som nå har midlertidig bruksendring som utleiehytte innen fisketurisme _ Viderenordover, nærmere
sjøen, ligger et bådager, et sløyehus for fisketurisme og et verksted. Helt i nord ligger fiskebruket, for enden
av kaifronten.

Det er en god del gjenværende arealer innenfor område, og detagreguleringen vil ta for seg den videre
bruken både innen industri og fisketurisme.

Kombinasjonen av turisme og industri er i utgangspunktet utradisjonell. Imidlertfd har det etablert seg et
marked for fisketurisme der nærhet til industri og daglig drift av denne, er en del av opplevelSen.

Utfordringen innenfor planområde erå klargjøre framtidige behov for virksombetenesom.afierede
eksisterer. Det må også defineres områder for nye og ulqente virksomheter Deta§planleggingen må
avklare naturlige avgrensninger mellom formålene som er lesl)are for turister på korte besøk.

Jeg ber om at henvendelsen behandles i Formannskapet 27.05.13. Dersom detayplanleggingen kan
igangsettes, ser jeg for meg en videre framdrift med I. gangs behandling i Formannskapet 04.11.13.

Vennlig hilsen

Kje sti Jenssen
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Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til klage fra konsesjonssøker Linda V. Kiønig over avslag om konsesjon 
for erverv av eiendommen Lyngnes gnr. 66 bnr. 4 i Skjervøy kommune og til vårt vedtak i sak 
18/13 den 14.03.2013.

Formannskapet tar ikke klagen til følge og fastholder sitt vedtak i sak 18/13, om å avslå 
søknaden om konsesjon, jf. konsesjonsloven §§ 1 og 9.

Det er ved avgjørelsen vektlagt følgende:

Formannskapet kan ikke se at klagen inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var 
kjent ved førstegangs behandling av konsesjonssøknaden den 14.03.2013.

Selv om søkeren i forbindelse med konsesjonssøknaden opplyser om påtenkt drift, blir planene 
om gjennomføringen noe uklar, siden hun i løpet av de nærmeste årene ikke vil tilflytte 
eiendommen. Formannskapet mener etter en helhetsvurdering at landbruksinteressene i området 
er best tjent med at eiendommen i framtiden knyttes opp mot brukere som driver et aktivt 
jordbruk og har behov for tilleggsjord. Jordsøker Henrik Nygaard har høstet eiendommen i 25 
år, og har ønsker om å styrke eget arealgrunnlag i stedet for leiejord. Dette gir større trygghet for 
framtidig satsing og for ny generasjon som ønsker å overta drifta.



Nedenfor følger 1. gangsbehandling av konsesjonssøknaden fra Linda K. Kiønig.

Saksdokumenter:

Søknad om konsesjon, datert 27.01.13
Vedlegg til konsesjonssøknaden
Salg/kjøpekontrakt, datert 11.01.13
Verdi- og lånetakst, datert 10.12.1

Vedlegg:

1 Flybilde 66-4

2 Klageskriv 66-
4

Bakgrunn:
Søknaden gjelder kjøp/erverv av eiendommen Lyngnes 66/4 beliggende på Lauksletta 
på Arnøya, som i h.h.t konsesjonsloven er konsesjonspliktig. Kjøpekontrakten mellom 
selger og kjøper er inngått 11.01.13. I tillegg har jordsøker Henrik Nygaard meldt i fra 
om ønsker om eiendommen 66/4 som tilleggsjord til bruket han driver på Lauksletta.

Saksopplysninger:
Søker: Linda Vibeke Kiønig, Pilgrimsbakken 2, 2450 Rena
Overdrager: Gislaug Hansen, Draugen 167, 9016 Tromsø
Jordsøker: Henrik Nygaard, 9194 Lauksletta

Eiendommen Lyngnes 66/4 ligger på Lauksletta på Arnøya å gjennomskjæres av 
fylkesveien ut mot Nymoen.
I kommuneplanens arealdel inngår hele eiendommen 66/4 i LNF-sone 2, som både er 
områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig, ervervs- og 
fritidsbyggelse kan tillates. I områder hvor det ikke er konflikt med viktige 
arealbruksinteresser vil kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse. De 
øvrige deler eiendommen som eies i fellesskap med to andre eiendommer ligger i LNF-
sone 1, dette er områder hvor det foreligger viktige reindrifts-,vilt, frilufts- og/eller 
landbruksinteresser.

I flg. gårdskart fra Nijos har eiendommen følgende arealer:

16,7 daa fulldyrka jord
8,5 daa innmarksbeite
2,4 daa uproduktiv skog
11,4 daa jorddekt fastmark
39,0 daa totalt



I tillegg har eiendommen 66/4 et felles utmarksareal på 690 daa sammen med 
naboeiendommene 66/17 og 66/18.
På eiendommen står følgende bygninger: Et opprinnelig bolighus på 63 m2 oppført i 2-
etasjer i 1946, et naust på 66 m2 bygd i 1950 og et sommerfjøs på 17 m2 bygd i 1950. 
Søkeren opplyser at bolighuset er i middels til dårlig teknisk tilstand, mens naustet og 
sommerfjøset er i dårlig teknisk tilstand.

Kjøpesummen er oppgitt til kr. 500.000,-, som er i samsvar med takst avholdt 10.12.10. 
I flg. taksten er det ikke avholdt en landbrukstakst på eiendommen, men en verdi og 
lånetakst for boligeiendom. Dette forholdet kan ha påvirket takstbeløpet.

Søkeren er 42 år og bosatt på Rena i Østerdalen. Fra før eier hun eiendommer i 
Rendalen og Åmot kommune. Hun opplyser at hun er utdannet agronom fra 2001, og 
vært landbruksvikar i Balsfjord kommune i til sammen 12 mnd. Diverse 
arbeidsoppgaver og verv relatert til spesielt utmark. Hun svarer nei på spørsmål i 
konsesjonssøknaden om hun vil forplikte seg til å bosette på eiendommen innen 1 år 
og deretter selv bebo denne i minst 5 år i sammenheng.

I eget vedlegg til søknaden skriver hun følgende:

”Jeg har inngått kontrakt med Gislaug Hansen om kjøp av eiendommen Lyngnes. Vi tar 
sikte på overdragelse i juni 2013.
Mitt formål med eiendommen er å utvikle og bruke landbruksressursen på en optimal 
måte. Rent konkret vil jeg produsere fôr for salg og forsøksvis prøve å utvikle en 
småskala nisjeproduksjon av høy og poteter.

Innmarka har et potensiale som skal gjennomgås og utvikles. Beliggenheten og 
klimaet utløser for nøye gjennomgang av hvordan spesielt jordveien kan brukes på en 
best mulig måte. Ved en kort befaring sommer 2012 registrerte jeg at innmarka, 
spesielt nordre del viste tegn til utarming. Jeg vil ta jordprøver med sikte på å lage en 
gjødselplan som balanserer bruken av nitrogen i fortsettelsen. Om nødvendig vil jeg 
sørge for et vekstskifte. Dette vil jeg bruke som et utgangspunkt for 
landbruksaktiviteten. Mulighetene for å tørke høy på Lauksletta er flotte hvis
man får noenlunde god sommer. Høy har blitt etterspurt nisjeprodukt til hester og andre
hobbydyr. Pris kan man påvirke selv med både grovhet og innslag av 
urter/erteblomster alt etter hvilke husdyr som er målgruppen. Høyproduksjon er en 
gammel tradisjon i kystnorge, som bringer med seg et positivt kulturelt preg i 
sommermånedene. Hva angår potetåker så vil jeg forsøksvis, etter å ha sett resultat av 
jordprøver, finne et senpotetslag som egner som gourmetpotet, i denne 
sammenhengen småskala nisjeproduksjon til de som er interessert i lokal
mat for egen del eller i kommersiell sammenheng. Ingen ting av det ovenstående er 
komplisert,men det krever en innsats også på planleggingssiden slik at man finner frem 
til de rette metodene og vekstene. Dette med tanke på et godt sluttprodukt og en 
skånsom prosess uten unødig bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler. Satt i en 
miljømessig sammenheng vil jeg sørge for at eiendommen drives på best mulig. Jeg er 
interessert i et samarbeid med lokale kapasiteter og jeg ser det som en stor fordel at 
jorda beites og naturgjødsles innimellom. Mye av jorda kan fortsatt brukes til annen 
grovfôrproduksjon ved siden av de planene jeg har for høy og poteter. Jeg vil
bestrebe meg på ikke å stå i veien for de behov som lokale bønder måtte ha for
tilleggsjord. Med en innsats på å optimalisere bruken så tror jeg at jorda til sammen kan 
gi mer avkastning enn i dag. Jeg har erfaring med jordanalyser og gjødselplaner men 
vil gjerne ha kontakt med fagmiljøer som f.eks Førsøksringen som har lokal innsikt og 
erfaring. Merkevarene Arnøya,Nord-Troms, Skjervøy, kysten, arktis er unik og 



kvalitetsstemplet og bør utnyttes til fulle av flest mulig i landbrukssammenheng. Det er 
jeg bevisst på, spesielt hva angår bruken av Lyngnes.

Utmarka er for så vidt en stor ressurs i seg selv. I mine øyne er den av størst verdi hvis 
den blir bevart slik som den fremstår i dag, helst uten inngrep av betydning. Dette fordi 
den inngår i en større og unik sammenheng i landskapet på Arnøya, som representerer 
en opplevelsemessig kvalitet uten sidestykke spesielt hva angår friluftsliv. Hvis det 
allikevel har interesse for kommunen og drar i positiv retning for konsesjonssøknaden 
kan jeg gjøre en enkel utredning av eventuell grus og sandforekomst. Jeg vil uansett ta 
initiativ til et møte i sameiet for å gjennomgå formål og bruk av utmarka.

Ansvaret for kulturminner/fornminner på eiendommen vil bli ivaretatt på en
samvittighetsfull måte der jeg så langt som mulig vil påse at all forstyrrende og
ødeleggende aktivitet unngås.
Jeg tenker ikke å tilflytte eiendommen i løpet av de nærmeste årene. Husene er av slik
stand at det krever stor innsats å få dem oppgradert til fullverdig bostandard etter dagens
normer. Dog har husene en slik standard at de med enkle grep i en tid kan brukes til
fritidsformål. Mange fritidshus i Norge er både dårligere og har færre fasiliteter. I taksten,
som jeg forholder meg seriøst til i vurderingen av eiendommens verdi, fremgår det at
bygningene har en teknisk verdi på ca 1,4 millioner. Det betyr at de langt i fra er
kondemnable og i så måte drar de i retning av utstrakt bruk av eiendommen. Naustet har
ikke bare en teknisk verdi men også en tilleggsverdi fordi det sjelden tillates oppføring av
naust i våre dager. Sommerfjøset har plass til lagring i forbindelse med landbruksaktivitet.
Nå er imidlertid huset registrert som fritidshus. Man må jo faktisk søke om å få det
omgjort til helårsbolig hvis man har et sånt formål og det er ingen selvfølge å få en slik
søknad innvilget. Jeg har derfor lagt vekt på landbruksaktiviteten i konsesjonssøknaden.
Min familiære bakgrunn er også en sterk drivkraft for å erverve Lyngnes. Min far og mine
besteforeldre er fra Lauksund. Tilsammen har mine besteforeldre Jenny og Peder
Pedersen nå omkring 50 etterkommere. Mange av dem med tilstedeværelse på Arnøya
på heltid og fritid. Det er en slekt med lang og sterk tilknytning til spesielt Lauksund.
Personlig har jeg tilbrakt veldig mange ferier på Lauksletta og har lenge vært på utkikk
etter en eiendom med landbrukspotensiale for å kunne bygge opp om en mulig
helårsbolig med muligheter for meningsfylt aktivitet . Jeg håper at noe av dette kan skape
tillit til at jeg har realistiske målsettinger for eiendommen og at jeg bringer med meg vilje
og evne til innovasjon med en oppside som er verdig eiendommen Lyngnes. Jeg har tre
barn i skole/barnehagealder og jeg vil overføre tilknytningen til Arnøya til dem. Vi
representerer i så måte et potensiale for fast bosetting i fremtiden.
Jeg jobber pr nå som markeds og informasjonsleder i et reiselivsfirma på Hitra.
Arbeidstid og sted er noe jeg i stor grad velger selv og det utløser muligheten til å
oppholde seg mye på Lauksletta. Min mann driver en landbrukseiendom på Hitra samt
entreprenørvirksomhet. Jeg velger å nevne dette for å understreke at vi har interesser for
å utvikle Lyngnes som jeg har beskrevet.
Jeg er tilgjengelig for utdypende informasjon hvis det er behøvelig. Dersom
konsesjonssøknaden byr på spørsmål vil jeg gjerne møte Skjervøy kommune for å
gjennomdiskutere disse”.

Sist det forelå en konsesjonssøknad for erverv av eiendommen Lyngnes 66/4 som ble 
behandlet av Skjervøy formannskap i sak 79/11 og 112/11, hadde gårdbruker Henrik 
Nygaard skriftlig meldt seg som jordsøker, siden han i 25 år hadde brukt denne 
eiendommen som tilleggsjord til hans eiendom 66/3. Konsesjonssøknaden ble den 
gang avslått av formannskapet hvor det i begrunnelsen bl.a. ble vedtatt følgende:

”Landbruksinteressene i området synes best tjent med at eiendommen i framtiden 
knyttes opp til brukere som driver et aktivt jordbruk og har bruk for tilleggsjord. 



Jordsøker Henrik Nygaard har ønsker om å styrke eget arealgrunnlag i stedet for 
leiejord. Dette gir større trygghet for framtidig satsing og for ny generasjon som ønsker 
å overta drifta”.

Etter at kommunen mottok den nye konsesjonssøknaden fra Linda Vibeke Kiønig, er 
gårdbruker Henrik Nygaard orientert om dette, og med forespørsel om han fortsatt har 
interesse for eiendommen Lyngnes 66/4 som tilleggsjord. Henrik Nygaard er 63 år, han 
eier og driver eiendommen 66/3 beliggende om lag 200 meter fra 
konsesjonseiendommen. I brev av 12.02.13 skriver han følgende:

”Jeg er gjort kjent med at det er kommet ny konsesjonssøknad på eiendommen Lyngnes 66/4 
på Lauksletta.
Jordbruksarealet er utgangspunktet for å kunne drive med sauehold og landbruk.
Da jeg startet med sauer i 1975 var målet 80-90 vinterfora sauer som på den tid var et årsverk. 
Siden den gang har kravene blitt skjerpet, slik at vi i dag helst må ha 150-200 vinterfora sauer 
for å kunne få en brukbar drift. Det betyr at vi vil trenge over 200 da fulldyrket jord.
Skal vi kunne holde på med landbruk i Skjervøy, må de brukbare jordbruksarealene i 
kommunen kunne forvaltes av landbruket. Lyngnes har et av de beste jordbruksarealene på 
Lauksletta, ca 25 da i en flate. De er blitt høstet av meg i 25 år, og jeg så fram til å kunne 
fulldyrke det. Jeg hadde god dialog med selger og skulle få kjøpe eiendommen. Jeg regnet 
med at det ble tatt en landbrukstakst på eiendommen, som tok de forbehold som en 
landbrukseiendom med konsesjonsplikt setter.
Eiendommen er framstilt som en flott fritidseiendom,(boligeiendom) som det er fritt fram for den 
som er interessert i å kjøpe. Takstmannen har ikke tatt med i taksten at en konsesjonspliktig 
eiendom regulerer prisen, og at den stiller krav til kjøper av eiendommen. Det viktigste, at 
eiendommen er en landbrukseiendom som har konsesjonsplikt og var i drift, virker nesten gjømt 
bort i siste avsnitt i taksten. Dette har gjort at folk i god tro har meldt seg på som kjøpere av 
fritidseiendom.

Dersom jeg som bonde skulle finansiert kjøpet av denne eiendommen med lån, ville min bank
"Landkreditt Bank" ikke godtatt denne taksten, men forlange en takst tatt av 
landbrukstakstmann godkjent av banken.
Hadde det vært tatt landbrukstakst på eiendommen hadde den i dag vert solgt.
Denne saken slik den lagt fram, har dessverre ødelagt forholdet mellom de berørte parter.
Som jordsøker håper jeg fortsatt å få mulighet til å kjøpe det dyrkbare arealet på Lyngnes, og 
ser gjerne at arealet på oversiden av fylkesveien kan komme hus og hyttesøkere til gode. Viser 
ellers til brev av 22.08.2011, ved forrige konsesjonssøknad”.

Vurdering:
konsesjonslovens formål – konsesjonslovens § 1:
”Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet. Loven tar sikte på å gi et redskap som
bygger opp om samfunnspolitiske mål. Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke
hensyn som kan trekkes inn.
Loven selv nevner utrykkelig framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen,
behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og
friluftsinteresser og hensynet til bosettingen. I lovens formålsbestemmelse er det ikke
foretatt noen differensiering eller eksemplifisering hvor enkelte samfunnsinteresser
framheves som viktigere enn andre”.

I vedlegget til konsesjonssøknaden, som tidligere er gjengitt i sin helhet i
saksutredningen, redegjør søkeren for hvilke planer hun har for eiendommen.
I korte trekk kan den aktiviteten beskrives slik:



Det skal tas jordprøver for utarbeiding av gjødselplan. Dette vil hun bruke som
utgangspunkt for landbruksaktiviteten. Som bl.a. går ut på grasproduksjon og tørking 
av høy på Lauksletta, hvis man får noenlunde god sommer. Høy har blitt et etterspurt
nisjeprodukt til hester og hobbydyr. Hun skriver videre at etter å ha sett resultat av
jordprøver, tar hun sikte på et senpotetslag som egner seg som gourmetpotet, i denne
sammenhengen småskala nisjeproduksjon til de som er interessert i lokal mat for egen
del eller i kommersiell sammenheng.
Når det gjelder utmarka mener hun at den har størst verdi hvis den bevares slik som
den framstår i dag, helst uten inngrep av betydning. Dette fordi den inngår i en større 
og unik sammenheng i landskapet på Arnøya.
Hun tenker ikke og tilflytte eiendommen i løpet av de nærmeste årene. Hun skriver at
husene er av en slik stand at det krever stor innsats å få dem oppgradert til fullverdig
bostandard etter dagens normer. Dog har husene en slik standard at de med enkle 
grep i en tid, kan brukes til fritidsformål. Hun skriver og at hun har slekt bosatt på 
Lauksletta, og hun har tilbrakt mange ferier på Lauksletta og at hun lenge har vært på 
utkikk etter en eiendom med landbrukspotensiale.

Når det gjelder jordsøker Henrik Nygaards interesse for eiendommen vises det til hans
brev av 12.02.12 som er gjengitt i sin helhet tidligere i saksutredningen. Siden det også 
i 2011 ble behandlet en konsesjonssøknad for erverv av denne eiendommen, meldte 
han seg også da som jordsøker i brev av 22.08.11. Konsesjonssøknaden den gang ble
avslått av Skjervøy formannskap som landbruksnemnd den 30.11.11.
Landbruksarealene på Lauksletta består av mange forholdsvis små eiendommer, som
hver for seg i utgangspunktet kan være eiendommer med begrensede arealressurser.
Men når en ser hele Lauksletta under ett, så er der landbruksarealer over store
sammenhengende områder, som strekker seg fra sjøen og opp mot fjellfoten. Den
selvstendige driften på disse er lagt ned. Dette har gjort at Henrik Nygaard har kunnet 
få disponere mye av disse arealene og dermed fått bygd opp bruket til det nivået det 
har i dag. Han har i dag 90 daa fulldyrka jord i eget eie, i tillegg leier han 15 daa fullyrka 
jord og ca. 85 daa overflatedyrka eng og beite. Leiejorda han
disponerer ligger på 8 forskjellige eiendommer. Han opplyser at i dag er det ikke
muligheter for utvidelse av drifta, siden bruket har begrenset med egne arealressurser,
og at konsesjonseiendommen Lyngnes ville være et godt bidrag og styrke eget areal
med 30 %. Og at dette er viktig med tanke på neste generasjon som ønsker å overta
gårdsdrifta. Bruket driver med sau, hvor dyretallet pr. 01.01.13 var 136 sauer. På grunn
av gode beiter og avl, har Henrik Nygaard svært gode resultater.
Eiendommen Lyngnes 66/4 som ligger 200 meter fra driftsbygningen på eiendommen
66/3, danner et sammenhengende areal mellom de to eiendommene, sammen med
eiendommen 66/5 som Henrik Nygaard leier. I flg. gårdskart fra Nijos har Lyngnes 16,7
daa fulldyrka jord og 8,5 daa innmarksbeite. Innmarksbeitearealet kan fulldyrkes, og vil
da utgjøre et område på 25,2 daa fin og lettbrukt jord. Han opplyser at han har leid
Lyngnes i om lag 25 år. I denne perioden har han gjært inn eiendommen og har foretatt
en del planering og sletting av arealet. Selv om eiendommen 66/4 i 
eiendomsinformasjon fra Statens kartverk er opplyst at boligen på eiendommen er 
fritidsbygg, så er eiendommen en landbrukseiendom, hvor både jord- og 
konsesjonsloven gjelder.

Konklusjon:
Sett i fra et landbruksmessig synspunkt synes landbruksinteressene i området å være
best tjent med om eiendommen Lyngnes 66/4, blir tillagt som tilleggsareal til Henrik
Nygaard, i stedet for til konsesjonssøker Linda V. Kiønig. De planene hun legger fram
for en landbruksmessig utnyttelse av eiendommen synes å være marginale, spesielt 
når



hun nevner at arealer hun ikke bruker selv kan lokale bønder få høste. I flg. søknaden
skal hun ikke selv bebo eiendommen de nærmeste årene. For tiden har hun Rena i
Østerdalen som bostedsadresse.
Med dette som utgangspunkt vil vi frarå at søkeren innvilges konsesjon, fordi vi anser
det som viktig at forholdene legges best mulig til rette for å styrke den tradisjonelle
jordbruksdrifta i området, hvor det er behov for tilleggsjord for å styrke det framtidige
driftsgrunnlaget for nabobruk i drift. Dette vil også bidra til å styrke bosettingen, med
tanke på framtidig generasjonsskifte på eiendommen 66/3.

Teknisk sjefs innstilling:
Formannskapet gjorde slikt vedtak den 14.03.2013.

Formannskapet viser til søknad med vedlegg fra Linda V. Kiønig om konsesjon for 
erverv av eiendommen Lyngnes gnr. 66 bnr. 4 i Skjervøy og avslår søknaden som søkt.
Ved avslaget er det lagt vekt på at de planene hun legger fram for en landbruksmessig 
utnyttelse av eiendommen synes marginale, ut i fra arealressursene på eiendommen. 
Hun har heller ingen umiddelbare planer om å bebo eiendommen. 
Landbruksinteressene i området er best tjent med at eiendommen i framtiden knyttes 
opp mot brukere som driver aktivt jordbruk og har behov for tilleggsjord. Jordsøker 
Henrik Nygaard har høstet eiendommen i 25 år, og har ønsker om å styrke
eget arealgrunnlag i stedet for leiejord. Dette gir større trygghet for framtidig satsing og 
for ny generasjon som ønsker å overta drifta. Jf. konsesjonsloven §§ 1 og 9.

KLAGESAK – NY BEHANDLING 27. MAI 2013

Konsesjonssøker Linda V. Kiønig har i brev av 10.04.2013 påklaget avgjørelsen Skjervøy 
formannskap gjorde i sak 18/13 den 14.03.2013, arkivsak 2011/3131-14. Klagen inneholder 
følgende:

”Som klagegrunnlag fremholder jeg at mine landbruksplaner er vurdert på et sviktende
faglig grunnlag og underkjent uten en grundig faglig vurdering. Innholdet i en slik
vurdering er ikke kommunisert til meg og da trolig ikke til beslutningsmyndigheten. Mine
planer innebærer en fullverdig utnyttelse av landbruksarealet og en oppgradering av
bruken. At jeg har formulert at andre delvis kan få tilgang til arealet for sitt formål betyr
ikke noe annet enn at arealet på oversiden av vegen er lite egnet til dyrking, mer til beite.
Videre er det på en normal sommer bare positivt med en sisteslått etter at gras for
høyproduksjon er høstet. Tilførsel av husdyrgjødsel gjennom beiting er også bare positivt.
At min formulering har blitt brukt av saksbehandler til å oppkonstruere en forståelse av at
jeg ikke skal ha en fullverdig bruk av jorden selv vil jeg imøtegå på det sterkeste med å
for det første tilbakevise oppfatningen og dernest utbe en jordbruksfaglig vurdering av at
mine planer er så marginale at de ikke innfrir konsesjonslovens formål, At arealet ikke er
så stort at det danner grunnlag for etablering av et forsørgende gårdsbruk er en annen sak,
det betyr ikke at mine planer for bruken av den jorden som er er marginale. Tvert imot.
For en tid tilbake ble det gjennomført en gårdskartlegging som eiere kunne gi innspill til.
Kartleggingen dreide seg blant annet om fordeling av arealklasser utfra flyfoto og gamle
arkiver. Eier av Lyngnes ga innspill til Skjervøy kommune. Dette fikk hun aldri
tilbakemelding på og hun ble med det fratatt en mulighet til å justere arealklassene slik at
de stemmer med virkeligheten. Det kan igjen ha undergravd mulighetene for å få en mer
korrekt vurdering av ressursene i konsesjonssammenheng. Det er en sak som ikke er lagt
tilside og Skjervøy kommune må forberede en vurdering av hennes innspill.
At jeg ikke har umiddelbare planer om å tilflytte eiendommen er tuftet på sunn fornuft i
vurdering av husets beskaffenhet. Det er pr nå ikke egnet til å bruke som helårsbolig for



en familie med små barn. Det er ikke realitetsorientert å vektlegge dette kravet så tungt
når boligen ikke er bedre enn den er. Jeg reiser også spørsmålet om denne vektleggingen
tåler finjussen når den tid kommer ettersom boligen er registrert som en fritidsbolig. Det
er ikke uten betydning i denne saken. Andre steder må man søke om å få bruke en
fritidsbolig til helårsbolig og man må regne med å få avslag. I Skjervøy kommune krever
man gjennom konsesjonsbehandling at man skal bruke fritidsboliger til helårsbolig. Det
er en veldig spesiell håndheving av loven.
I utgangspunktet er jeg ikke spesielt engasjert i Henrik Nygaard (HN) sine driftsvilkår
eller videre planer. Når han nå gjennom sitt krav om tilleggsjord likevel har fått så stor
betydning for utfallet av konsesjonsbehandlingen velger jeg å knytte noen kommentarer
til det. Det må anses som endel av klagen og forventes vurdert og redegjort for. FIN har pr
idag ingen leieavtale for jorden. Han har for to år siden erklært muntlig overfor eier av
Lyngnes at han ikke vil leie jorden. Han har således slått fast at han driver like godt uten
tilgang til Lyngnes. Når det så kommer til et eierskifte melder han behov som nærmest
skaper et bilde av at Lyngnes er et være eller ikkevære for hans gårdsdrift. Det er en
oppkonstruert problemstilling som tas ibruk fordi han, som mange andre, ønsker å tilegne
seg Lyngnes som den perlen eiendommen faktisk er. Han har valgt å ikke leie Lyngnes,
han har også valgt å drive jorden så dårlig at avkastningen er nede på 30-40% av
potensialet, etter hva jeg forstår av hans egne utsagn i tidligere konsesjonsbehandling.
Synes Skjervøy kommune at det er den beste utnyttelsen av Lyngnes sine ressurser fra et
landbraksfaglig ståsted så stiller jeg spørsmåltegn med hele den faglige evnen til den som
produserer utredning og innstilling. Lyngnes må vendes, i betydningen av pløying og
harving, samt en god tilførsel av tillegsnæring. Det innebærer en ekstraordinær innsats og
den har jeg fremholdt at jeg skal yte. HN har i mange år hatt tilgang til et overskudd av
landbruksarealer. Folk har forpliktet seg til å leie ut til ham.Han har ikke brukt arealene
fullt ut, noe ligger mer brakk enn noensinne. At han absolutt skal ha behov for Lyngnes
mener jeg at Skjervøy kommune er forpliktet til å gå i dybden på all den tid man bruker
det som et utslagsgivende element i en sak som i utgangspunktet handler om helt andre
mennesker og interesser enn HN. Han har nok jord til å fortsette den driften han har idag,
ellers ville han ikke kunnet si fra seg leie på Lyngnes slik som han gjorde for et par år
siden. Hvis han har planer om å ekspandere driften, noe han åpenbart må ha siden han
skal styrke arealgrunnlaget så må Skjervøy kommune utbe planer for denne ekspansjonen
all den tid dere formulerer det som en del av avslagsgrunnlaget. Ellers er det bare et
utsagn uten dokumentasjon, som har blitt gitt overmåte stor betydning.
At Skjervøy kommune har lagt inn et element av distriktspolitisk vurdering hva angår
utviklingen på Lauksletta både aksepterer og respekterer jeg. Handlingsrommet i
konsesjonsloven tillater slike elementer og det er fornuftig å ta det ibruk. I den
forbindelse så tillater jeg meg å peke på at slik som det er pr nå så blokkerer HN for
omsetning av eiendommer. Verdien på eiendommene er redusert til et minimum ettersom
man ikke får selge dem til en noenlunde grei pris, de er jo mer eller mindre kondemnert
og tiltenkt som tilleggsj ord for HN. Man snakker om arven til mange av etterkommerne
på brukene utover Lauksletta. I utgangspunktet store markedsverdier pga den
naturskjønnhet som Lauksletta og Arnøya representerer. I praksis er det I-IN som
bestemmer over eiendonmiene utover. Jord og hus forfaller gradvis fordi man ikke vil
investere i noe man ikke har herredømme over selv. Det sås også kimer til voldsom splid.
Mange kommuner må satse på deltidsinnbyggere og de ressurser de legger igjen gjennom
innsats, investeringer og positiv tilstedeværelse. Mange kommuner må akseptere at
deltidsinnbyggerne gjennom en sterkere og sterkere tilknytning kan utgjøre et potensiale
for fast bosetting i ellers mørklagte grender. Slik er det kanskje med Lauksletta en
periode.
Nå er det på tide at Skjervøy kommune utfordrer gamle mønstre og lar andre enn HN
slippe til på Lauksletta. Det er bare positivt for utvildingen og det er plass og ressurser til
at man kan leve side om side. Handlingsrommet i konsesjonsloven tillater også en slik
dreining av kursen. Personlig mener jeg å kunne tilføre lokalsamfunnet vekst og
nyskaping, det er forhåpentligvis ønskelig.



Jeg mener at mine planer for eiendommen står selvstendig og imøtekommer kravene i
konsesjonsloven. Det er hovedmomentet for klagen”.

Landbrukskontorets merknader og vurdering:
”Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å 
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er 
mest ganglig for samfunnet. Loven tar sikte på å gi et redskap som bygger opp om 
samfunnspolitiske mål. Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn. 
Loven selv nevner uttrykkelig framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for 
utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og fritidsinteresser og 
hensynet til bosettingen.

I bestemmelsen brukes uttrykket ”bl.a.” om de hensyn som skal tilgodeses. Det betyr at det ikke 
er foretatt noen fullstendig oppramsing av hensynene som skal tillegges vekt. Også hensyn som 
blir tilgodesett i andre lover kan trekkes inn så sant det bidrar til et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet. Uttrykket 
”samfunnet” omfatter mer enn rene statlige eller kommunale hensyn. Meningen er at det skal 
gis rom for utvikling og endring av faktisk art på tekniske, økonomiske, samfunnmessige og 
andre områder, bl.a. med hensyn til behov og ressurser. Den gir rom for skiftende oppfatninger 
og nye vurderinger. Konsesjonsloven er ingen spesifikk landbrukslov som ensidig skal tilgodese 
landbruksnæringens interesser. Hensynet til landbruksnæringen er en del av helheten og 
hensynet må veies mot andre hensyn.

Uttrykket ”mest” ganglig for samfunnet innebærer ikke at en er tvunget til å velge den beste 
løsningen, men at en må velge mellom de faktiske mulighetene en har. Samfunnshensynene er 
det sentrale i vurderingen. Individuelle forhold er også relevante momenter, men da som 
korrigerende momenter.

Samfunnsinteressene skal relateres til nåtid og framtidige generasjoners behov. Samfunnsnytten 
skal etter dette se i i et langsiktig perspektiv. Dette har bl.a. praktisk betydning når virkemidlene 
i loven skal brukes for å sikre et langsiktig ressursvern, herunder jordsmonnet som 
produksjonsfaktor.

Utrykket ”landbruksnæringen” erstatter utrykket ”jord-, hage- og skogbruksnæringen” og 
dekker også tilknyttet virksomhet som for eksempel utmarksnæringer og reindrift her også 
innbefattet ”utbyggingsgrunn”. En skal å tilgodese hensynet til ”miljøet, allmenne 
naturverninteresser og friluftsinteresser”. Hensynet til ”bosettingen” skal tilgodeses. En kan 
treffe avgjørelser som tar sikte på å øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å 
opprettholde den bosettingen en allerede har i kommunen”.

Som det framgår av konsesjonssøknaden og klagen, legger søkeren fram opplysninger for hvilke 
planer hun har for eiendommen Lyngnes 66/4, hvor hun samtidig opplyser at hun ikke ønsker og 
tilflytte eiendommen i løpet av de nærmeste årene på grunn av at husene er i slik stand at det 
krever stor innsats for å få dem oppgradert til fullverdig bostandard etter dagens normer. Hun 
skriver videre at husene dog er i slik stand at de med enkle grep i en tid kan brukes til 
fritidsformål. Som tidligere opplyst er hun bosatt i Rena i Østerdalen. 

For landbrukskontoret har det vært viktig å se hvilke landbruksinteresser som knytter seg til 
eiendommen og området. Eiendommen har begrensede arealressurser for økonomisk utbytte 
med et ordinært driftsopplegg. Den mangler i tillegg også fjøsbygning og bolighuset trenger 
omfattende påkostninger.



Jordsøker Henrik Nygaard har over tid ønsket mer dyrka jord i eget eie, siden han i sitt 
driftsopplegg er avhengig av leiejord. Hans målsetting er å bli mindre avhengig av leiejord, 
spesielt med tanke på det framtidige generasjonsskifte på gården. Dette har vært et uttalt ønske 
både ovenfor kommunen og gjentatt i brev i forbindelse med denne konsesjonssøknaden. Som 
opplyst tidligere har Henrik Nygaard fram til 2011 høstet eiendommen Lyngnes 66/4 over en 
periode på 25 år. Lyngnes ligger 200 meter fra hans eiendom 66/3 og i grense med 
naboeiendommen 66/5 som Henrik Nygaard har leieavtale på. Disse tre eiendommene danner et 
sammenhengende område med dyrka jord. Henrik Nygaard har vært medlem av Forsøkringen i 
Nord-Troms over flere år, hvor også eiendommen Lyngnes 66/4 har inngått inntil 2011. Selv om 
avtalen/bruken av Lyngnes 66/4 har gått over 25 år, har Henrik Nygaard opplyst at han ikke så 
det økonomisk forsvarlig å investere i oppgradering av jordarealene på leieavtaler som nærmest 
gjaldt år for år.

I motsetning til opplysninger i klagen om at Henrik Nygaard ikke høster arealene han leier, er 
ikke dette et forhold landbrukskontoret kjenner til. Vi er derimot av den oppfatning at jordsøker 
Henrik Nygaard utnytter leiearealene fullt ut til slått, eller beite på områder som er vanskelig å
høste maskinelt på grunn ulende, stein og morene.

Konklusjon:
Vi kan ikke se at klagen inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent ved 
førstegangsbehandling av konsesjonssøknaden i Skjervøy formannskap den 14.03.2013, sak 
13/18.
For begge interessene foreligger momenter som kan tillegges vekt. Vår konklusjon vil fortsatt
etter en helhetsvurdering være at landbruksinteressene i området vil være best tjent med om 
eiendommen Lyngnes 66/4 blir tillagt som tilleggsareal til jordsøker Henrik Nygaard sitt bruk, i 
stedet for til konsesjonssøker Linda V. Kiønig. Selv om hun i forbindelse med søknaden 
opplyser at hun har konkrete planer for drift, blir hennes målsetting om drift vanskeligere å 
gjennomføre når hun i løpet av de nærmeste årene ikke vil flytte til eiendommen. Det er et 
hovedmål for landbrukspolitikken å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. 
Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av den er viktige faktorer for å få dette til. Det 
skal derfor legges vekt på å få til gode driftsmessige løsninger. Dette mener vi man oppnår siden 
konsesjonseiendommen grenser opp til arealer jordsøker allerede disponerer ved eie og 
leieavtale.
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Fellingstillatelse av elg 2013 på Kågen og Uløya

Henvisning til lovverk:

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 
Skjervøy kommune i 2013:

Kågen Grunneierlag totalt 5 dyr, fordelt på 2 voksne okser over 1,5 år, 1 voksen ku over 1,5 år 1 
valgfritt dyr og 1 kalv.

Kågen Utmarkslag totalt 6 dyr, fordelt på 1 voksen okse over 1,5 år, 2 voksne kyr over 1,5 år, 1 
valgfritt dyr og 2 kalver.

Nordre Uløy totalt 7 dyr, fordelt 1 okse over 1,5 år, 2 voksne kyr over 1,5 år og 3 valgfrie dyr og 
1 kalv.

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 
opp dyr ved eventuell skadeskyting.

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 
viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyrgruppene for 
best mulig å ivareta elgstammens framtige utvikling.

Bakgrunn:
Tildeling av fellingstillatelse for elg i Skjervøy komme – 2013.



Saksopplysninger:

I Skjervøy kommune er det tre godkjente elgvald. To av disse ligger på Kågen, henholdsvis 
Kågen Utmarkslag beliggende på Vest-kågen og Kågen Grunneierlag beliggende på 
Taskebyhalvøya. I tillegg Nordre Uløy jaktlag som omfatter nordre del av Uløya.

Kågen:
Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at elg er omkommet på grunn av trafikken på fylkesvei 
866, eller på annen måte ute i naturen. Kågen Grunneierlag har i brev av 12.05.13, bl.a. skrevet 
følgende:

”Vi registrer til dels veldig store beiteskader på skogen og ser at størrelsen på dyrene på Kågen 
er gått mye ned hva vekt angår, og kyrne ikke får eller får færre kalver enn før. Noe vi 
konkluderer med at det rett og slett ikke er mat nok til alle dyrene. Vi har de siste årene valgt å 
ta ut dyr som vi selv ikke tror har hatt store sjanser til overleve vinteren. Vi har bl.a. annen skutt 
voksen okse som normalt ville veid 135-150 kg, men som veide bare 110 kg, og flere kalver på 
rundt 50 kg mot normalt 80 kg. Vi vil derfor prøve å regulere bestanden tilbake til den 
kondisjonen de var i da elgjakta starta på Kågen”.

På dette grunnlaget ønsker Kågen Grunneierlag å ta ut 5 dyr totalt i årets elgjakt.

Fra Kågen Utmarkslag har vi fått en muntlig tilbakemelding som går ut på om lag det samme 
som Kågen Grunneierlag gir uttrykk for. Men at dyrene svømmer fram og tilbake mellom Kågen 
og fastlandet gjør det vanskeligere å vite nøyaktig det antatte dyretallet som befinner seg på øya. 
Men en trend er at beitinga går sterkt utover skogen, noe som kan tyde på sterk beitepress.

Kågen har totalt om lag 19.000 dekar tellende beiteareal, fordelt med 11.000 dekar Kågen 
Utmarkslag og 8.000 dekar på Kågen Grunneierlag.

Nord-Uløy:
Jaktlaget her har sendt følgende mail datert 18.04.13:

” Vi har som tidligere år gjennomført privat flytelling på hele Uløya. Flytellingen ble 
gjennomført den 09. mars i år med gode lys og snøforhold, dog ble ikke tellingen med småfly 
optimale over tette platefelt og skogområder. Årets flytelling ga et resultat på 27 elger med god 
spredning over hele øya. Størelsen på flokkene var fra to til fem dyr og dette gir et telleresultat 
som er noe høyere enn tidligere års telling.
Ved flytellinger der det vanlig å legge 20-30 % for å få et riktig estimat, dette estimatet tilsier at 
det står 32-35 vinterbeitende elg på Uløya. Med bakgrunn i tidligere innsendt rapport om 
vurdering av beitegrunnlaget, ønskes det ikke en stamme som er større enn 20-25 vinterbeitende 
elg på Uløya. Tidligere års avskyting og årets telleresultat, konkluderes med at avskyting bør 
økes for å ivareta en sunn og livskraftig stamme”.

Bestandsplanen som Nordre Uløy utarbeidet i 2011/2012 la opp til en avskyting av inntil 20 dyr 
i løpet av en tre års periode. I 2012 ble det godkjent avskyting av 6 dyr til sammen, med dette 
som bakgrunn kan avskytingen i 2013 økes til 7 dyr totalt.

Vurdering:
Ved vurdering av årets tildeling for både Kågen og Nordre Uløy er det lagt til grunn de 
tilbakemeldinger vi har fått fra lagene om antatt dyretall. Selv om ikke elgstammen har økt 
spesielt i forhold til tidligere år, har tilbakemeldingene vist at stammen er på et nivå som ikke 
bør bli større på grunn av tilgjengelig beitegrunnlag. Siden ingen av jaktlagene i kommuen har 



godkjent bestansplan, må tildelingen foretas i henhold til § 21, som omhandler målrettet 
avskyting foregå ved å fordele fellingskvoten på et bestemt antall definerte kjønns- og 
aldersgrupper.
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Driftsavtale for uttak av masser

Rådmannens innstilling

1. Skjervøy kommune skal etter oppgave fakturere uttak fra bruddet med kr. 5,-/ m³, løst volum

2. Det foretas opprydding i bruddet i forhold til lagret utstyr og annet

3. Adkomsten til bruddet stenges med bom

4. Det inngås avtale med aktuelle entreprenører for uttak av stein

5. Det gjøres en opprydding på nederste nivå og det tillates ikke videre masseuttak herfra.

Saksopplysninger

På Skjervøy tettsted har det vært mulig, de senere år, å hente dreneringsmasser på Sandøra i 
forbindelse med drenering rundt hus. Tidligere har det vært hentet ut store mengder masser 
herfra til bruk for, også veifylling, støpesand mv.

For Sandøra anbefales det at uttak av masser avsluttes med umiddelbar virkning. Dette 
begrunnes i, for det første, at det begynner å minke med egnede masser. For det andre så er det 
planer om å etablere industriområde på Sandøra. En etablering av industriområde vil medføre 
fyllig i sjøen. Da vil det være uhensiktsmessig og kostnadsøkende å først fjerne masser herfra 
for neste omgang å erstatte disse med masser fra andre plasser. UTTAK AV MASSER FRA 
SANDØRA TILLATES IKKE.

I steinbruddet ved Vågvannet har det tilsynelatende vært fritt fram for alle og en hver for uttak 
av fjellmasser. Det har ikke vært noen systematikk i uttaket, annet enn at entreprenørene seg i 
mellom har avtalt hvor de sprenger og tar ut stein. I tillegg til ”uorganisert” uttak av masser er 
bruddet brukt til lagring av maskiner og utstyr, ”raskmasser”, rot og skrot.

Det skal utarbeides en driftsavtale for uttak av masser. For å gjennomføre det og ha kontroll med 
uttaket og de andre forholdene som henlegging av skrot, ”rasmasser”, lagring av utstyr mv deles 
bruddet opp i ”parseller” der de aktuelle aktører tildeles en ”parsell” de kan ta ut masser på. 
Masseuttaket skal foregå planmessig, slik at en til slutt har et ferdig planert område til benyttelse 
for eventuelt industriområde. Kommunen skal ha råderett over det hele og vil ved et eventuelt 



behov for et større masseuttak inndra de tildelte ”parseller” og ta full styring over bruddet. Det 
skal for ettertiden betales for de massene som tas ut fra bruddet.

Bruddet er i dag ”delt” opp i to nivå. Det nederste nivået bør, planmessig, ryddes opp og etter 
opprydding gis det ikke lenger tillatelse til uttak her. Her er myrjord etter REMA 1000 i 
skråningen som ble kjørt dit for å ”blende” fjellskjæringen. Her tas det masser fra i dag, det har 
vært gjort uten at det har vært gitt tillatelse til dette og det vil ikke tillates framover heller. 
Massene skal brukes til det de er tenkt til, å ”blende” fjellskjæringen mellom nivåene.

Hvordan bruddet praktisk skal ”driftes”/ deles opp har vi ikke helt for oss pr. dato, men det bør i 
første omgang foretas opprydding før interesserte får tildelt ”parsell”.

For at dette skal kunne la seg gjøre bør det settes en bom inn til området, der kun de som har 
avtale har nøkkel. Dette for bedre å holde kontroll med bruken av bruddet.

Det har vært forespørsel om oppsetting av knuseverk i bruddet, men med bakgrunn i tidligere 
erfaringer tillates det ikke oppsett av og drift av knuseverk, med bakgrunn i støy til nærliggende 
bebyggelse.

Vurdering

Det må fra og med i år betales for massene som hentes fra Skjervøy kommunes eiendom. Prisen 
settes til kr. 5,- pr.m³ løst volum. Oppgave over uttak leveres den 1. i hver mnd. av de firma som 
henter ut masser.

Det bør foretas opprydding bruddet, adkomsten bør stenges med bom, det bør inngås avtaler 
med aktuelle foretak for uttak av masser og det bør ryddes opp på bruddets nedre del og videre 
masseuttak avsluttes.
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Saksbehandler:  Yngve Volden
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Saksfremlegg
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Drift av veglys

Rådmannens innstilling

1. Det skal kun være veglys der det bor fastboende.

2. De sparte kostnadene med å slukke lys skal gå tilbake til veglysbudsjettet for vedlikehold 

av det øvrige veglysanlegget

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har oppnevnt en komité som skal se på drift av veglys. Komiteen består av 
Ordfører(leder), teknisk sjef og Rolf Larsen. Komiteen skal se på muligheter for innsparinger og 
lage et driftsopplegg for det som blir igjen.

Å vurdere hva som skal gjøres med veglys er ikke en lett oppgave. Det er mange ”følelser” 
knyttet til dette temaet og det er et stort engasjement blant innbyggerne når lysene er mørke.

Komiteen er kommet fram til at det må lages en oversikt over hvor det bor folk. Der det bor 
fastboende skal det være lys der det allerede er etablert lys i dag. Hvor mange lyspunkt ved 
hvert hus med fastboende det skal være, kan variere litt ut i fra hvordan styringen(fotocellene) 
av lysene er lagt opp, men det bør være minst to lys ved hvert hus. Lys som står og ”brenner” på 
lange strekninger der det ikke bor fastboende bør slukkes. Er avstanden mellom fast bosetting 
mindre enn ca 1 kilometer bør lysene beholdes på.

Det er vurdert nattestenging av veglysene. Dette er en arbeidskrevende og ikke minst kostbar 
oppgave i forhold til styringssystemer. Vi har ikke fått en konkret sum på dette da det må 
planlegges og innhentes priser fra utstyrsleverandører. Om dette er en lønnsom investering er 
ikke avklart enda, men Ymber stiller seg tvilende til det med bakgrunn i store investeringer.

På umålte anlegg betaler Skjervøy kommune kr. 250,- pr lyspunkt pr. år. Hvor mange lys som 
vil bli slukket ved justering av fast bosetting har vi ikke hatt en gjennomgang på, men det vil 
dreie seg om, omkring, 100 – 150 lyspunkt. Dette vil være en besparelse fra 25 000,- til 37 500,-
pr år. I Tillegg blir det noe innsparing på vedlikehold av de ”slukte” lysene. De sparte midlene 
skal brukes til vedlikehold av veglys.



Etter at det eventuelt blir avstenging av veglys må det foretas en ny konkret opptelling av 
veglysene i kommunen.

Komiteen var også inne på at det burde være tilstrekkelige budsjett for å, til en hver tid, kunne 
foreta et godt nok vedlikehold og forbedring av veglysnettet, det er ikke tilfelle i dag.

Vurdering

Ut i fra saksopplysningene i saken vurderer komiteen at Det skal kun være veglys der det bor 
fastboende og de sparte kostnadene med å slukke lys skal gå tilbake til veglysbudsjettet for 
vedlikehold av det øvrige veglysanlegget.
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Velkomstpakke til nye innflyttere

Rådmannens innstilling

1. Som et ledd i satsingen på omdømmebygging og positiv befolkningsutvikling vil Skjervøy 
kommune innføre en velkomstpakke til nye innflyttere. 

2. Kostnadene med å innføre pakken vil være kr.12.000,- og søkes innarbeidet i 
budsjettreguleringen i juni.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune jobber med å lage en ”Velkomstpakke” til nye innflyttere i kommunen. Det er ofte 
vanskelig å få oversikt over tjenester og virksomheter når en kommer ny til et sted. Mange kommuner 
konkurrerer om de samme folkene når det gjelder å skaffe arbeidstagere i privat og offentlig sektor. 
Mange kommuner er kreative og lager ulike velkomstpakker for å få folk til å bosette seg i akkurat deres 
kommune.

I omdømmeprosjektet ønsker en å profilere Nord - Troms som en attraktiv region å bo i. Hjemmesidene 
kan til en viss grad dekke opp behovet for informasjon, men det lille ekstra en kommune kan tilby av 
service kan være utslagsgivende for hvor folk velger å bosette seg. Å bli sett er viktig for folk. En 
velkomstpakke sendt til akkurat deg som ny i kommunen, kan være med å gi et inntrykk av at en blir 
ønsket spesielt velkommen. Dessuten er en slik pakke til god hjelp for å orientere seg og bli kjent i 
kommunen.

I velkomstpakken finner du en velkomstbrosjyre som presenterer kommunen, en invitasjon til et 
velkomstmøte med ordføreren, gratis medlemskap/ billetter til noen av kommunens 
organisasjoner/tjenester i et begrenset tidsrom, abonnement på Framtid i Nord, Fysakposten hvor 
mange av aktivitetstilbudene som fins i kommunen presenteres osv.

Å sende ut en velkomstpakke vil medføre ekstra kostnader for kommunen. Det blir kostnader for å 
kjøpe kvartalsvise rapporter med adresser på nytilflyttede fra skatteetaten, trykke brosjyrer, porto til 
utsending av pakken og til å avholde velkomstmøter med enkel bevertning. Utgiftene er beregnet til 
kr.12.000,- pr.år. 



Skjervøy kommune ønsker å komme i gang med Velkomstpakken i vår. Storfjord kommune har kjørt et 
lignende opplegg i mange år allerede og har god erfaring med pakken. Kostnadstallene er hentet derfra. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1125 -2

Arkiv: L81

Saksbehandler:  Terje Trætten
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Utbygging Prestegårdsjorda

Tidligere vedtak:
- Vedtak i f-sak 16/08
- Vedtak i k-sak 39/09 punkt 7

Vedlegg:
- Reguleringsplan, egengodkjent 2.4.2009.
- Reguleringsbestemmelser, datert 2.4.2009.
- Ytelsesbeskrivelse, feltutbygging av mindre boenheter på prestegårdsjorda øvre del.
- Entreprenørens ”Pris på prestegårdsjorda øvre del, Luma 10, datert 15.6.2012.
- Referat fra avklaringsmøte, 29.8.2012.
- Intensjonsavtale mellom kommunen og SBS, på utbygging av prestegårdsjorda øvre del.
- Bebyggelsesplan, datert 19.11.2012.
- Snitt bebyggelsesplan
- Fasadetegning 12 leiligheter
- Fotomontasje med flatt tak, mottatt 20.3.2013
- Fotomontasje med røstet tak, mottatt 26.4.2013

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet om å gjøre slikt vedtak:

1 Skjervøy Formannskap er positiv til konseptet som skal gi flere boliger på tettstedet 
Skjervøy.

2 For å kunne ta endelig stilling til saken må det fremlegges fotomontasje som viser 
nøyaktig plassering av bygningene i riktig målestokk, der utforming av bygningene og 
terreng blir vist, i forhold til omkringliggende bebyggelse.

3 Utbygger må synliggjøre hvordan § 29-1 og 29-2 blir ivaretatt.
4 For at bygningen ikke skal ruve for mye i terrenget tillates det at de oppføres med flatt 

tak.



Saksopplysninger

Kommunen har ønske om etablering av boliger på øvre del av prestegårdsjorda.  

I kommunestyresak 39/09 punkt 7, har kommunestyret bedt omstillingsprosjektet igangsette et 
tiltak med bygging av nye selveierleiligheter på prestegårdsjorda. Det ble satt ned ei gruppe som 
skulle forestå arbeidet. Gruppa har bestått av: Leder av omstillingsprosjektet, Silja Karlsen. 
Ordfører, Roy Waage/Torgeir Johnsen. Prosjektkoordinator Terje Trætten.

Gruppa utarbeidet ytelsesbeskrivelse for tiltaket. Denne ble utarbeidet med bakgrunn i tidligere 
vedtak, politiske signaler, reguleringsplan for området og plan- og bygningsloven.

Tiltaket ble annonsert i Nordlys og Framtid i Nord, og det ble avholdt et dialogmøte med 
interesserte aktører.

Flere interesserte aktører møtte opp på dialogmøtet. Ved fristens utløp kom det kun inn et 
konsept. Det var fra Skjervøy Byggeservise AS, heretter kalt SBS.

Konseptet som kom inn var ikke helt i tråd med ytelsesbeskrivelsen. 

Det ble avholdt et avklaringsmøte med SBS, 29.8.2012, og alle punkter ble gjennomgått. Veien 
videre ble at SBS skulle utarbeide og levere bebyggelsesplan innen 31.12.2012.

Bebyggelsesplanen viser to blokker med 18 leiligheter i hver. Disse er på tre etasjen pluss 
kjeller. I kjelleren skal det være parkering. Blokkene har flatt tak. 

I reguleringsplanen punkt 1.1. Står det, Sitat ”I området skal det oppføres boliger/leiligheter i 
inntil 3 etasjer inkl kjeller, med tilhørende anlegg ” sitat slutt. 

I punkt 1.2 står det, sitat ” Takvinkelen fastsettes til maks 35 grader, men bygningsrådet kan 
kreve at bygninger at bygninger i samme gruppe eller langs samme veistrekning skal ha ens 
takvinkel ” sitat slutt. 

Tiltaket har ved to anledninger vært drøftet i formannskapet uten at det har vært gjort vedtak. 
Det er etterspurt fotomontasje, der blokkene er plassert i terrenget.

SBS har levert fotomontasje med flatt- og røstet tak.

Begge disse kan ha en feilmargin i forhold til plassering. Det burde vært lagt mer arbeid i disse 
for å få større nøyaktighet med tanke på plassering i horisontal- og vertikalplanet.

I det etterfølgende vil vi sammenholde konseptet fra SBS i forhold til reguleringsplanen.

1.1 Etasjeantall.

Etter dialog mellom SBS og kommunen har de fjernet en etasje. Det blir da to etasjer med 12 
leiligheter og kjeller for parkering, i hver blokk. Punkt 1.1 i reguleringsplanen er da oppfylt.

1.2 Takvinkel.

SBS ønsker å bygge med flatt tak. Begrunnelsen for dette er at det er billigere å bygge med flatt 
tak. Bygget blir lavere og vil være mindre ruvende i terrenget, og dermed hindre for utsikten fra 
øvreliggende bebyggelse i mindre grad, enn ved røstet tak. Etasjehøyden vil være på rundt 3 
meter. Høyden på blokkene over terreng vil være på rundt 6 meter, da kjelleren skal ligge under 
terrenget.



Reguleringsplanen sier at takvinkelen skal være maks 35 grader. Flatt tak har 0 grader. Bygget 
kan således ha en takvinkel på 1 grad og dermed i prinsippet oppfylle reguleringsplanens punkt 
1.2. 

Utseendemessig ville nok et bygg med røstet tak være penere. Derimot vil kostnadene bli større, 
bygget blir mer ruvende og utsikten reduseres for øvreliggende bebyggelse.

På Skjervøy og andre steder er det en mengde bygg med flatt tak. De fleste bygningene langs 
Strandveien, i sentrum, er på to etasjer og har flatt tak og vi kan ikke se noen ulemper med det. I 
byene bygges det både boliger og forretningsbygg med flate tak. Vi vil anbefale formannskapet 
å godkjenne bygningene med flatt tak.

1.3 Form og materialbehandling.

For å imøtekomme PBL § 29-1 og § 29-2 har SBS levert en fotomontasje med røstet tak og en 
ark på hvert bygg. Ut fra kommunens vurdering er ikke dette tilstrekkelig for å ivareta PBL § 
29-1 og § 29-2. 

Det er ikke opplyst om hvilke materialer som tenkes brukt. 

1.4 Øvrig bygningsmasse som garasjer, redskapshus og lignende skal være tilpasset den 
øvrige bebyggelse. 

Ikke relevant, da dette løses innefor hovedbygningen.

1.5, 1.6 og 1.7 forutsettes ivaretatt.

1.8 Ikke relevant da garasjer skal være i kjeller.

1.9 Utnyttelsesgrad.

Punktet er oppfylt.

1.10 Bebyggelsesplan skal vise:

Bygningers plassering, etasjetall, høyde og takform,

Ansees oppfylt.

-Tilpasning i forhold til omkringliggende bebyggelse og vegetasjon.

Ikke oppfylt.

-Parkeringsplasser, garasjer.

Ansees oppfylt.

-Interne gangveier.

Ikke oppfylt. Dette skal fremkomme på situasjonsplanen som legges frem i byggesøknaden.

-Område for eksisterende og fremtidig vegetasjon.

Ivaretatt i henhold til ytelsesbeskrivelsen.

-Plassering av gjerder.



Se punkt 1.6.

-Kommunaltekniske anlegg inkl strømforsyning.

Ivaretatt i henhold til ytelsesbeskrivelsen.

2 Trafikkområder.

Ivaretatt i henhold til ytelsesbeskrivelsen.

Boligsituasjonen på Skjervøy.

Tettstedet Skjervøy opplever stort press på boligmarkedet. Kommunen har omkring 20 
boligsøkere. Flere av disse sier at det er meget vanskelig også på det private markedet. Det er 
flere hus til salgs, noen blir solgt raskt og noen tar det lenger tid å selge. I media har vi sett 
fortvilte unge mennesker i etableringsfasen som er på husjakt, uten hell. Industrien ekspanderer 
og trenger flere arbeidstakere. Daglig er det arbeidstakere til industrien som oppsøker 
kommunen i jakt på bolig. 
Skjervøy ønsker å trekke til seg flere innbyggere, og da er tilgjengelige boliger det viktigste i lag 
med arbeid.
Konseptet med bygging av boligblokker på øvre del av prestegårdsjorda har til hensikt å gi flere 
og forholdsvis rimelige boliger for salg og utleie.

Vurdering.

SBS har på fotomontasjene skrevet at en må være oppmerksom på feilmargin i forhold til 
plassering. Usikkerheten rundt feilmarging bidrar til at en ikke helt vet hvordan blokkene vil 
falle inn i den øvrige bebyggelsen og terrenget. Denne usikkerheten må fjernes. Med dagens 
teknologi er det fullt mulig å vise med større nøyaktighet hvordan byggene blir plassert i 
terrenget, og i riktig målestokk.

Det fremlagte konseptet fra SBS vil være et viktig bidrag til skaffe flere boliger på Skjervøy. 

Rådmannen anbefaler at SBS får bygge boligblokker på øvre del av prestegårdsjorda.
For at blokkene skal virke mindre ruvende kan de bygges med flatt tak.
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TEGNFORKLARING
PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL

BYGGEOMRÅDER (PBL § 25, 1.LEDD NR. 1)

LANDBRUKSOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr.2 )

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 3)

FRIOMRÅDER (PBL § 25, 1.ledd nr. 4)

FAREOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 5)

SPESIALOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 6)

FELLESOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 7)

FORNYELSESOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 7)

LINJESYMBOLER

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDA

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

Offentlig ettersyn fra                   til

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

Kommunestyrets vedtak:

PLANEN UTARBEIDET AV: Eivind Mathisen

SAKSNR. DATO SIGN.

SAKSNR. TEGNNR. SAKSBEH.

Ekvidistanse 1 m

Kartmålestokk 1: 1000

Kartgrunnlag ....

Boliger

Forretning

Industri

Fritidsbebyggelse

Offentlig bebyggelse

Allmennyttig formål, barnehage

Jord og skogbruk

Kjøreveg

Annen veigrunn

Trafikkområde i sjø og vassdrag

Friområde

Badeområde

Område med rasfare

Bevaringsområde for bygninger og anlegg

Friluftsområde

Felles avkjørsel

Felles lekeplass

Planens begrensing

Formålsgrense

Byggegrense

Regulert tomtegrense

Regulert senterlinje vei

Eiendomsgrense som skal oppheves

Omriss av planlagt bebyggelse

Omriss av eksisterende bebyggelse

Bebyggelse som forutsettes fjernet

PUNKTSYMBOLER

Avkjørsel

Frisiktsone ved veg

03,06,2009 EMA

09,09,2009 EMA

23,09,2009 EMA

Skjervøy kommune
Postboks 145 G

9189 Skjervøy

69/09

25,09

2009/4826 E.Mathisen
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Tiltakshaver: 
Skjervøy kommune, postboks 145 G, 9189 Skjervøy. 
Teknisk etat ved: 
Prosjektkoordinator Terje Trætten. Mobil 90690366. E-post: 
terje.tretten@skjervoy.kommune.no 
 
Beskrivelse av tiltaket. 
 
Skjervøy kommune ønsker at det skal etableres leiligheter på øvre del av Prestegårdsjorda. 
Kommunen opplever etterspørsel på mindre leiligheter. En kombinasjon av selveier- og 
utleieleiligheter. Kommunen ønsker ikke at området skal bebygges med frittstående 
eneboliger. 
 
Det tenkes at det bygges rekkehus/vertikaldelte boliger i inntil 3 etasjer inkl. kjeller. 
 
Området er på ca 4,5 dekar. 
 
Ytelsen omfatter følgende: 
 
1. Parter. 
Avtale mellom Skjervøy kommune og utbygger. 
Som utbygger kan være flere aktører som går sammen om et arbeidsfellesskap som 
registreres som egen juridisk enhet. 
Heretter kalt kommunen og utbygger. 
 
2. 
Kommunen ønsker å selge området på øvre del av Prestegårdsjorda, på tettstedet Skjervøy, til 
en privat utbygger som skal stå for utbygging av området. 
 
2.1. 
Utbygger skal kjøpe området på øvre del av Prestegårdsjorda som går med til bebyggelse, 
merket gult på reguleringsplanen. Prisen er satt til kr 25,-/m2.  
Områder til infrastruktur, friområder, og lignende eies av kommunen, men utbygger foretar  
opparbeidelsen. 
 
2.2. 
Avtalen gjelder utbygging innenfor vedtatt reguleringsplan jfr. Kommunestyret 
egengodkjenning, sak 25/09 av 23.9.2009. 
 
3. Avtalen formål – arbeidets art. 
 
3.1. 
Utbygging av området med mindre leiligheter for salg og utleie. Størrelsen på leilighetene må 
tilpasses markedet. 
Utbygger kan selv stå for utleie eller han kan selge evt. leie ut til andre aktører som står for 
utleie.  
Kommunen har behov for flere boliger og ønsker å kjøpe et antall leiligheter til markedspris, 
og skal ha forkjøpsrett til disse. 
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3.2. 
Området skal utbygges til angitt formål med tilhørende infrastruktur som vann-, spillvann og 
overvannsanlegg, asfaltert vei (ca 210 meter), felles leke- og grøntarealer, veilysanlegg og 
gangsti til ”Værret”. 
 
3.3. 
Vann-, spillvann og overvannsanlegg, veier, felles leke- og grøntarealer, veilysanlegg og 
gangsti til ”værret” overtas av kommunen, vederlagsfritt, for drift og vedlikehold, etter 
ferdigstillelse og godkjenning av kommunen. 
 
3.4.  
Området i enden av veien, nedenfor snuplassen, avsettes til snødeponi. 
 
4. Planarbeidet. 
 
4.1. 
Utbygger har ansvaret for å planlegge og bygge ut området i henhold til vedtatt 
reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. 
 
4.2. 
Utbygger har ansvar for å utarbeide bebyggelsesplan i hht. reguleringsplan med 
bestemmelser. Planen legges frem for planutvalget for godkjenning. 
 
4.3. 
All planlegging og utførelse av bygg og anlegg skal være i henhold til: 

- Gjeldende lover og forskrifter. 
- Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. 
- Krav og retningslinjer ved vei, vann- og avløpsarbeider. 
- Hovedplan for vann og avløp. 
- Nyere godkjent materiell. 

 
4.4. 
Vurdering av områdets overvannshåndtering utføres av utbygger og tas med i planarbeidet. 
 
4.5. 
Utbygger utarbeider fremdriftsplan for prosjektet som legges frem for kommunen. 
Det vil være mulig å vurdere utbygging av feltet etappevis, også infrastrukturen. I den 
forbindelse må det etableres midlertidige løsninger med hensyn på snuplass, vann- overvann 
og avløpssystemer. 
 
4.6. 
Det forutsettes at all planlegging skjer i samarbeid med kommunen. Kommunen oppnevner en 
kontaktperson fra egen organisasjon for prosjektet. 
 
4.7. 
All planlegging og prosjektering skal utføres av faglig kvalifisert personell, jfr. Plan og 
bygningsloven. 
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4.8. 
Ved utbygging av el-forsyning, telefon, data, TV, internett og annet kabelanlegg, må utbygger 
sørge for at det foretas et samarbeid mellom berørte parter. Framdrifts- og eiendomsforhold 
skal være avklart.  
 
4.9. 
Utbygger skal levere plan over leke- og grøntarealer i forbindelse med søknad om tillatelse til 
tiltak/bebyggelsesplan. 
 
4.10. 
Søknader. 
Utbygger skal sørge for å få utarbeidet alle nødvendige søknader og innhente tillatelser for 
infrastruktur, nevnt i pkt 3.2. og for alle bygninger. 
 
4.11. 
Anleggsstart skal ikke skje før tiltaket er godkjent. 
 
5. Utforming og opparbeidelse av området og anlegg. 
 
5.1. 
Utbygger skal følge godkjente planer. Eventuelle endringer av planer etter anleggsstart skal 
godkjennes av kommunen. 
 
5.2. 
Tiltak for sikring av vegetasjon, steingjerder, stier, kulturminner etc., avtales med kommunen 
før det foretas hogst eller andre tiltak i feltet. 
 
5.3. 
Farlig terreng som stup og skrenter sikres med gjerde både i anleggsperioden i takt med 
utbyggingen og ved ferdigstillelse. 
 
5.4. 
Igangsettingstillatelse for bebyggelse vil ikke bli gitt før veganlegg og anlegg for vann, avløp 
og overvann, el-anlegg som skal betjene bebyggelsen er godkjent som driftsklart. 
 
5.5. 
Pumper og lignende teknisk utstyr skal utstyres for fjernovervåkning og tilpasses kommunens 
øvrige utstyr for fjernovervåkning. 
 
5.6.  
Presisering av utnyttelsesgrad. 
Reguleringsplanen for Prestgårdsjorda gir bestemmelser vedr. utnyttelsesgrad for bolighus og 
leiligheter. Bolighus er ment frittstående eneboliger, mens leiligheter er leilighetsbygg. Dette 
vil måtte defineres nærmere gjennom bebyggelsesplan (reguleringsbestemmelse 1.10). 
 
For leilighetsbygg er det regulert til 50 % (BYA) av netto tomt. Med tilgjengelig areal på 
4.500 kvadratmeter, medfører dette at "fotavtrykket" til bygg og anlegg kan være 2.250 
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kvadratmeter. "Fotavtrykket" skal omfatte bygninger  (leilighetsbygg, garasjer, boder og annet 
som fremkommer av NS 3940 punkt 5.2.2). I tillegg skal parkeringsareal medtas. 
 
For å ivareta Plan- og bygningsloven 2008, med underliggende forskrifters krav til avstander, 
ute-/friareal mv, er det ikke mer kapasitet på et slikt areal.  
 
Reguleringsplanen åpner for bygninger i 3 etasjer. Det vil si at faktisk Bruksareal (BRA) kan 
være inntil 3 ganger "fotavtrykk". Dette vil avhenge av bygningens utforming, plassering og 
andre løsninger. Med bakgrunn i dette, må man anse en utnyttelsesgrad på 50 % som 
tilstrekkelig i forhold til tilgjengelig areal (4.500 kvadratmeter). 
 
Dersom planer som legges til grunn for bebyggelsesplanen medfører brudd på 
reguleringsplan, behandles saken som dispensasjonssak. Dersom bruddene er av større 
omfang, vil det måtte gjennomføres omreguleringsprosess. 
 
6. Kostnadsfordeling. 
Refusjonsbestemmelser. 
 
6.1. 
Alle kostnader til opparbeidelse, herunder også planlegging, prosjektering, og nødvendig 
administrasjon bæres i sin helhet av utbygger. 
 
6.2. 
Utbygger frafaller alle refusjonskrav overfor kommunen, herunder områder for lek, friområde, 
veigrunn og grunn for ledningstraseer. 
 
6.3. 
Refusjonskrav for øvrig- jfr. Plan og bygningslovens bestemmelser. 
 
6.4. 
Utbygger betaler kommunale gebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
6.5. 
Utbygger dekker alle kostnader til dokumentavgifter, tinglysning og målebrev. 
 
7. Kontroll, overtakelse og drift. 
 
7.1. 
Alle arbeider med tekniske anlegg er underlagt kontrollrutiner.  
Entreprenørene skal dokumentere "kontroll av utførelse" ifølge Plan- og bygningsloven. 
 
7.2. 
Når anleggsarbeidet er avsluttet holdes ferdigbefaring og overtakelsesforretning. 
Utbygger skal innkalle til overtakelsesforretning for områder som skal overtas av kommunen. 
Dokumentasjon på alt utstyr som er montert skal foreligge. 

- Produsentens opplysninger vedr. monterings- og vedlikeholdsanvisninger. 
- Eventuelle sertifikater for ettersyn og prøving. 

 
7.3. 
Private pumper overtas ikke av kommunen. 
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8. Andre bestemmelser. 
 
8.1. 
Utbygger stiller sikkerhet i form av bankgaranti eller betryggende pant ovenfor kommunen 
som garanti for oppfyllelse av utbyggingsavtalen og fullførelse av anleggsarbeidene. 
 
8.2. 
Dersom utbygger ikke oppfyller de forpliktelser han har påtatt seg ved denne avtale har 
kommunen rett, men ikke plikt til, å fullføre/igangsette anleggsarbeidene med dekning i den 
avtalte sikkerhet. Eller kommunen kan tildele kontrakten til en annen aktør for videreføring av 
prosjektet. Verdi på utført arbeid fastsettes på grunnlag av skjønn/takst. 
 
Frist for å påbegynne byggearbeidene (fysisk) settes til to år, etter at planene er godkjent av 
kommunen og avtale er underskrevet. 
 
8.3. 
Dersom utbygger ønsker å overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til andre 
utbyggere skal dette godkjennes av kommunen før overføring finner sted. 
 
9. Tvisteløsning. 
Eventuelle tvister mellom partene om forståelse av denne avtalen avgjøres primært gjennom 
forhandlinger mellom partene. Dersom dette ikke fører frem avgjøres tvisten ved de ordinære 
domstoler, med Nord-Troms Tingrett som rett verneting. 
 
10. Valg av leverandør. 
Valg av leverandør vil bli foretatt, av planutvalget, ut fra ei totalvurdering med hensyn på: 
- Leverandørens plan for gjennomføring av utbyggingen. 
- Vurdering av utarbeidet bebyggelsesplan med estetiske løsninger 
- Leverandørens soliditet. 

11. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Orientering og hensikt 
Tiltakshaverens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. 
For å sikre dette, skal byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til 
intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og 
anleggsplasser (Byggherreforskriften). 
Alle entreprenørene skal ved all planlegging, organisering og gjennomføring av sine arbeider 
være ansvarlig for å oppfylle alle gjeldende krav og tiltakshavers målsetting i forbindelse med 
helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen (HMS). 
 
Alle på byggeplassen skal videre følge de retningslinjer, rutiner og prosedyrer som pålegges 
av HMS-koordinator å fremskaffe og forelegge den dokumentasjon som forlanges. 

 
Tiltakshavers overordnede målsetting for helse, miljø og sikkerhet vil være: 
* Spare liv 
* Redusere skader og personlige lidelser 
* Redusere sykefraværet og tilrettelegge for godt arbeidsmiljø på byggeplassen 
* Verne verdier 
* Ta vare på miljøet både i og rundt anlegget 
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* Spare kostnader både for bedriften og det offentlige 
* Oppnå en triveligere arbeidsplass for alle 
* Oppnå bedre kvalitet på sluttproduktet 

12. Lover og forskrifter 
De overordnede lover og forskrifter som har betydning for HMS-arbeidet i dette prosjektet er 
som nevnt nedenfor. 
 
Arbeidsmiljøloven. 
Byggherreforskriften. 
Plan og bygningsloven med tekniske bestemmelser. 
Universell utforming. 
Relevante Norske Standarder. 
 
13. Sosial dumping. 
Skjervøy kommune stiller krav om at utbygger og hans samarbeidspartnere skal ha norske 
lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. 
 
14. Generelt 
Ved innlevering av ”konsept” skal utbygger legge ved: 
Skatteattest for skatt og merverdiavgift, ikke eldre enn 6 mnd. 
HMS-egenærklæring. 
Firmaattest. 
 
Dersom deres firma er interessert i å være med på overnevnte prosjekt må ”konseptet” være 
Skjervøy kommune i hende innen, 1. juni 2012 kl 1200. 
 
Tilbudet sendes i lukket konvolutt til, Skjervøy kommune, teknisk etat,  
postboks 145 G, 9189 Skjervøy.  
 
Dersom det er spørsmål vennligst kontakt undertegnede. 
 
 
Skjervøy 16. januar 2012 
 
 
Terje Trætten  
Prosjektkoordinator      
 
Vedlegg: Reguleringsplan. 
  Reguleringsbstemmelser. 



Skjervøy kmmune
Teknisk etat
V/ Terje Trætten
Postboks 415 C
9189 Skjervøy

Med hilsen
Skiervøy Byggeservice A/S

Paul Stabell

S jervoy

yggeservice A/S

Deres ref.: Vår ref.: Dok. nr.:
P003172012

Vi håper at tilbudet er av en slik art, at prosjektet lar seg gjennomføre

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET

Postadr. : Postboks 187
Postnr./sted : 9189 SKJERVØY
Telefon :
Telefaks :
Mobiltelefon :
Reg. nr. : N951455156MVA
Bankgiro : 4740 05.06 716
e-post : paul@byggeservice.no

Dato :
15.06.2012

PRIS PÅ PRESTEGÅRDSJORDA ØVRE DEL PÅ "LUMA 10"

Vi takker for forespørsel og kan komme med følgende tilbud.

Pris inkl.mva kr. 42.701.327,- for 24 leiligheter pr.leilighet kr.1.779.222,-

Prisen gjelder for 24 leiligheter med følgende forbehold/opplysninger:
- Utvendigeboder er tenkt under bygg.
- På tegningen er stående panel, men dette står oss fritt å benytte liggendepanel.
- Dersom ikke oppstart kan begynne i 2012 Vi det komme prisstigning
- Det er benyttet flatt tak for å ikke virke dominerende
- Vi har ikke vært ute for å kartlegge behovet, men vil gjøre det dersom forslaget blir vedtatt
- Lekeplass er ikke medtatt
- Tomtekjøp vil bli oppgjort etter bebygd areal.
- Tegningene er et utkast og kan bli revidert
- Hvitevarer er ikke medtatt

Har ikke kontrollert at det ligger innenfor reguleringsplan
- Boligene kan både leies og selges
- Før vi legger det ut for salg eller leie vil vi bli nødt å ta en gjennomgang
- Parkeringsplasser er tenkt lagt mot naboeiendommene på øvreside
- Det er benyttet TEK 10
- Dersom det skal bygges en blokk til vil prisen være det samme, med tillegg for

lønns/prisstigning

Medlem av Norges
Byggmesterforbund



S jervoy

yggeservice A/S

Vedlegg: Alt bygg, men Mnenfor samme pris.

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET

Postadr. : Postboks 187
Postnr./sted : 9189 SKJERVØY
Telefon : 77 76 03 90
Telefaks : 77 76 04 05
Mobiltelefon : 94 81 92 90
Reg. nr. : N951455156MVA
Bankgiro : 4740 05.06 716
e-post : paul@byggeservice.no

Medlem av Norges
Byggmesterforbund



    Prosjekt:  Feltutbygging, mindre boenheter.  
      Prestegårdsjorda, øvre del. 
    Referat:  Avklaringsmøte vedr mottatt konsept. 
    Sted:   Skjervøy rådhus. 
    Dato:  29.8.2012 kl 0900. 
     
 
 
Tilstede for Skjervøy Byggeservice AS: Paul Stabell 
      Pål Stabell 
Tilstede for Skjervøy kommune:  Ordfører Torgeir Johnsen 
      Prosjektmedarbeider Silja Karlsen 
      Prosjektkoordinator Terje Trætten 
 
 
 
1-1 Bakgrunn for møtet.  
 
Skjervøy kommune har som intensjon om at det skal bygges mindre boenheter, for 
salg eller utleie på Prestegårdsjordas øvre del. Kommunen skal ikke eie boligene, 
men har sagt seg interessert i å kjøpe et mindre antall. Tiltaket har vært kunngjort i 
pressen. Det har vært avholdt et dialogmøte hvor flere aktører møtte opp. Frist for å 
levere et konsept ble satt til 1. juni 2012. Denne ble forlenget med 14 dager. Ved 
fristens utløp kom det inn ett konsept, fra Skjervøy Byggeservice AS. 
 
 
1-2 Konseptet. 
 
Konseptet som er kommet fra Skjervøy Byggeservice AS inneholder flere 
forbehold/oppysninger, som ble gjennomgått på møtet.  
 
 
Forbehold/opplysning 1: Utvendige boder er tenkt under bygg. 
Kommentar:   Viser til reguleringsbestemmelser, ang etasjeantall. 
 
Forbehold/opplysning 2: På tegning er stående panel, men dette står oss fritt å 
    benytte leggende panel. 
Kommentar:   Ikke relevant nå, da bebyggelsesplanen vil vise hvilke 
    løsning som ønskes brukt. 
 
Forbehold/opplysning 3: Dersom ikke oppstart kan begynne i 2012 vil det komme 
    prisendring. 
Kommentar:   Ikke relevant for kommunen. 
  
Forbehold/opplysning 4: Det er benyttet flatt tak for å ikke virke dominerende. 
Kommentar:   Viser til reguleringsbestemmelsene, og tolkningene av 
    disse. Dersom reguleringsbestemmelsene skal fravikes i 
    mindre grad må det søkes om dispensasjon. Dersom 
    fraviket er av vesentlig art må det gjennomføres  
    reguleringsendring. 



Forbehold/opplysning 5: Vi har ikke vært ute for å kartlegge behovet, men vil gjøre 
    det dersom forslaget blir vedtatt. 
Kommentar:   Dette har vi ingen kommentar til. 
 
Forbehold/opplysning 6: Lekeplass er ikke medtatt. 
Kommentar:   Viser til ytelsesbeskrivelsen, punkt 4.9. 
 
Forbehold/opplysning 7: Tomtekjøp vil bli oppgjort etter bebygd areal. 
Kommentar:   Viser til ytelsesbeskrivelsen punkt 2.1. 
 
 
Forbehold/opplysning 8: Tegningene er et utkast og kan bli revidert. 
Kommentar:   Ikke relevant da det er markedet som bestemmer  
    etterspørselen. 
 
Forbehold/opplysning 9: Hvitevarer er ikke medtatt. 
Kommentar:   Ikke relevant for kommunen. 
 
Forbehold/opplysning 10: Har ikke kontrollert at at det ligger innenfor   
    reguleringsplanen. 
Kommentar:   Tiltaket må være i h.h.t. gjeldende reguleringsplan. Viser 
    Til punkt 4. 
 
Forbehold/opplysning 11: Boligene kan både leies og selges.  
Kommentar:   Det står fritt opp til utbygger om han vil selge eller drive 
    utleie. 
 
Forbehold/opplysning 12: Før vi legger det ut for salg eller leie vil vi bli nødt å ta en 
    gjennomgang.  
Kommentar:   Dette er omtalt i ytelsesbeskrivelsen. 
 
Forbehold/opplysning 13: Parkeringsplasser er tenkt lagt mot naboeiendommene på 
    øvre side.  
Kommentar:   I reguleringsplanen er dette området avsatt til friområde. 
    Det må i så fall gjennomføres omregulering. 
    Vi råder utbygger til å se på andre muligheter for  
    parkering. 
 
Forbehold/opplysning 14: Det er benyttet Tek 10. 
Kommentar:   Viser til ytelsesbeskrivelsen punkt 4.3. 
 
 
Forbehold/opplysning 15: Dersom det skal bygges ei blokk til (3 stk) vil prisen være 
    den samme, med tillegg for lønns/prisstigning. 
Kommentar:   Ikke relevant da det er markedet som bestemmer  
    etterspørselen. 
 
 
 
 



Ytelsesbeskrivelsen punkt 8.1 og 8.2. 
Dette løses ved at utbygger ferdigstiller leiligheter etter hvert som han får salg på 
disse. 
 
 
Veien videre.  
Skjervøy Byggeservice AS utarbeider bebyggelsesplan, som skal legges frem for 
formannskapet. I bebyggelsesplanen må eventuelle avvik fra gjeldende 
reguleringsplan med bestemmelser komme frem. Og for å spare tid anbefales det at 
det samtidig søkes om dispensasjon for mindre vesentlige endinger.  
Dersom fraviket er av vesentlig art må det gjennomføres reguleringsendring. 
 
Partene er enig om frist for å utarbeide og levere bebyggelsesplan settes til 
31.12.2012. 
 
Kommunen utarbeider intensjonsavtale på utarbeidelse av bebyggelsesplan, som 
underskrives av begge parter. 
 
Når bebyggelsesplanen er godkjent i formannskapet utarbeides det en avtale på 
feltutbygging av området. Denne i tråd med ytelsesbeskrivelsen punkt 8.2 siste 
avsnitt. 
 
 
 
 
9180 Skjervøy 19.9.2012. 
 
 
Terje Trætten 
Prosjektkoordinator. 
 













Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2010/411 -22

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
44/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013

Grovkalkyle opprustning/ riving av Havnegata 38

Rådmannens innstilling

Formannskapet tar saken til etterretning og ber administrasjonen se på muligheter for å 
finansiere riving, fylling og bygging av ny kai ved anlegget i Havnegata 38.

Saksopplysninger

I administrasjonens oppfølging vedtak budsjett og økonomiplan 2013 – 2016 pkt 9 er det bedt 
om at det lages en grovkalkyle for opprusting/ riving.

Dette er et grovkalkulert kostnadsestimat for opprustning/ riving av Havnegata 38. Det tenkes da 
på den gamle trebrygga som det p.g.a standard og funksjonalitet ikke er drift i og kaia i forkant 
av hele anlegget.

Den gamle trebrygga er i dårlig forfatning. Spesielt er fundamenteringen, som består av trepåler 
dårlig. Til dels er pålene borte. Pålene som er igjen og er med på å holde bygningsmassen oppe 
holder en dårlig standard. Gjennom årenes løp og i utgangspunktet en dårlig kvalitet på pålene, 
samt tidens påvirkning av vær, sjø og vind er pelene av dårlig forfatning. De som er igjen er 
råtne. Noen er råtnet av og har følgelig ingen bæring, andre har råtnet delvis av og har begrenset 
bæring.

Det er ikke etter vårt syn tilrådelig med opprustning/ restaurering av brygga. Det vil ikke være 
hensiktsmessig ut i fra standard og krav til dagens bygninger som benyttes til arbeidsplasser, 
lager mv.

Kaia i seg selv er i relativt dårlig stand. Det tas i mot fisk over kaia, slik at den er i drift i så 
måte, men det er begrensninger av hva man tør å belaste kaia med av tyngre ting, som salt, 
utskiping av ferdigvarer og lignende. Tidlig i år (2013) var kaia i så dårlig forfatning at ble det 
foretatt en ”nødreparasjon” for at bruket skulle kunne ta i mot fisk.



Når det gjelder brygga må denne rives og fundamenteringa erstattes med ei steinfylling så langt 
ut mot kaia som mulig. Først må det utføres en miljøkartlegging av brygga for å avdekke om det 
er brukt miljøfarlige produkter/ materialer og eventuelt få en plan på sanering av disse. En slik 
miljøkartlegging vil komme på ca. 50 000,- eks. mva. Med usikkerhet i hva en slik rapport vil 
vise kalkuleres kostnadene med riving, deponering og steinfylling til om lag kr. 2 500 000,- eks. 
mva. Kostnadskalkulasjonen er foretatt ved at vi har vært i kontakt med entreprenører som 
driver med slike typer oppdrag. Det er viktig å ta dette som en grovkalkyle og ikke et 
gjennomarbeidet kostnadsoverslag.

Kaia har på lik linje som brygga sviktende fundamentering med råtne og til dels fraværende 
påler. Den eksisterende kaia bør rives og det bør bygges ny kai foran anlegget. Om eventuell ny 
kai skal bygges i betong eller tre bør diskuteres. En grovkalkyle for kostnadene med å rive 
gammel kai og etablere ny kai vil være for trekai ca. kr. 10 000 000 og for betongkai ca kr 
14 000 000,-. Grovkalkylen er basert på erfaringstall fra en konsulent på området. Det anbefales 
sterkt å bygge betongkai ut i fra styrke, vedlikehold og nye krav til trekaier.

Som sagt er dette en grovkalkyle over kostnader med riving av brygge, etablering av steinfylling 
og bygging av ny kai. Totalpris for dette er beregnet til kr. 12 500 000,- ved bygging av trekai 
og kr. 16 500 000,- ved bygging av betongkai.

Vurdering

Som vist i saksopplysningene i saken er tilstanden til kai og brygge i Havnegata 38 i meget 
dårlig forfatning. Det vil ikke være regningssvarende å reparere på det gamle anlegget. Den 
eldste delen må rives, det samme gjelder kaia.

Kostnadene til dette vil grovt beløpe seg til kr. 12 500 000,- ved etablering av ny trekai og kr. 
16 500 000,- ved etablering av ny betongkai. Da er riving av den gamle brygga tatt med og 
erstattet med steinfylling.

Det anbefales at det iverksettes tiltak ved anlegget da tilstanden er så pass dårlig at det er fare 
for at ”ting” går galt. Det er et tidsspørsmål for når kaia og den eldste delen av anlegget må 
stenges av.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/967 -10

Arkiv: Q10

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
45/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013

Konkurranseutsetting brøyting

Rådmannens innstilling

Det vises til utredningene gjort i saken og med det som grunnlag vedtar formannskapet i 
Skjervøy at Skjervøy kommune selv ivaretar brøyting av offentlige plasser, som i dag. 

Saksopplysninger

Skjervøy kommune foretar i dag snørydding og sandstrøing av offentlige plasser, samt 
sandstrøing også av kommunale veier på Skjervøy tettsted. Jobben har et relativt stort omfang i 
forhold til antall plasser og kvm. 

For å få et sammenligningsgrunnlag for vurderingen av konkurranseutsetting av brøyting av 
offentlige plasser er det, i forbindelse med anbudsforespørselen for brøyting av kommunale 
veier, bedt om pris for brøyting av disse, samt strøing av plassene, kommunale veier på 
tettstedet og oppsamling av strøsand etter endt sesong. ( dette utføres i dag av Skjervøy 
kommune)

For å få et ”bilde” av omfanget, ryddes følgende plasser, de fleste før kl. 0800.
Sted Enhet Mengde Også i

helgene
Pris

Vågen barnehage.
Det er dårlig med lagringsplass for snø, den 
må transporteres bort.

Areal, m2 180

Gangvei fra Strandveien til Bekkefaret km 0,283 Ja

Malenaveien 2 og 4, ved alle innganger 
(også nedenfor byggene)

Areal, m2 665 Ja

Fortau langs Myrveien km 0,1

Ved Eidekroken barnehage.
Det er dårlig med lagringsplass for snø, den 
må transporteres bort.

Areal, m2 400



Ved Skjervøy Barneskole Areal, m2 1980
Ved svømmehall, inngang SFO Areal, m2 190
Parkeringsplass, ungdomsskole ved 
ungdomshuset inkl veg ned til 
Mellomveien og inngang id-hall

Areal, m2 830

Parkering nedenfor ungdomsskolen og 
inngang mot sør

Areal, m2 273

Ved Kulturhuset, tre steder Areal, m2 292 Ja
Fortau langs Skoleveien km 0,404
Fortau langs Klaus Dreyersvei km 0,222
Helsesenteret: Parkeringsplasser, ved alle 
innganger og internveier

Areal, m2 3175 Ja

Omsorgsboliger Sandvåghaugen 2 Areal, m2 527 Ja
Fortau og parkering i Havnegata, mellom 
krysset Strandveien og mur ved Danielsen Areal, m2

1484
Parkeringsplass ved kirka, innkjøring ved 
bakeriet og ved kirka

Areal, m2 737 Ja

Terminalkaia.
Gjeldende områder er punkt a, b, c og d, 
som nevnt nedenfor.

Områdene i punkt a, b, c og d skal være 
ryddet til alle hurtigbåt og hurtigrute 
ankomst/avganger.
Entreprenøren plikter å sette seg inn i 
rutetabellene.

Terminalkaia ved hurtigbåten, tirsdag og 
torsdag før kl 0730. Areal, m2

1237 Ja

Terminalkaia ved hurtigbåten Kvænangen. Areal, m2 1140 Ja
Terminalkaia ved varemottak Areal, m2 1530 Ja
Bussholdeplass og gatekjøkken/venterom Areal, m2 2400 Ja
Parkeringsplasser og adkomstveier ved 
Rådhuset

Areal, m2 1576 Ja

Gangvei fra Strandveien til Rådhuset km 0,045 Ja
Ved Skoleveien 2/4, alle innganger og 
parkeringer.
(Gamle sykestua/hybelhuest)

Areal, m2 651

Ryddes på dagtid (0800 – 1600)

Ved Severin Steffensens vei 20 og 22
(Røde Kors boligene) Øvre og nedre.

Areal, m2 412 Ja



Parkeringsplass i Verftsveien, mellom nr 
16 og 18

Areal, m2 98

Gangvei nedre del av Verftsveien km 0,055 Ja
Refa-kaia inkl til redningsskøyta Areal, m2 1104
Industriveien 8, Avfallsservice Areal, m2 346
Vei inn til Severin Steffensensvei 3, 5, 7. 
Gjennomgangsboligene 

Areal, m2 220

Gangvei ved Fjellveien 3 Areal, m2 15
Ungdomsskolen. Hesteskoen inkl til 
søppelkontainer, før 0930.

Areal, m2 916

Parkeringsplass ved vei til tannklinikken Areal, m2 135
Ved pumpestasjoner 8 stk Areal, m2 175
Fortau fra Hotellet til biblioteket 
(Kulturhuset)

km 0,113

Ved flytebryggene i Vågen. Brygge 1, 2 og 
3.

Areal, m2 3117 Ja

Parkeringsplass nedenfor Hotellet og 
Fisketorget

Areal, m2 1296 Ja

Helikopterlandingsplassen, på langbakken, 
inkl veg inn

Areal, m2 1140 Ja

Snuplass i Malenaveien Areal, m2 170 Ja
Vanntrykkreduksjonsstasjon i langbakken

Areal, m2
489 Ja

Parkeringsplass i Bekkefaret. Areal, m2 338 Ja
Parkeringsplass i Rønning Østgårdsvei. To 
steder

Areal, m2 618 Ja

Parkeringsplass i Lars Hallensvei. Areal, m2 415 Ja
Område Industriveien 9. Kommunens 
verksted og brannstasjon

Areal, m2 2800 Ja

Vei og parkering ved vannbehandlingshus Areal, m2 216 Ja
Fortau i Havnegata. Fra banken til Evensen km 0,077
Kai midtre havn (Nedenfor banken) Areal, m2 2100
Fortau Rønning Østgårdsvei km 0,351
Gangvei Hollendervika Fra Rema 1000 og 
ned til sjøen, inkl snuplass og renseanlegg. 
Totalt 109 m2.

km
0,720 Ja

Fortau Hollendervika km 0,385
Syverbane inkl innkjøring ved 
Trollevien 6

Areal, m2 2400

Parkeringsareal ved flytebrygger, 
klubbhuset til båtforeninga, 
Sverdrupbrygga, etc.

M2
943 Ja

Vei og snuplass til Fiskenes Silanlegg km 0,12 Ja
Strøing på veier nevnt ovenfor
Inkl oppsamling av sand på veier og 
plasser etter endt sesong.

Strøing 
pr km og 
areal
Kr 
………

Strøes
også i
helgene



Etter gjennomgang av de siste fire års sesonger over hvor mye som er brukt på lønn for å utføre 
jobben i kroner er det kommet fram til følgende, omregnet i 2013 lønn, pr sesong:

Beredskapslønn: kr.   95 000,-
Overtid: kr.   43 000,-
Brøyting innenfor normal arbeidstid:kr.   44 000,-
”Verdi” av avspasering: kr.   48 000,-
Sum lønnskostnader kr. 230 000,-

I en slik utredning som dette må det også tas hensyn til at maskinene som eies av Skjervøy 
kommune ikke bare brukes til vintervedlikehold i form av snøbrøyting. Det er flere andre 
oppgaver maskinene brukes til vinterstid, som f. eks isgraving, bortkjøring av snø, bortleding av 
overvann, strøing mm. 

Maskinene brukes også på sommerhalvåret til ”forefallende” arbeid som oppsamling av 
strøsand, lapping av asfalt, annet veivedlikehold, assistere de andre ansvarsområdene i 
kommunen som skoler, barnehager, helsesenteret mm. Det vil merkes, mer enn vi antakelig 
aner, hvis Skjervøy kommune kvitter seg med maskinene. Det vil bli mer tungvint drift, i dag er 
det enkelt å ta en maskin for et lite løft. Har man ikke maskin vil det kanskje, for å unngå 
innleie, gjort på en mer tungvint måte(lite effektivt), eventuelt det leies inn en maskin med de 
kostnader og venting mv. dette vil medføre.

Den sammenlignende prisen for vintervedlikehold er beregnet ut fra hva dette koster Skjervøy 
kommune med lønn, beredskap og andre driftsutgifter i dag. Hjullasteren er av utgått dato og er 
utbetalt og tas ikke med i regnestykket under.

Drivstoff:  kr.  60 000,-
Finanskostnader: kr. 75 000,-
Forsikring: kr.    5 000,-
Vedlikehold brøyteutstyr: kr.  10 000,-
Vedlikehold kjøretøy: kr.  50 000,-

Kr. 200 000,-

Totalt koster det Skjervøy kommune, i dag, å brøyte kommunale plasser kr 430 000,- pr. år. Det 
som inngår i dette er lønn/ godtgjørelser, maskinkostnader, vedlikehold av maskiner og utstyr, 
finansutgifter, samt andre driftsutgifter pr. år. 

Det rimeligste tilbudet etter prisforespørsel er på kr. 712 000,-

Skal man fortsatt gjøre denne jobben selv må det investeres i ny hjullaster da den gamle er fra 
1997 og begynner å ”synge” på siste verset. Dette vil medføre en årlig ekstra finansutgift på 
kr. 100 000,- som kan relateres til brøyting av offentlige plasser.

Totalkostnadene for brøyting i egenregi når en tar med finansutgiftene ved kjøp av ny hjullaster 
vil da være kr. 530 000,-

I flere situasjoner er man avhengig av å få rask hjelp av maskiner, spesielt ved situasjoner med
overvann, tette avløp osv, men også ved lekkasjer og andre presserende oppgaver. Har man da 
utstyret selv får en raskere ”utrykning” enn om en må tilkalle annen hjelp som til vanlig ikke har 
vakt. 



En annen viktig betraktning, kanskje den viktigste, er forholdet til bemanning. Så lenge 
Skjervøy kommune utfører dette arbeidet selv og har den bemanningen som i dag har vi en 
bedre beredskap i forhold til de andre områdene som, spesielt, vann og avløp. Skulle man 
konkurranseutsette brøyting av offentlige plasser vil det nødvendigvis bety, for å få økonomisk 
effekt at bemanningen ved anleggsseksjonen måtte reduseres. ”Utarmes” arbeidsstokken vil vi 
være langt dårligere ”rustet” til å handtere eventuelle vannlekkasjer, flomsituasjoner mv. Dette 
går på arbeidskraft i seg selv, men også, ikke minst, kjennskapen og kompetansen knyttet til 
drift og vedlikehold av anleggene. (Menigmanns oppfatning er at vann i krana kommer av seg 
selv og ditto ”reiser” avløpsvannet av gårde av seg selv). Dette er for så vidt riktig, men for at 
dette skal skje ligger det et arbeid bak i forhold til vedlikehold og oppfølging. Reduseres 
arbeidsstokken vil man nødvendigvis måtte leie inn for å ivareta oppgavene som gjøres i dag. Vi 
har ikke regnet på det, men antar at å leie tjenestene vil få en høyere kostnad enn om man, som i 
dag, utfører de selv.

Bemanningen ved anleggsseksjonen bør ikke være færre enn i dag, nettopp for å ivareta en 
minimumsberedskap som trengs for å drifte anleggene våre på et forsvarlig vis.

Vurdering

Ut i fra saksopplysningene i saken anbefales det at Skjervøy kommune selv ivaretar brøyting av 
offentlige plasser, som i dag.
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Vurdering av konkurranseutsetting av renhold i kommunale bygg.

Rådmannens innstilling

Administrasjonen finner det lite sannsynlig at konkurranseutsetting av renhold ved kommunale 
bygninger vil gi en økonomisk besparelse, heller tvert i mot.
Det anbefales at kommunen fortsatt utfører renhold i egen regi. 

Bakgrunn for saken.

I henhold til økonomiplan for 2012-2015 er rådmannen bedt om å foreta ei vurdering av 
muligheter og konsekvenser forbundet med evt. konkurranseutsetting av blant annet renhold. 
Arbeidet skulle vært ferdig høsten 2012, men har av kapasitetsproblemer blitt utsatt flere ganger.

De som skal gjøre vurderingen består av vedlikeholdsleder og representant for de ansatte, ved 
Fagforbundet.

Saksopplysning.

Renhold på kommunale bygg utføres i dag av kommunens egne ansatte.
Totalt foretas det ”daglig” renhold på ca 22.512 m2. Med daglig renhold menes at renhold 
utføres daglig og ukentlig ut fra behovet og etter bruken av bygningene. Arbeidet utføres av 18 
ansatte, fordelt på 14,35 årsverk.

Sykefraværet er fortsatt høyt. I 2012 var det på 11,82 %.
En sjekk på KS sine sider viser at renholdernes sykefravær er fire prosent høyere enn 
gjennomsnittet i kommuner og fylkeskommuner. Det totale sykefraværet i fylkeskommuner og 
kommuner var 9,2 prosent fra siste kvartal i 2010 og første kvartal av 2011. For renholdere var 
det totale sykefraværet på 13,2 prosent. 
På så måte er ikke Skjervøy kommune i noen særstilling, selv om sykefraværet er høyt.



For å få ei mest mulig realistisk sammenligning mellom privat og kommunalt renhold, har vi 
valgt å ta for oss skolebygg, for sammenligning. Vi har vært i kontakt med to private aktører for 
å få en prisantydning på renhold av skolebygg.

Nordreisa kommune gjorde det i 2010, og vi har vært i kontakt med to av de som ga tilbud. 
Begge disse sier til oss at da ville kommet frem til samme kvadratmeterprisen i dag, kompensert 
for prisstigningen.

Prisen vil i dag, på renhold fra private aktører, være omkring kr 297,- pr m2 pr år, på skolebygg. 
Prisen omfatter daglig, intervallbundet og hovedrenhold. Det vil si renhold av alle flater i 
rommet.

Skjervøy kommune brukte totalt i 2012 kr 6 442 948,- på renhold av kommunale bygg.
Det blir kr 286,- pr m2 pr år. Med tillegg for administrasjon på kr 3,- vil det fortsatt være 
8 kroner lavere enn hos de private, som vi har vært i kontakt med.
Ved privatisering er en fortsatt nødt til å ha egen oppfølging av kontrakten. En vet fra erfaring at 
det vil forekomme avvik, og disse må håndteres. 20 - 30 % stilling vil nok være nødvendig.

Noen erfaringer som andre har med privatisering av renhold.

Fagbladet har mange artikler omkring privatisering av renhold.
Tendensen di siste årene har vært at flere og flere tar renholdet tilbake, for å gjøre det i egen regi 
og med egne ansatte. 

I Frogn i Akershus kom det også mange klager etter at private overtok renholdet med et billig 
anbud som ikke sto i forhold til arbeidsmengden. Der ble renholdet tatt tilbake som en ordinær 
kommunal tjeneste.

Drammen Eiendom tok initiativet til en undersøkelse der 16 av 20 skoler i byen svarte. 
Resultatene var gjennomgående dårlige, med mer enn 80 prosent misnøye. 
Daglig leder i Drammen Eiendom opplever stadig henvendelser fra misfornøyde skoleledere. På 
bakgrunn av brukerundersøkelsen og kvalitetskontroller ønsker han nå å bedre kvaliteten på 
renholdet som er konkurranseutsatt til to private firmaer. 
– I store trekk får vi det vi betaler for, men vi må se på om vi ikke kan heve standarden på 
kontraktene, sier han til Drammens Tidende. Men det vil koste dyrt, og han håper politikerne er 
villige til å prioritere en slik økt kostnad i det reviderte budsjettet. 
– Pris og kvalitet henger sammen
– Det er en sammenheng mellom pris og kvalitet, men det har det politiske flertallet i Drammen 
aldri ønsket å ta inn over seg, sier hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Drammen. 
– Kommunens eget kommunale foretak, Drammen Drift KF, har tapt anbud etter anbud fordi 
private selskaper har levert et billigere tilbud. Nå viser det seg at tilbudene var for optimistiske i 
forhold til arbeidet som skal gjøres. Dermed går kvaliteten ned, og så kommer klagene. Kanskje 
dette ikke blir så billig likevel. 

Nordlandssykehuset
Økonomi var argumentet for å konkurranseutsette renholdet. Økonomi er også argumentet for å 
ta renholdet tilbake i år. Helse Nord må spare penger, og det ble fastslått: Det er et potensial for 
å drive billigere dersom sykehuset ansetter renholdere og står for tjenesten selv.
Vi kan levere samme tjeneste med samme effektivitet til lavere pris, fordi vi slipper 
omkostningene ved å kjøpe inn tjenesten.



Tyskland
Ikke billigere, ikke bedre
Erfaringen mange kommuner og delstater har høstet de siste 10–15 årene med å privatisere 
tradisjonelt offentlige oppgaver, er at privat drift verken er billigere eller bedre. 
– I noen tilfeller er det billigere, for eksempel innenfor renhold, men det skyldes at de private 
selskapene betaler sultelønninger. 
– Derimot fins det en rekke eksempler på at kommuner som tar tilbake mange av oppgavene, 
utfører dem billigere eller til samme pris som private, og med vesentlig bedre kvalitet. I tillegg 
gjenerobrer kommunene muligheten til selv å styre og kontrollere tjenestetilbudet. 
De understreker imidlertid at rekommunaliseringen også har krevd at kommuner og delstater 
nøye gjennomgår virksomhetene og optimaliserer driften. 

Vurdering

Skjervøy kommune brukte totalt i 2012 kr 6 442 948,- på renhold av kommunale bygg.
Det blir kr 286,- pr m2 pr år. Med tillegg for administrasjon på kr 3,- vil det fortsatt være 
8 kroner lavere enn hos de private, som vi har vært i kontakt med.
Ved privatisering er en fortsatt nødt til å ha egen oppfølging av kontrakten. En vet fra erfaring at 
det vil forekomme avvik, og disse må håndteres. 20 - 30 % stilling vil nok være nødvendig.

Renhold utført av private aktører 297,- pr m2.
Renhold utført av kommunen 289,- pr m2.
Differanse     8,- pr m2.

På årsbasis vil dette utgjøre ca kr 180.000,-

Konklusjon.

Administrasjonen finner det lite sannsynlig at konkurranseutsetting av renhold ved kommunale 
bygninger vil gi en økonomisk besparelse, heller tvert i mot.
Det anbefales at kommunen fortsatt utfører renhold i egen regi. Administrasjon av renhold må 
styrkes for å ha tid til å arbeide med tiltak for å optimalisere driften og redusere sykefraværet.
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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

Birgitte Grutle
Lars Hallensvei 6
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1554-2 17009/2013 194169/239 06.05.2013

Søknad om bruksendring av bod til soverom samt fasadeendring som består i 
innseting av vindu på gnr 69 bnr 239

Saksopplysninger/Vurderinger:
Birgitte Grutle søker om bruksendring av bod til soverom samt fasadeendring for innsetting av 
vindu i omsøkt soverom. Ihht innsendt redegjørelse for tiltaket blir soverommets størrelse 6,5 m2 
som er 0,5m2 mindre enn det som Tek 10 anbefaler. Boligen er bygget 1983 og bygget etter 
datidens bygningskrav, saksbehandler kan ikke se at bygnings kvaliteter blir forringet ved at det 
tillates soverom med grunnflate 6,5m2. Tiltakshaver venter tvillinger og det er i denne 
sammenheng at tiltakshaver trenger ekstra soverom. Det settes inn vindu i dette rommet som skal 
sikre riktig lysmengde samt rask rømning. Saksbehandler anser bruksendring å være ihht plan-
og bygningsloven m/forskrifter.

Tiltakshaver har redegjort i skriv til kommunen at de har påbegynt tiltaket og er nesten ferdig, 
tiltakshaver beklager dette og hevder at de ikke var kjent med søknadsplikten for slike tiltak. 
Rommet er imidlertid ikke tatt i bruk. I forbindelse med innsendt søknad er det ikke fremkommet 
anmerkninger fra naboer. Saksbehandler har ikke brukt ekstra tid i forbindelse med behandlingen 
av søknaden og det vil derfor ikke fremkomme noen ekstragebyr for det ulovlige forholdet til 
tiltakshaver.     

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Birgitte Grutle bruksendring av bod til 
soverom og byggetillatelse for innsetting av vindu på gnr 69 bnr 239.
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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
Avdelingsingeniør



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
2011/3275-20 16065/2013 194164/40 26.04.2013

Ferdigattest for hytte gnr 64 bnr 40

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

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

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding
datert 23.04.2013 fra ansvarlig søker på eiendom gnr 64 bnr 40.
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 2011/3275.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør



Skjervøy kommune
Kultur og undervisning

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775546 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks  145-G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 
E-post: 
kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no

Internett: 
www.skjervoy.kommune.no

Davvi Albmogiid Guovddas OS
Senter for nordlige folk AS
9144  SAMUELSBERG

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4208-22 18307/2013 223 14.05.2013

Svar - søknad om støtte til utførelse av utstilling - "Kristians hus".

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om støtte på kr 1000,- til utførelse av utstillingen «Kristians hus». 

Vurderinger:
Skjervøy kommune har respekt for arbeidet dere driver, og ser at prosjektet er relevant for 
mange. 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
Direkte innvalg: 77775503



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
Sjølundvegen 2
9016  TROMSØ

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4903-19 15740/2013 194169/80/825 24.04.2013

Søknad om ansvarsrett prosjekterende og kontroll sprinkelanlegg gnr 69 bnr 
1 fnr 825

Saksopplysninger/Vurderinger:

Multiconsult AS søker om ansvarsrett for SØK, PRO og KPR tiltaksklasse 3 sprinkelanlegg.
Multiconsult AS er søker for Lerøys utvidelse av laksebedriften og i denne sammenheng må nye 
og gammel del av bedriften sprinkles for at denne skal være i overensstemmelse med gjeldene 
regelverk. Multiconsult AS har sentral godkjenning i omsøkte kategorier. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Multiconsult AS ansvarsrett i funksjonene 
SØK, PRO og KPR tiltaksklasse 3 sprinkelanlegg. 

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

Kopi til:
Lerøy Aurora AS Strandveien 106 9006 TROMSØ



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
2011/3275-19 15912/2013 194164/40 25.04.2013

Søknad om endringsmelding, utvidelse av hytte gnr 64 bnr 40 Årviksand

Saksopplysninger/Vurderinger:

Visit Årviksand søker om endring av gitt tillatelse (formannskapsvedtak 81/12) som består i å 
bygge igjen innhukk i hytten, innsetting av 1 nytt vindu og endring av plassering av 3 vindu.

Endringene medfører at helhetsinntrykket av hytten endres, men endringene er ikke så store at 
det visuelle aspektet endres. 

Endringene er varslet via nabovarsel og ingen merknader er fremkommet.

Ut fra denne vurdering gis det byggetillatelse for endringene som omsøkt. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Visit Årviksand byggetillatelse for utvidelse 
av hytten med 4,83m2 samt fasadeendring og innsetting av 1 ekstra vind.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kirsti Jensen Arkitektkontor lokal godkjenning og
ansvarsrett i funksjonen SØK samt PRO estetikk, planløsning, tomt-grunn og utenomhusarbeid samt mur
og tre tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Brødrene Albrigtsen lokal godkjenning og ansvarsrett i
funksjonene UTF tomt-grunn og utenomhusarbeid samt mur og trearbeider for hytte tiltaksklasse 1
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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



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

Forum for kreftsykepleies landskonferanse 2013
Evelyn Karlsen, Jervvegen 84
9017  TROMSØ

Att. Evelyn Karlsen

Delegert vedtak
- nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4208-13 9485/2013 223 08.03.2013

Svar – søknad om støtte til konferanse i kreftsykepleie

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad datert 20. januar 2013 om økonomisk støtte til landskonferanse om 
kreftsykepleie. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune ser viktigheten av faglige forum og i den forbindelse konferanser. Imidlertid 
har kommunen en meget anstrengt økonomi og har 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
Formannskapsekretær



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» 2013/764-4 13889/2013 194164/92 10.04.2013

Søknad om oppføring av fenderverk/støttekai gnr 64 bnr 92 Årviksand

Saksopplysninger/Vurderinger:
Årviksand Verksted søker om oppføring av fenderverk/støttekai på gnr 64 bnr 92 i Årviksand. 
For områdene tiltakene skal utføres i er det reguleringsplan Årviksand industriområde som er 
gjeldene. Området er avsatt som fiskerihavn og Kystverket må derfor ha søknaden på høring for 
å komme med innspill til søknaden. Omsøkte tiltak er ihht reguleringsbestemmelsene til 
reguleringsplanen. 

Årviksand Verksted vil iverksette tiltakene for at det skal bli lettere å slipsette båter samt at 
tiltaket vil forskjønne området. 

Kystverket behandlet søknaden den 26.03.2013 der det ble gitt tillatelse med vilkår.

Det søkes om personlig godkjenning for Kjell Arne Sørensen i kategoriene SØK, PRO og UTF 
tiltaksklasse 2, fenderverk/støttekai. Sørensen har drevet selvstendig foretak som omfatter 
omsøkte kategorier, kommunen anser at dette er tilstrekkelig dokumentasjon for at personlig 
ansvarsrett kan gis til Kjell Arne Sørensen for dette prosjektet.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Årviksand Verksted byggetillatelse for 
oppføring av fenderverk/støttekai på gnr 64 bnr 92 Årviksand 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kjell Arne Sørensen personlig ansvarsrett i 
kategoriene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 fenderverk/støttekai. 

Tillatelsen gis med forbehold om at vilkårene til Kystverket beskrevet i brev av 26.03.2013 
etterfølges.
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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

Vedlegg: Skriv fra Kystverket datert 26.03.2013 m/kart

Tilsvarende skriv sendt 
Årviksand Verksted.
Kjell Arne Sørensen.



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

Tommy Nilsen
Spellemannsdalen 16
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1181-2 15852/2013 194164/146 24.04.2013

Søknad om oppføring av tilbygg på gnr 64 bnr 164 Årviksand

Saksopplysninger/Vurderinger:
Tommy Nilsen søker om byggetillatelse for oppføring av tilbygg på 2,76m2 til bruk som 
kjøkken.

Kommunen har ingen merknader til søknaden.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Tommy Nilsen byggetillatelse for oppføring 
av tilbygg på gnr 64 bnr 146 Årviksand.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmanne 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



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

Fritz Hagbart Stabell
Kveldsolveien 2 B
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1296-2 15151/2013 194169/680 19.04.2013

Kveldsolveien 2b Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 680

Saksopplysninger/Vurderinger:

Fritz Hagbart Stabell søker om byggetillatelse for oppføring av garasje på gnr 69 bnr 680 
Kveldsolveien 2b. Området er utlagt som byggeområde ihht kommuneplanen. 

Ihht kommuneplanes punkt 1står det sitat:
I byggeområder skal det foreligge vedtatt reguleringsplan før det iverksettes tiltak som nevnt i 
PBL 81, 84, 86a, 86b eller 93 eller fradeling til slikt formål. Sitat slutt.

For omsøkt område foreligger det ikke reguleringsplan og det er dermed ikke tillatt å gi tillatelse 
til tiltaket før reguleringsplan for område er utarbeidet og vedtatt. Imidlertid kan kommunen 
dispensere fra dette punkt og da med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.

Garasjen som skal oppføres har et bebygd areal på 41m2 og skal ligge 7 meter fra vegmidt og ca 
4 meter fra annen bruksenhet. Dette medfører at det må gis dispensasjon fra vegloven om at 
bygninger skal ligge 15 meter fra vegmidt samt at bygningen må oppføres som en EI 30 
konstruksjon da avstanden til bygg i annen bruksenhet er under 8 meter.

Tiltakshaver må skrive under en erklæring på at dersom garasjen blir skadet grunnet forhold med 
veivedlikehold så er dette uten kostnader for Skjervøy kommune.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Fritz Hagbart Stabell dispensasjon fra 
kommuneplanens punkt 1 om at det skal være vedtatt reguleringsplan for område før tiltak tar til. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Fritz Hagbart Stabell dispensasjon fra 
veglovens krav om avstand 15 meter fra bygning til vegmidt til å være 7meter.
  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Fritz Hagbart Stabell byggetillatelse for 
oppføring av garasje på gnr 69 bnr 680

Tillatelsen gis med forbehold om at tiltakshaver underskriver egenerklæring om at dersom 
garasjen påføres skade i forbindelse med vegvedlikehold så er dette uten økonomisk ansvar for 
Skjervøy kommune.

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



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

Bjørn Sigurd Mathiassen
Nordveien 41
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1236-2 14285/2013 194169/132 12.04.2013

Søknad om oppføring av påbygg for bruk til bad samt nedsenking av veranda 
på gnr 69 bnr 132 Nordveien 41

Saksopplysninger/Vurderinger:
Bjørn Sigurd Mathiassen søker om oppføring av påbygg, nedsenking av eksisterende veranda 
med 30cm og ombygging. Påbygget oppføres for å få større bad og nedsenkingen av verandaen 
for å bedre forholdene for frostgjennomtrengning i bygget. Påbygget har et bruksareal på 9m2 
som det må betale vann og kloakkavgift for. % Tu for tomten ligger innfor bestemmelsene i 
reguleringsplanen.

Tømmer og betong søker om ansvarsrett for alle arbeidene i forbindelse fasadeendringen og 
påbyggingen. Foretaket har hatt ansvarsrett i omsøkte kategorier i tideligere saker i Skjervøy 
kommune. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Bjørn Sigurd Mathiassen byggetillatelse til 
påbygg på 9m2, nedsenking av veranda med 30cm fra opprinnelig nivå og ombygging på gnr 69 
bnr 132

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømmer og betong ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 mur og trearbeider. 

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.
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Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør



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

Jarle Simonsen
Kortbølgen 11 a
9017  TROMSØ

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1395-2 16362/2013 194164/9 29.04.2013

Søknad om oppføring av garasje/naust gnr 64 bnr 9 Årviksand.

Saksopplysninger/Vurderinger:

Jarle Simonsen søker om oppføring av naust/garasje på egen eiendom gnr 64 bnr 9 Årviksand.
Naustet/garasjen er på 42m2 og har 22 graders helning på taket

Naustet/garasjen ligger ca 50 meter fra sjøen, men denne er avskilt med veg som går ca 40 meter 
fra sjøen, kommunen anser da at tilgjengeligheten til sjøen blir opprettholdt og at bygget ikke vil 
virke mer privatiserende for ferdselen i fjæra.

Gjenboerne er ikke varslet med nabovarsel grunnet at eiendommen er et felleseiet. Naboene til 
omsøkt bygg er varslet, disse er imidlertid også medeiere i felleseiet. 
Kommunen anser derfor at det ikke er nødvendig å varsle felleseiets eiere.

Naustet/garasjen oppføres for å sikre eiendeler som båt og utstyr.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Jarle Simonsen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av naust/garasje på gnr 64 bnr 9 Årviksand.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jarle Simonsen byggetillatelse for oppføring 
av naust/garasje på gnr 64 bnr 9 Årviksand. 



Side 2 av 2

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



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

Kveenidol
Hovedveien 2
9151  STORSLETT

Att. Inger Birkelund

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4208-15 15863/2013 223 24.04.2013

Svar - søknad om støtte - Kveenidol

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om kr 5000,- i støtte til gjennomføring av Kveenidol 2013. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune har stor respekt for arbeidet dere gjør for den kvenske kulturen. Skjervøy 
kommune støtter allerede dette arbeidet gjennom årlige bevilgninger til Halti Kvenkultursenter, 
og prioriterer ikke ytterligere støtte til dette arrangementet.  

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte til Kveenidol 2013. 
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
Direkte innvalg: 77775503



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

Robertsen og Slotnes AS
Kveldsolveien 1
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1478-2 16163/2013 26.04.2013

Søknad om riving av brannskadet enebolig gnr 69 bnr 253

Saksopplysninger/Vurderinger:
Gjensidige Forsikring søker om riving av brannskadet enebolig på gnr 69 bnr 253 
Strandveien 139.

Bygningen ble skadet i brann tidlig i år og har siden da vært sikret for vær og vind. Det søkes nå 
om riving av hele boligen for så å kjøre avfallet til godkjent deponi.

Foretaket leverer avfallsplan når rivningsarbeidet er utført og avfallet er levert deponi.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 gis Gjensidige Forsikring ASA rivingstillatelse for 
riving av brannskadet enebolig på gnr 69 bnr 253 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 riving av enebolig.

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.
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Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Kopi til:
Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER
Torstein Olsen Strandveien 139 9180 SKJERVØY



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
2013/1182-2 13985/2013 194169/235 10.04.2013

Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 235

Saksopplysninger/Vurderinger:
Dag Dyrnes søker om byggetillatelse for oppføring av garasje på gnr 69 bnr 235 Strandveien 17. 
Garasjen har et BYA på 46 m2 og er tilpasset boligen på stedet, dvs. at bygningen blir oppført 
ihht reguleringsplanen for området.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis dag Dyrnes byggetillatelse for oppføringa av 
garasje 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



ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT 
OG ØKONOMIPLAN 2013 – 2016

RAPPORTERING NR 4– FORMANNSKAPSMØTE 270513
Rapporten oppdatert pr 16. mai

INNLEDNING
Vi fortsetter med denne rapporteringen også i 2013, etter samme opplegg som tidligere år.
Endringer siden forrige gang er skrevet i rødt. Hull i nummerserien skyldes 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



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. Enighet om at alle politikere 
jobber mot sine parti sentralt. Presentasjon delt ut. På oppfordring fra Fylkesmannen er 
det laget en utredning om sykestuas plass i beredskapssamennheng, og den er også 
sendt til formannskapet. Aksjonsgruppe oppnevnt i regråd: Bjørn I Mo, Knut Berglund 
og Lise Roman. Møte med Helse Nord 20. feb. Helse nord er godt kjent med 
situasjonen og vil anbefale at dept innfører samme ordning som for Finnmark. 
Avklaring kan da komme i revidert statsbudsjett i mai. Partiene orienterte om hva de 
hadde gjort mot sentralt hold. Orientering om oppfølging fra regionrådet. Saken er 
ennå uavklart. Ordfører har fått signaler på mulig forlengelse ut 2014, altså ett år 
ekstra. Helse Nord behandler budsjettgrunnlag i juni vil etter det gi beskjed til 
regionrådet. Formannskapet bør før ferien avklare hvordan vi skal forholde oss til 
dette, i første rekke om innsparingen i pkt 98 utsettes med 1 år.

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. Ingen foreldre møtte på første møte, nytt møte 12. feb der det ble satt 
ned en arbeidsgruppe. Formannskapet ønsket en sak vedr bygningsmessig tilstand og 
behov. Avtalt møte med utleier i midten av april og sak vil da kunne komme i mai.

3) Klimaklubben og Grønn Hverdag (nr 6)   Ansvar: Formannskapet
Kommunestyret har bestemt at formannskapet skal nedsette en arbeidsgruppe på 3 
personer. Arbeidsgruppe nedsatt i februar-møtet: Pål S Mathiesen, Janne G Konst og 
Emilie Lauritzen. Frist slik at evt innspill kommer med til BØP 2014-17.

4) Boligbyggingsplan (nr 7)   Ansvar: Formannskapet
Kommunestyret har bestemt at formannskapet skal nedsette en arbeidsgruppe som skal 
jobbe fram mot høsten. Avklart at dette skal løses gjennom en rullering av boligsosial 
handlingsplan. Komite: Ingrid Lønhaug, Ørjan Albrigtsen, Einar Lauritsen. Fra adm 
skal Sissel Torbergsen fra NAV og boligforvalter fra teknisk være med. Frist: høsten 
2013.

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. Enighet om at dette 
gjøres gjennom å ha en temasak på dette i kommunestyret i april. Inntil 1 time 
innledning fra innkjøp og evt spørsmål/debatt i tillegg. Gjennomført som planlagt og 
innspill fra kommunestyret i to punkter som følges opp uten videre rapportering.

6) Tema om ny helselov (nr 9). Ansvar: H/O-sjef og K/U-sjef
Formannskapet bes klargjøre mer detaljert hvordan dette skal følges opp og når det 
skal gjøres. Enighet om at dette tas som temasak i kommunestyret i juni. Inntil 1 time 
innledning fra administrasjonen og evt spørsmål/debatt i tillegg



7) Videre framdrift industriområde Sandøra (nr 10)   Ansvar: Formannskapet
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. Enighet om å jobbe videre med å få laget et 
mulighetsstudie. Egen sak i næringsutvalget i april. Vedtak om å sette ned ei 
arbeidsgruppe, men ingenting i vedtaket om hvem som skal sette ned gruppa eller når 
det skal skje eller når arbeidet skal være ferdig. Formannskapet må derfor bestemme 
videre framdrift.

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. Ses i sammenheng 
med KKS.

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. Til økonomirapporteringen i juni 
skal det lages en grovkalkyle for opprusting/riving

11) Driftsavtale for uttak av masser (nr 15)   Ansvar: Teknisk sjef
Det lages sak om dette til formannskapsmøtet i mai.

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. Rapport 
legges fram som sak i mai-møtet.

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. Rapport legges fram som sak i mai-møtet.

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. Rapport legges 
fram som sak i mai-møtet.

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.  Grunnet mye arbeid med de øvrige rapportene blir ikke denne ferdigstilt nå, 
men kommer i junimøtet.



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. Etter ønske fra kommunestyret kommer en vurdering sammen med 
sak om KKS i juni.

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. Rapport legges fram som 
sak i mai-møtet.

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. Enighet om målsetting om snitt på 1 mill fra 2014.

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. Mulighetsstudiet vil bli 
framlagt til førstegangs behandling i april og endelig vedtak i juni

C) NYE INVESTERINGER 2013

27) Reserveleding vann (I-5). Ansvar: Teknisk 
Har søkt om lånegodkjenning og venter svar i februar. Nyansatt VA-ingeniør startet 1. 
mars. Prosjektering pågår, anbudsgrunnlag sendes ut før ferien og bygging blir til 
høsten.

28) Vann Kågen (I-6). Ansvar: Teknisk 
Har søkt om lånegodkjenning og venter svar i februar. Nyansatt VA-ingeniør startet 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 med frist 5. mars. 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. Ønske fra formannskapet om at det legges ut et kart på 
hjemmesiden som viser alle ledige tomter. Teknisk sjekker muligheten for å få det til.

33) Kunstgressbane (536). Ansvar: K/U
Gjenstår å få utbetalt spillemidler, oversendes til fylket i februar. Sluttregnskap
påregnes som egen sak i kommunestyret i juni.

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. Bygget ferdig og tekniske anlegg under montering med oppstart i slutten av 
mai.

36) Inngang legekontoret (532). Ansvar: Teknisk
Ferdigstilt og tatt i bruk. Gjenstår sluttregnskap som kommer til kommunestyret i juni.

37) Industriområde Sandøra (555). Ansvar: Teknisk
Tilskudd innvilget sent høsten 2012, søkes utbetalt som del av årsoppgjøret. Gjenstår 
sluttregnskap som kan påregnes i juni.

38) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk
Intensjonsavtale med Arnøy laks underskrevet og videre arbeid påbegynt før jul. 

Anbudsfrist 16. mai. Deretter blir det i tråd med intensjonsavtalen nye drøftinger med 
Arnøy Laks om evt igangsetting, herunder byggeperiode.

39) Felles økonomisystem (501). Ansvar: Økonomisjefen
Ikke avsluttet i 2012 da vi har utvidet prosjektet med modul for mottak og sending av 
fullelektroniske faktura. 



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.
Ordfører og varaordfører følger opp dette mot næringsliv og lag/foreninger. Skal også 
se på erfaringer fra Austevoll og Lovund.

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

Ser pr nå ut for at vi unngår oppsigelser. Kommer oppdatert status i junimøtet på alle tiltak 
som innebærer bemanningskutt fra høsten

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.

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.



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.

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.

54) Red SFO Årviksand våren 2013
Stilling holdt vakant i påvente av om det kommer søkere til høsten. Jobbes videre med 
en løsning i samarbeid med den private barnehagen. Avtale inngått med barnehagen 
om SFO-drift fra høsten.

56) Red 50 % stilling u-skolen 1.8.13
Innebærer kutt av 50 % 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.

57) Gjennomføre brukerundersøkelse SFO innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Grunnet sykemeldinger utsettes denne 
undersøkelsen til 2014 og tas sammen med de øvrige da.

58) Gjennomføre brukerundersøkelse bibliotek innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef

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 Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.

67) Gjennomføre brukerundersøkelse barnevern innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.

68) Gjennomføre brukerundersøkelse hjemmetjenesten innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.

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.

73) Gjennomføre brukerundersøkelse vann og kloakk innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen

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. Arbeidsgruppe: 
Ordfører (leder), rådmannen, en fra sjømatnæringen, en fra varehuset, en fra 
næringsforeninga, en fra bygdelagene på Arnøya, en fra fiskerlagene og en fra 
styringsgruppa for kystsoneplan. Frist: høsten 2013.



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. Planarbeidet i rute og planen kommer til politisk 
behandling i første møte til høsten.

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.

85) Beredskap Arnøyhamn skole. Ansvar: K/U-sjef
Oppdateres tidlig på året ifm høring om skredsikring. Gjennomført

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 AMU-møte før ferien.

90) Retningslinjer og rutiner for varsling. Ansvar: Rådmannen
Ferdigstilles før ferien. Vedtak i første møte til høsten

92) Trivselsplan. Ansvar: H/O-sjef
Tenkes gjennomført før ferien. Planarbeidet i rute og planen kommer til politisk 
behandling i første møte til høsten.

K) NYE PROSJEKTER
Formannskapet enig om at sluttrapporter inkl regnskap legges fram som referatsak til 
formannskapet etter hvert som prosjekter avsluttes.

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. Vi fikk ikke nye midler fra Fylkesmannen og dag 2 mangler da 



finansiering fra høsten. Dag 1 videreføres som før innenfor skolens ramme.
Formannskapet ba om at adm ser på muligheten for å finne penger til dag 2 ifm 
økonomirapporteringen. Det er funnet løsning ut 2013. Kommer også en egen sak om 
plan for faget til høsten.

L) NYE UTFORDRINGER
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 
kunne bli forlenget utover året. Ingen nye saker her denne gangen, men det vises til 
økonomirapportene der nye utfordringer er tatt med. Fra juni vil vi ta inn de utfordringene 
som videreføres inn i 2014.

102) Brannvarsling ungdomsskolen. Ansvar: Teknisk sjef
Anlegget er utdatert og etter brannen før jul ble det avdekket at det også er 
mangelfullt. Pr nå ser det ut for at det må installeres nytt anlegg til ca 400.000,-
uavhengig av om det blir ytterligere oppussing eller ikke.

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.

97) Nivåjustering avlastning 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef
Innebærer kutt i 2,86 årsverk. Ses i sammenheng med punkt 64.

98) Reduksjon sykestua 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef
Innebærer kutt i 2 årsverk. Alternativt kan lavere kutt vurderes hvis vi får fortsatt 
sykestuekompensasjon. Viktig å få en avklaring helst nå men senest i juni på om dette 
skal utsettes med 1 år, jf også okt 1.

99)  Nye legeavtaler fra 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef
Drøftinger tenkes påbegynt før ferien.

100) Avhending Nikkeby skole innen 31.12.13. Ansvar: Teknisk sjef
Kommunestyret har vedtatt avhending av Nikkeby skole innen utgangen av 2013. 
Bygdelaget får tilbud om å overta bygget vederlagsfritt. Hvis de ikke er interessert blir 
det solgt til høystbydende. Bygdelaget tilskrives med svarfrist før ferien.

101) Avhending Lauksletta skole innen 31.12.13. Ansvar: Teknisk sjef
Kommunestyret har vedtatt avhending av Lauksletta skole innen utgangen av 2013. 
Bygdelaget får tilbud om å overta bygget vederlagsfritt. Hvis de ikke er interessert blir 
det solgt til høystbydende. Bygdelaget tilskrives med svarfrist før ferien.
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