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Orientering/�drøfting�tårnkran�NOFI

Flytebrygge�redningsskjøta

Miljøovervåking�av�sjøarealene/forskningsprosjekter



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1083 -13 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 17.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

33/16 Formannskap 29.06.2016 

 

Detaljplan, Prestegårdsjorda barnehage 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og bygningsloven 

Vedlegg 

1 PlankartA4 

2 PlankartA3 

3 Reguleringsbestemmelser 

4 Planbeskrivelse 

 

Rådmannens innstilling 

 

Planutvalget gjør slikt vedtak 

Forslag til reguleringsplan for Prestegårdsjorda barnehage datert 17,06,2016 med tilhørende 

bestemmelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens § 

12-10. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommune ved teknisk etat har utarbeidet et forslag til ny detaljplan for øvre del av 

Prestegårdsjorda i Skjervøy kommune. Eksisterende plan for området ble vedtatt i 2009 der 

arealet var utlagt til boligformål, offentlig kjørevei og grøntområde. 

 

Skjervøy kommune opplever i dag økt behov for nye barnehageplasser. Med bakgrunn i dette 

ønsker kommunen å bygge en ny 4 avdelings barnehage med muligheter for utvidelse. 

Det ble sett på flere alternative plasseringer av denne barnehagen, men man endte til slutt opp 

med at Prestegårdsjorda er den beste plasseringen. 

 

Planforslaget 

Planforslaget består av plankart (vedlegg 1) med tilhørende bestemmelser (vedlegg 2) og 

planbeskrivelse med Ros- analyse (vedlegg 3). 
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Området som planlegges regulert er på ca 12 daa, og omfatter eiendommen 69/1 der Skjervøy 

kommune er hjemmelshaver. 

Parallelt med denne reguleringen vil kommunen engasjere arkitekt for å tegne barnehagen med 

tilhørende utenomhusplan. 

 

I planforslaget er det avsatt ca 9,8 daa til barnehage. Resterende areal er til samferdsel og 

grøntareal. 

 

Planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger i øvre del av Prestegårdsjorda. Området er omkranset av boligbebyggelse fra 

Kirkegårdsveien, Idrettsveien og St. Hanshaugen. 

 

Nord for området ligger idrettsanlegget på Skjervøy, noe vest for det, kirkegården. Ellers har 

området kort vei til friluftsområdene. 

 

 

Varsel/Høring/Merknader 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble annonsert i Framtid i nord og på Skjervøy 

kommunes hjemmeside. Berørte parter ble tilskrevet. Høringsperioden var 01,08,2015 til 

21,09,2015. 

Som følge av varslingen kom det inn 8 innspill, disse er kommentert i planbeskrivelsen og ligger 

som vedlegg til denne.    

 

Risiko- og sårbarhet (ROS) 

I ROS-analysen er det vurdert ulike hendelser og situasjoner. De aller fleste forholdene er 

akseptable med forutsetning at tiltaket blir gjennomført i samsvar med lover og regler (PBL og 

TEK 10). 

Det er ingen hendelser som er uakseptable (rød sone) jf. analyse. Basert på analysen er det ingen 

forebyggende og skadereduserende tiltak som skal gjennomføres basert på uakseptabel risiko.  

Vurdering 

Eksisterende plan for øvre del av Prestegårdsjorda er i hovedsak regulert til boligformål. I 

ettertid er det kommet et ønske om å benytte dette arealet til offentlig barnehage med tilhørende 

anlegg, med bakgrunn i økt behov for nye barnehageplasser. 

Forslagstiller mener at området egner seg godt til formålet. Det ligger sentralt, men samtidig 

ikke utsatt for støy. Det er kort avstand til fasilitetene på idrettsanlegget og nærhet til 

friområdene. 

 

Det tilrås at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht. Plan- og 

bygningslovens § 12-10.   
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/200 -2 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 20.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

34/16 Formannskap 29.06.2016 

 

Søknad om bruk av areal til bobil-Camp/parkeringsplasser gnr 69 bnr 32 

Industriveien 11 . 

Henvisning til lovverk: 

Plan og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Kart 

2 Søknad om å få bruke utearealet i Industriveien 11 til bobil-camp/parkeringsplass 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Søknaden om bruk av arealer på gnr 69 bnr 32 til bobilcamp/parkeringsplasser avslås da det ikke 

er forenlig med slik virksomhet i et industriområde. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Rudi og Birger Kjelsberg søker om bruksendring av sin eiendom gnr 69 bnr 32 Industriveien 11 

til formålet bobilcamp/parkeringsplasser.  

Tiltakshaverne viser til at kommunen har egen tømmestasjon for bobiler like ved deres eiendom 

og at område derfor må egnes til bobilcamp/parkeringsplasser. 

 

Område som eiendommen gnr 69 bnr 32 ligger i er regulert som område c ihht 

reguleringsplanen for Indre Havn Industriområde. Område c er regulert til følgende formål: kai 

opplag for båter, felles trafikkområde, friområder, industriområde for mellomstore og tyngre 

industribygg.  

 

Det foreligger i disse planer ute om utbygging av dette område som medfører at arealet økes 

med 24 dekar.  
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Vurdering 

Saksbehandler kan ikke se at omsøkt område er tilpasset tenkt drift i dette område som er 

industri.  

 

En bobilcamp som skal ligge i et industriområde med de utfordringer dette medfører kan ikke 

ses på som forenlig. En kan heller ikke se at reguleringsplanen m/bestemmelser er forenlig med 

søkers planer for eiendommen.  

 

Utfra denne vurderingen kan ikke saksbehandler se at det er forenlig med bobilcamp i dette 

område og søknaden/forespørselen om bobilcamp bør avslås.   
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/278 -3 

Arkiv: 64/138 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 10.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

35/16 Formannskap 29.06.2016 

 

Årviksand ,Nybrottsveien 5: Vedtak om, dispensasjon fra TEK 10.  

byggetillatelse, uten ansvarsrett, og bruksendring  til innredning av 

sokkeletasje til kjellerstue med kjøkken, soverom og bad - gnr 64 bnr 138 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og bygningsloven 

Reguleringsplan for Ringveien, Årviksand 

 

 

Vedlegg 

1 tegning 

2 søknad om tillatelse 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Ørjan og Eva Albrigtsen byggetillatelse, uten 

ansvarsrett, til innredning av sokkeletasje fra boder til kjellerstue med kjøkken, soverom og bad. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Ørjan og Eva Albrigtsen bruksendring av 

bolig med bygningsnr. 409375, fra boder til kjellerstue med kjøkken, soverom og bad/wc, som 

omsøkt. 

 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 og § 31-2, fjerde ledd, gir formannskapet 

dispensasjon fra TEK 10 på ombyggingen av sokkeletasje til hybelleilighet for følgende forhold: 

 

 Radonsperre og ventilasjon. 

 Dispensasjon fra isolasjonskrav i ytterveggene. 

 

Dispensasjonen begrunnes med ombyggingen gjør det vanskelig å tilpasse byggverket til 

tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Kjellerstue med kjøkken, soverom og bad/wc vil 

oppfylle de samme tekniske krav som i resten av boligen. Vi betrakter bruksendringen med 

PS 35/16



tilhørende ombygging som forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Fordelen 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ørjan og Eva Johanne Albrigtsen søker om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til innredning av 

sokkeletasje fra boder til kjellerstue med kjøkken, soverom og bad/wc. Tiltaket er helt i tråd med 

gjeldende reguleringsplan. 

 

Arealet skal ikke være en sjølstendig  bruksenhet, men endel av eksisterende boenhet. Det er 

innvendig adkomst via trapp til disse rommene. Siden det ikke skal etableres som en egen 

bruksenhet er det ikke krav om brannskille. 

 

Det søkes om bruksendring av bestående bolig at deler av sokkeletasjen, dvs. av arealet i 

underetasjen på 99 m2, skal 50,6 m2 av eksisterende boder i underetasjen, endres til kjellerstue, 

soverom og bad/wc. 

 

Plan- og bygningslovens § 31-2 sier følgende om bruksendring: 

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 

eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 

uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 

nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen.  

 

Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2: 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller om 

lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal også legges 

særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 

Bruksendringer av bestående bygninger byr ofte på problemer med å oppfylle teknisk forskrift. 

Det er ikke gitt at et bygg er egnet til ethvert nytt formål.  

 

Kommunen antar at isolasjonsverdien (U-verdien) i ytterveggene ikke tilfredsstiller kravet i 

TEK 10, men at det likevel vil oppleves som tilstrekkelig godt isolert.  

 

En har kommet fram til at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at 

fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Ombyggingen anses som forsvarlig for å 

sikre hensiktsmessig bruk. Det har i tilsvarende søknader vært gitt dispensasjon. 

 

Ombyggingen krever dispensasjon fra følgende forhold i teknisk forskrift (TEK 10): 

 

Isolasjonskrav: 

Det er ikke foretatt beregninger som viser hvor nær leiligheten kommer kravene til U-verdi. 

Søker opplyser at veggene består av 25 cm leca og ytterveggene er isolert med 12 cm, jfr. Det 

som var vanlig da det ble bygget i 2003.  

 

Dispensasjon fra krav om Radonsperre og ventilasjon i sokkeletasjen. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/282 -3 

Arkiv: 69/860 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 20.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

36/16 Formannskap 29.06.2016 

 

Rypeveien 10: Vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan 

for Hollendervika, samt tillatelse i ett trinn til bygging av bolig 

Henvisning til lovverk: 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

Reguleringsplan for Hollendervika 

 

 

Vedlegg 

1 søknad om dispensasjon 

2 nabovarsel 

3 situasjonskart 

4 erklæring om ansvarsrett - Unikus as 

5 erklæring om ansvarsrett - Skjervøy byggeservice as 

6 erklæring om ansvarsrett - Latvian Wood as 

7 tegninger 

8 Plankart_Hollendervika 

9 Planbestemmelser_Hollendervika 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Marion og Vegar 

Slotnes følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika i forbindelse med 

bygging i Rypeveien 10:  

 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer inkl. sokkel. 

 Fra § 2.4 i bestemmelsene, til å høyne takvinkelen fra 35 til 36 grader. 

 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 36 m2. 

 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 36 %. 

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 

lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 

dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering.  
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marion og Vegar Slotnes tillatelse i ett trinn 

til bygging av bolig som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien SØK i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Unikus AS ansvarsrett i funksjonen PRO for 

arkitektur i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Unikus AS ansvarsrett i funksjonen PRO for 

byggeteknikk (unntatt bjelkelag og tak) i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien PRO for bjelkelag og tak i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien UTF for mur og betong i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Systemair AS ansvarsrett innenfor kategorien 

PRO for ventilasjon i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Lativian Wood AS ansvarsrett innenfor 

kategorien UTF for Tømmerarbeid og ventilasjon i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Artic Seaworks Construction AS ansvarsrett 

innenfor kategorien UTF for grunnarbeid i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord-Troms Rør AS ansvarsrett i 

funksjonene PRO og UTF for inn og utvendig sanitær i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett innenfor kategorien 

uavhengig KONT for våtrom og tetthet 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger/ Vurdering 

Marion og Vegar Slotnes søker om å bygge en enebolig med en boenhet Rypeveien 10. 

 

 

Det søkes om dispensasjon for følgende forhold i reguleringsbestemmelsene: 

 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer inkl. sokkel. 

 Fra § 2.4 i bestemmelsene, til å høyne takvinkelen fra 35 til 36 grader. 

 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 36 m2. 

 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 36,0 %. 

 

 

I boligfeltet er det gitt dispensasjon for tilsvarende forhold i tidligere saker. Vegard Slotnes er i 

dialog med Skjervøy kommune om å få utvide kjøpe/tilleggstomt stort 200 m2. I følge Eivind 
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Mathisen, teknisk etat, er dette fullt mulig og forespørsel fra tiltakshaver er gjort. Opprinnelig 

var det søkt om å øke utnyttelses graden fra 30 til 46,7 % som nå er endra til 36%. 

 

Det er ikke fremkommet protester fra naboer (Skjervøy kommune er eneste nabo pr. i dag). 

 

For øvrig vises det til vedlagte dokumenter. 

 

Skjervøy Byggeservice AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien SØK i tiltaksklasse 1. 

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. 

 

Unikus AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO for arkitektur i tiltaksklasse 1. 

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning. 

 

Unikus AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO for byggeteknikk (unntatt bjelkelag og tak) i 

tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning. 

 

Skjervøy Byggeservice AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien PRO for bjelkelag og tak i 

tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. 

 

Skjervøy Byggeservice AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien PRO for plassering av 

bygg og stikningsdata i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. 

 

Skjervøy Byggeservice AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien UTF for mur og betong i 

tiltaksklasse 1. 

 

Systemair AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien PRO for ventilasjon i tiltaksklasse 1. 

 

Lativian Wood AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien UTF for Tømmerarbeid og 

ventilasjon i tiltaksklasse 1. 

 

Artic Seaworks Construction AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien UTF for grunnarbeid 

i tiltaksklasse 1. 

 

Nord-Troms Rør AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF for inn og utvendig 

sanitær i tiltaksklasse 1. 

 

AR-Ing AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien uavhengig KONT for våtrom og tetthet 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1428 -11 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 20.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37/16 Formannskap 29.06.2016 

 

Lauksundskaret: T-S-18  søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for 

ventemerder til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 32357 - 

Arnøy Laks Slakteri AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å 

utforme høringsuttalelse fra Skjervøy kommune til Troms Fylkeskommune, i forbindelse med 

søknad fra Arnøy Laks Slakteri AS, om utvidelse av akvakulturtillatelse for ventemerder til 

matfisk av laks, ørret og regnbueørret. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til søknad fra Arnøy Laks Slakteri AS datert 29.03.16, om arealmessig endring av 

akvakulturtillatelse for ventemerder av laks og ørret på lokalitet 32357 Skaret i Skjervøy 

kommune. Anleggsinstallasjonen er planlagt med 4 bur i rekke. Dette utgjør et totalt arealbeslag 

i overflata på 85 x 35 meter. I tillegg søkes det om gangbane til kai og flåte for pumpe. Anlegget 

flyttes noe lengre fra kai og utvides i forhold til dagens plassering (jf. kartvedlegg i søknaden). 

Anleggets biomasse søkes ikke utvidet i denne omgang. Søknaden om arealutvidelse kommer 

for å imøtekomme større behov for mellomlagring som følge av økt aktivitet på slakteriet, samt 

på grunn av større brønnbåter og derav behov for å ta imot større parti ved levering. 

 

Utvidelsen av ventemerdanlegget er ute på høring men en utleggingstid på 30 dager fra 

utlysingsdato den 18. juni 2016.  
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Vurdering 

Skjervøy kommune er høringspart i denne saka og formannskapet kan ikke ta dette opp til 

behandling før høringsfristen er gått ut, dvs. tidligst 30 dager fra utlysingsdato den 18. juni 

2016.  

 

For å spare tid vil rådmannen anbefale formannskapet å få delegert myndighet til å utforme 

høringsuttalelse i denne konkrete saka.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/175 -2 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 28.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

38/16 Formannskap 29.06.2016 

 

Kjøp av tilleggseiendom 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilleggsareal 

2 Kart 

 

Rådmannens innstilling 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

 

Søknaden om kjøp av tilleggsareal til eiendommen 69/826 og 69/1- 771 avslås. 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at søknaden ikke oppfyller kravene i PBL 19-2 til å kunne gi 

dispensasjon 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Teknisk etat har mottatt søknad om kjøp av tilleggsareal til eksisterende eiendom. 

Eiendommene det søkes tilleggsareal til er gnr 69 bnr 826 og gnr 69 bnr 1 festenr 771. 

Eiendommene ligger på Isakeidet og er i eie av Reidun og Ulf Frantzen. 

 

Søker er Ulf Frantzen. 

 

Det søkes om et areal som ligger mellom de to overnevnte eiendommene i en strekning på ca 50 

meter. Arealet er en forhøyning i terrenget og består av fjell og steinur. 

Det fremkommer ikke av søknaden hva arealet er tenkt benyttet til. 

 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF- sone 1. I denne står det følgende: I LNF- 

område merket sone 1 er områder hvor det foreligger viktige reindrifts-, vilt-, frilufts- og/eller 
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landbruksinteresser. Her skal det ikke kunne iverksettes arbeid eller tiltak som nevnt i PBL 81, 

84, 86a, 86b, eller 93 eller fradeling til slike formål. 

 

 

Vurdering 

For at Skjervøy kommune skal kunne tildele areal som omsøkt må det dispenseres i fra 

kommuneplanens arealdel. Etter PBL § 19-2 kan dispensasjon gis dersom hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse (PBL § 1-1) 

ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. For å gi dispensasjon må begge disse kravene være oppfylt. 

 

Av søknaden fremkommer det ikke hva arealet skal benyttes til. 

Ved å gi dispensasjon vil det samlede arealet til de to eiendommene bli veldig dominerende og 

privatiserende i et friluftsområde som er tenkt benyttet for allmenheten. 

 

Med bakgrunn i dette oppfyller ikke søker krav til å kunne gi dispensasjon i fra 

kommuneplanens arealdel og PBL 19-2. Søknaden bør derfor avslås.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/75 -16 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 24.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

39/16 Formannskap 29.06.2016 

 

Sandøra: Detaljreguleringsplan for Sandøra industriområde - søknad om 

dispensasjon fra planbestemmelsene 

Henvisning til lovverk: 

 Detaljreguleringsplan for Sandøra industriområde 

 Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Dispensasjonssøknad fra 

reguleringsplan 

2 Plankart Sandøra 

3 Planbestemmelser Sandøra 

 

Teknisk sjefs innstilling 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Marine Harvest 

Norway AS dispensasjon for følgende forhold i planbestemmelsene i detaljreguleringsplan for 

Sandøra industriområde: 

 

 Dispensasjon til å endre hellingskravet, i planbestemmelsen § 6.1 siste avsnitt, fra 1:1,5 

til 1:1,4. Dette i henhold til pkt. 1. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 Dispensasjon fra planeringskote + 4,5, i planbestemmelsen § 3.1 femte avsnitt, slik at 

overkant gulv i industribebyggelsen kan etableres på dette nivået. Dette i henhold til pkt. 

2. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 Dispensasjon fra kravet om å unngå høye skjæringer skal skjæringer over 10 m trappes i 

ulike nivåer i planbestemmelsen § 3.1 femte avsnitt 2 setning, slik at 12 m skjæring kan 

etableres uten trapping på deler av skjæringslinjen. Dette i henhold til pkt. 4. i søknaden 

om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 Dispensasjon fra kravet om at kjørevei ned til industriområdet skal være ferdig 

opparbeidet før utbygging på industriområdet, i planbestemmelsen § 8.1, slik at slik at 
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adkomstvegen kan etableres etter at industriområdet er opparbeidet. Dette i henhold til 

pkt. 3. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 

lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Marine Harvest Norway AS planlegger å etablere et Settefiskanlegg på Sandøra i Skjervøy 

kommune. I arbeidet mot en realisering av prosjektet har Marine Harvest Norway AS engasjert 

Multiconsult AS til å bistå med planlegging og utarbeidelse av detaljgrunnlag for å etablere 

industriområdet. 

 

Marine Harvest Norway AS ønsker å gjennomføre utbyggingen hovedsakelig i to byggetrinn. 

Byggetrinn 1 omfatter etablering av industriområdet i form av skjæring og utfylling med 

tilhørende infrastruktur som adkomstveg, kai og teknisk infrastruktur. Byggetrinn 2 omfatter 

bygningstekniske arbeider samt prosesstekniske anlegg som er nødvendig for virksomheten. 

 

På grunnlag av arbeidene i forfasen er det nå igangsatt detaljprosjektering av byggetrinn 1. For å 

nyttiggjøre overskuddsmasser fra nærliggende veiprosjekt hvor Statens vegvesen er prosjekteier, 

planlegges anleggsstart til september/oktober 2016. 

 

 

Dispensasjon fra planbestemmelser 

Med bakgrunn i ovennevnte søker Multiconsult AS, på vegne av Marine Harvest Norway AS, 

om dispensasjon fra følgende forhold i planbestemmelsene: 

 

 

§ 6.1 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØYRANDE STRANDSONE 

 

I siste avsnitt står følgende: 

«I sjøområde er det mulig å etablere fyllingsskråning fra planeringskote minimum kt. +4,5, med 

helling 1:1,5.» 

 

Det søkes om dispensasjon fra hellingskravet 1:1,5 til 1:1,4 med følgende begrunnelse: 

 
«I Geoteknisk rapport for utfyllingsarbeidene er det gjort stabilitetsberegninger som tilsier at 

sprengsteinsfylling med helning 1:1,4 tillater en trafikklast på 13 kN/m2 (1,3 tonn) på ytre del av fylling (5 

m fra fyllingstopp) og en lagringslast på 100 kN/m2 (10 tonn) på øvrige deler av fyllingen. 

 

Helning på 1:1,4 gir tilstrekkelig stabilitet og vil gi et mindre fyllingsomfang enn 1:1,5. 

I lys av dette søkes herved om dispensasjon fra kravet om skråningsutslag med helning 1:1,5 ‐ slik at 

helning 1:1,4 kan godkjennes.» 
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§ 3.1 NÆRINGBEBYGGELSE 

 

I femte avsnitt står følgende: 

 

«Planeringshøgd er minimum kote +4,5. For å unngå høye skjæringer skal skjæringer over 10 m 

trappes i ulike nivåer. Høye skjæringer skal sikres». 

 

Det søkes om dispensasjon fra kravet om minimum planeringskote + 4,5 ‐ slik at overkant gulv i 

industribebyggelsen kan etableres på nevnte nivå med følgende begrunnelse: 

 
«Ut fra en helhetlig vurdering av høydeforholdene på industriområdet oppleves et generelt krav til 

planeringshøyde + 4,5 som uhensiktsmessig høyt. Dette kravet vil gi utfordringer i forbindelse med 

høydeplaner med avrenning, samt tilgrensende infrastruktur som adkomstveg og kaianlegg.  

 

Etter vår oppfatning vil et krav på minimum kote +4,5 knyttet til overkant gulv i hovedbygningsmasse 

ivareta formålet med kravet, som vurderes å være sikring av bygningsmasse i forhold til framtidig 

havnivåstigning og springflo. Dette vil også gi optimale forhold for etablering av høydeplaner som ivaretar 

overflatedrenering på en god måte, samt tilgrensende infrastruktur (bl.a. kai).» 

 

Det søkes om dispensasjon fra kravet om at skjæringer over 10 m skal trappes i ulike nivåer, slik 

at 12 m skjæring kan etableres uten trapping på deler av skjæringslinjen med følgende 

begrunnelse: 

 
«Foreløpige planer viser at det er et lite område lengst øst på skjæringslinjen hvor skjæringshøyde kan 

overstige makskravet om 10 m. I det aktuelle området vil skjæring kun oversige kravet med 1‐2 m over en 

strekning på 15‐20 m. I forhold til total skjæringslengde på ca. 270 m vurderes omfanget derfor til svært 

lite. 

 

Å skulle etablere en avtrapping i dette begrensede området vurderes som landskapsmessig lite heldig da 

det gir en usammenhengende skjæringstopp, som bryter linjen som dannes over industriområdet. 

 

Skjæringstopp vil bli sikret med gjerde. Et brudd i linja som utgjøres av skjæringstoppen vil også gi seg 

utslag i brudd/sprang i dette gjerdet. Dette anses også som uheldig i forhold til det estetiske uttrykket.» 

 

§ 8.1 Kjørevei ned til industriområdet skal være ferdig opparbeidet før utbygging på 

industriområdet. 

 

Det søkes om dispensasjon fra kravet om at adkomstveg skal være ferdig før utbygging på 

industriområdet – slik at adkomstvegen kan etableres etter at industriområdet er opparbeidet 

med følgende begrunnelse: 

 
«I forbindelse med utfylling av industriområdet er det inngått en intensjonsavtale med Statens vegvesen 

om overtagelse av overskuddsmasser fra nærliggende veiprosjekt som starter i september 2016. For 

optimal utnyttelse av dette samarbeidet må Statens vegvesen kunne deponere massene på/ved 

industriområdet. Dersom adkomstveg må etableres før denne deponeringen forringes samdriftsfordelen 

vesentlig. 

 

Ved å kunne benytte eksisterende veg, som leder fra fv866 til eksisterende masseuttak ved industri-

området, i den tyngste anleggsperioden gir dette økt fleksibilitet i forhold til masselogistikk og 

rekkefølge på utbygging av de ulike delene som utgjør industriområdet. 

 

Det betraktes også som gunstig at ny adkomstveg etableres etter at industriområdet ferdig, og vil slik ikke 

bli utsatt for anleggstrafikken som vil ha et betydelig omfang.» 
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SANDØRA INDUSTRIOMRÅDE 
Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser til reguleringsplan, planID 
1941201402 
 

Innledning 
Marine Harvest Norway AS planlegger å etablere et Settefiskanlegg på Sandøra i Skjervøy kommune. I 
arbeidet mot en realisering av prosjektet har Marine Harvest Norway AS engasjert Multiconsult AS til å 
bistå med planlegging og utarbeidelse av detaljgrunnlag for å etablere industriområdet.  

Kort om utbyggingsplanene 
Marine Harvest Norway AS ønsker å gjennomføre utbyggingen hovedsakelig i to byggetrinn. Byggetrinn 1 
omfatter etablering av industriområdet i form av skjæring og utfylling med tilhørende infrastruktur som 
adkomstveg, kai og teknisk infrastruktur. Byggetrinn 2 omfatter bygningstekniske arbeider samt 
prosesstekniske anlegg som er nødvendig for virksomheten. 

I forhold til byggetrinn 1 er det gjennomført en forfase hvor nødvendig omfang og utforming er kartlagt. 
Omtrentlig utforming av området er vist i figur 1 og 2. 

 

 

Figur 1. Utforming av industriområde fra Sør‐vest. 

Skjervøy kommune 
v/Teknisk etat 
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Figur 2. Utforming av industriområde fra Sør‐øst. 

 

På grunnlag av arbeidene i forfasen er det nå igangsatt detaljprosjektering av byggetrinn 1. For å nyttiggjøre 
overskuddsmasser fra nærliggende veiprosjekt hvor Statens vegvesen er prosjekteier, planlegges 
anleggsstart til september/oktober 2016.  

  

Dispensasjon fra planbestemmelser 
Med bakgrunn i ovennevnte søker Multiconsult AS, på vegne av Marine Harvest Norway AS, om 
dispensasjon fra følgende forhold i planbestemmelsene: 

1. Skråningsutslag fylling 

Planbestemmelser § 6.1 definerer følgende: 

«I sjøområde er det mulig å etablere fyllingsskråning fra planeringskote minimum kt. +4,5, med helling 
1:1,5». 

I Geoteknisk rapport for utfyllingsarbeidene er det gjort stabilitetsberegninger som tilsier at 
sprengsteinsfylling med helning 1:1,4 tillater en trafikklast på 13 kN/m2 (1,3 tonn) på ytre del av fylling (5 m 
fra fyllingstopp) og en lagringslast på 100 kN/m2 (10 tonn) på øvrige deler av fyllingen. 

Helning på 1:1,4 gir tilstrekkelig stabilitet og vil gi et mindre fyllingsomfang enn 1:1,5.  

I lys av dette søkes herved om dispensasjon fra kravet om skråningsutslag med helning 1:1,5 ‐ slik at helning 
1:1,4 kan godkjennes.  

 

2. Fyllingshøyde 

Planbestemmelser henholdsvis §3.1 og § 6.1 definerer følgende: 

«Planeringshøgd er minimum kote +4,5. For å unngå høye skjæringer skal skjæringer over 10 m trappes i 
ulike nivåer. Høye skjæringer skal sikres». 
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Ut fra en helhetlig vurdering av høydeforholdene på industriområdet oppleves et generelt krav til 
planeringshøyde + 4,5 som uhensiktsmessig høyt. Dette kravet vil gi utfordringer i forbindelse med 
høydeplaner med avrenning, samt tilgrensende infrastruktur som adkomstveg og kaianlegg. 

Etter vår oppfatning vil et krav på minimum kote +4,5 knyttet til overkant gulv i hovedbygningsmasse 
ivareta formålet med kravet, som vurderes å være sikring av bygningsmasse i forhold til framtidig 
havnivåstigning og springflo. Dette vil også gi optimale forhold for etablering av høydeplaner som ivaretar 
overflatedrenering på en god måte, samt tilgrensende infrastruktur (bl.a. kai). 

I lys av ovennevnte søkes om dispensasjon fra kravet om minimum planeringskote + 4,5 ‐ slik at overkant 
gulv i industribebyggelsen kan etableres på nevnte nivå. 

 

3. Anleggsveg 

Planbestemmelser § 8.1 definerer følgende: 

«Kjørevei ned til industriområdet skal være ferdig opparbeidet før utbygging på industriområdet». 

I forbindelse med utfylling av industriområdet er det inngått en intensjonsavtale med Statens vegvesen om 
overtagelse av overskuddsmasser fra nærliggende veiprosjekt som starter i september 2016. For optimal 
utnyttelse av dette samarbeidet må Statens vegvesen kunne deponere massene på/ved industriområdet. 
Dersom adkomstveg må etableres før denne deponeringen forringes samdriftsfordelen vesentlig. 

Ved å kunne benytte eksisterende veg, som leder fra fv866 til eksisterende masseuttak ved 
industriområdet, i den tyngste anleggsperioden gir dette økt fleksibilitet i forhold til masselogistikk og 
rekkefølge på utbygging av de ulike delene som utgjør industriområdet.  

Det betraktes også som gunstig at ny adkomstveg etableres etter at industriområdet ferdig, og vil slik ikke 
bli utsatt for anleggstrafikken som vil ha et betydelig omfang. 

I lys av ovennevnte søkes om dispensasjon fra kravet om at adkomstveg skal være ferdig før utbygging på 
industriområdet – slik at adkomstvegen kan etableres etter at industriområdet er opparbeidet. 

 

4. Skjæringshøyde 

Planbestemmelser § 3.1 definerer følgende: 

«Planeringshøgd er minimum kote +4,5. For å unngå høye skjæringer skal skjæringer over 10 m trappes i 
ulike nivåer. Høye skjæringer skal sikres». 

Foreløpige planer viser at det er et lite område lengst øst på skjæringslinjen hvor skjæringshøyde kan 
overstige makskravet om 10 m. I det aktuelle området vil skjæring kun oversige kravet med 1‐2 m over en 
strekning på 15‐20 m. I forhold til total skjæringslengde på ca 270 m vurderes omfanget derfor til svært lite. 

Å skulle etablere en avtrapping i dette begrensede området vurderes som landskapsmessig lite heldig da 
det gir en usammenhengende skjæringstopp, som bryter linjen som dannes over industriområdet. 

Skjæringstopp vil bli sikret med gjerde. Et brudd i linja som utgjøres av skjæringstoppen vil også gi seg 
utslag i brudd/sprang i dette gjerdet. Dette anses også som uheldig i forhold til det estetiske uttrykket. 

Det søkes om dispensasjon fra kravet om at skjæringer over 10 m skal trappes i ulike nivåer, slik at 12 m 
skjæring kan etableres uten trapping på deler av skjæringslinjen. 
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Avslutning 
Vi håper Skjervøy kommune har forståelse for vårt behov for dispensasjon fra planbestemmelsene, og 
håper på positiv behandling av vår søknad. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 
 

 
 
Sverre S. Larsen 
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Skjervøy kommune

Detaljregulering for
Sandøra Industriområde, Skjervøy kommune.
Planid 1 941 201 402

§ 1 REGULERINGSBESTEMMELSER

§ 1 .1 Det regulerte området er vist på plankartet datert 06.03.201 5.

§ 1 .2 Arealene innenfor plangrensen er regulert til disse bestemmelsene:
BYGNINGER OG ANLEGG (pbl § 1 2-5, 2.ledd nr. 1 )
- Næringsbebyggelse

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTR UKTUR (pbl § 1 2-5, 2. ledd nr. 2)
- Vei
- Kjørevei
- Annen veigrunn – teknisk anlegg

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (pbl § 1 2-5, 2. ledd nr. 5)
- LNRF

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRA G (pbl § 1 2-5, 2. ledd nr. 6)
- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

HENSYNSSONER (pbl § 1 2-6, 1 . ledd)
- Frisiktsone (H1 40)
- Andre sikringssoner (H1 90)
- Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370)
- Båndlegging etter Kulturminne (H730)

§ 2 GENERELLE BESTEMMELSER

§2.1 TILTAK I SJØ
Alle tiltak i sjø skal godkjennes etter havne- og farvannslova. Go dkjenningsmyndighet er Skjervøy
kommune.

Fylling i sjø skal sikres mot utrasing.

§ 2.2 BYGG, TERRENG OG BYGGEGRUNN
Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggv erk, byggegrunn og tilstøytende terreng ikke blir
utsatt for fare, skade eller vesentli g ulempe som følge av tiltakene.

§ 2.3 KULTURMI NNE
Det kan finnes uregistrerte formi nne i planområdet. Dersom det i forbindelse med gravearbeid blir
registrert funn eller konstruksjoner, må arbeidet stanses og kulturmyndighet få melding for en
nærmere gransking på stedet, jf. Kulturminnelova § 8, 2.ledd.

§ 2.4 ANLEGGSPERI ODE
Perioder med anleggsvirksomhet som vil medføre stor aktivitet og støy bør legges utenom
hekketiden for fugl i nærområdet.
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§ 3.0 BEBYGGELSE OG AN LEGG

§ 3.1 NÆRI NGBEBYGGELSE

Innenfor området kan det bygges følgende:
Bygninger, vei, gasstank, vasstårn, oppstillingsplasser for parkering, snuplass og annet teknisk utstyr
over/under bakkenivå. Tekniske installasjoner skal om mulig integreres i andre bygg sitt
formuttrykk, og om mulig etableres under tak. Plassering, utforming, takutforming og møneretning
på bygninger skal fastsettes nærmere i byggesøknad.

Utfylling i sjø er tillatt. Form ålsgrensen viser toppfylling.

Ubebygde deler av området kan benyttes til beplan ting, utendørslager, lysmaster, skilt, gjerde/
sikringsgjerde, støttemurer og parkering etc.. På området kan det legges rør, kummer og
ledningsnett.

Maksimalt utnyttelse av bygd areal er BYA = 80 %.

Planeringshøgd er minimum kote +4,5. For å unngå høye skjæringer skal skjæringer over 10 m
trappes i ulike nivåer. Høye skjæringer skal sikres.

Maksimal mønehøgde er 16 m over planert terreng.

Tanker til bl.a. oksygenanlegg kan være 2 m høyere enn maksimum mønehøyde for området.

Alle store takflater skal etableres med matt overfl ate for å dempe lysrefleksjon. Bruk av farge og
materiale på større byggverk skal medvirke til å dempe tiltakene sitt uttrykk. Store
sammenhengende veggflater mot sjø skal enten br ytes opp i konstruksjonen eller ved hjelp av
visuelle effekter.

§ 3.1.1. Oppføring av mindre bygg og konstruksjoner
Transformatorkiosker, kabelskap, pumpestasjoner og lignende kan oppføres innenfor formålet etter
nærmere godkjenning i kommunen.

§ 3.1.2. Støyskjerming
Virksomhet innenfor formålet skal forholde seg til krav om støynivå etter gjeldende statlige
retningslinjer for industristøy, TA-1442.

§ 3.1.3. Internt veinett
Intern veinett skal etableres på en slik måte at hele næringsområdet får veitilkomst. Veinettet skal
synliggjøres i byggesøknad.

§ 3.1.4. Rammer for utbygging og vedlegg i byssesøknad
For næringsområdet er det gitt rammer fo r maksimum utnyttelse og høyde på bygg.
Plassering og utforming skal visuelt tilpasses la ndskapet omkring, så langt dette er i samsvar med
rasjonell utforming i forhold til virksomheten. Utea real skal tilrettelegges og brukes med vekt på
ryddighet og oversikt.

Ved byggesøknad skal det utarbeides situasjonsplan som viser plassering av byggene og hvordan den
ubebygde delen av tomten skal planeres og brukes. Planen skal også vise eventuelle murer, gjerde,
areal for vei, parkering, lagerareal, grønt område, avslutning av skjæring/fylling og
terrengutforming med påførte høyder.

Ved byggesøknad skal det også legges ved plan som viser oppsamling av overvann.
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§ 4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 4.1 VEI

Formålet vei regulerer del av dagens veibane for FV 866.

§ 4.2. KJØREVEI

Kjøreveien ned til næringsområdet skal dimens joneres for kjøretøy type ST (semitrailer).
Veien skal opparbeides og dimensjoneres etter veiklasse A2 i handbok N1 00, Statens vegvesen.
Veibredden er 6 m med skulder 0,5 m på hver side, totalt regulert kjørevei er 7 m.

Mindre endringer i horisontal- og vertikalplanet kan aksepteres når detaljplanleggingen viser at
dette er fordelaktig og gir god trafikksikkert. Detaljutforming av tilkobling til Fv 866 skal
godkjennes av Statens vegvesen før utbygging.

§ 4.3. ANNEN VEI GRUNN – TEKNI SKE ANLEGG

Området omfatter fylling, skjæri ng og grøft tilhørende kjørevei. I bakken kan det etableres
nødvendig teknisk infrastruktur som bl.a. kabler, veilys.

§ 5.0 LANDBRUKS-, NATUR- OG FR ILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT

§ 5.1 LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL

Tiltak og bruk i forbindelse med stedbunden næring er tillatt.

Innenfor areal som grenser til næ ringsformål kan det tillates inngre p for å tilpasse skjæringsutslag
til eksisterende terreng.

Eksisterende grustak innenfor fo rmålet kan fylles igjen og revegiteres med stedegen vegetasjon.

§ 6.0 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

§ 6.1 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSD RAG MED TILHØYRANDE STRANDSONE

Dette arealet omfatter sjøområdet utenfor næringsområdet. Innenf or området kan det etableres
nødvendige kaianlegg ut fra virksomhetenes behov. Kaia nlegg må dimensjoneres for å tåle
påkjenning fra vind og bølger. Detaljer i forhold til plassering og størrelse skal avklares i byggesak.

I området er det mulig å føre frem kabler/røyr for vann og avløp til og fra planområdet. Dette skal
skje i samråd med fagmyndighet.

I sjøområde er det mulig å etablere fyllingsskrå ning fra planeringskote minimum kt. +4,5, med
helling 1 :1 ,5.

§ 7.0 HENSYNSSONER

§ 7.1 FRI SIKTSONE (H1 40)
Det kan ikke etableres vegetasjon eller tekniske in stallasjoner med høgd over 0,5 m over tilstøtende
hovedvei. Areal som ligg høyere skal plan erast ned til maksimum 0,5 m over veien.

§ 7.1 ANDRE SIKRINGSSONE (H1 90)
Innenfor området skal det tas spesielt hensyn til ek sisterende ledninger som er lagt i grunn og i sjø.
All aktivitet innenfor hensynssonen sk al avklares med Skjervøy kommune.
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§ 7.2 HØYSPENNINGSANLEGG I NKL. HØYSPENTKABLER (H370)
Eksisterende høyspenningsanlegg/høy spentkabler på land og i sjø er vist med faresone med 1 0 m
buffer på hver side. Innenfor sone n er det ikke tillatt å etablere bygg for permanent opphold. Andre
typer bygg/konstruksjoner må go dkjennes av fagmyndighet.
Anleggsarbeid som graving/maskinaktivitet/spre nging/fylling, innenfor eller i nærheten av
faresonen skal avklares med fagmyndighet før oppstart.

§ 7.3 BÅNDLEGGI NG ETTER LOV OM KULTURMI NNE (H730)
Hensynssone med sikringssone 5 m fra registrert auto matisk freda kulturminne er vist i plankartet.

§ 8.0 REKKEFØLGEKRAV
§ 8.1 Kjørevei ned til industriområdet skal være ferdig opparbeidet før utbygging på
industriområdet.

§ 8.2 Detaljprosjektering av tilkobling til Fv 866 skal godkjennes av Statenes vegvesen.

Stord, 06.03.201 4
Akvator AS
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/317 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 24.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

40/16 Formannskap 29.06.2016 

 

Sommerdelegering av byggesaker og konsesjonssøknader 2016 

Henvisning til lovverk: 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å gjøre 

vedtak i byggesaker og konsesjonssøknader som krever politisk behandling i formannskapet. 

Myndigheten gjelder i tidsrommet 30.06.2016 – 13.09.2016. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger/vurdering 

Skjervøy formannskap har siste møte den 29 juni 2016. Neste møte er 14.09.2016.  

 

For at saksbehandling ikke skal ta uforholdsmessig lang tid vil rådmannen anbefale 

formannskapet å få delegert myndighet til å fatte vedtak i denne typen byggesaker.  
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Rema 1000  

v. Frank Roger Pedersen 

Ørnveien 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/201-5 2495/2016 M78 10.05.2016 

 

søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare 

 

Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  

Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 
 

Vurderinger: 
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. 
 

Vedtak: 
Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  

2016 Innvilges. 
 

 

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 

  

Erlend Mjåtvedt Sylta 

Leder forebyggende 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Sport'n Skjervøy as 

postboks 260 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/201-4 2484/2016 M78 09.05.2016 

 

Søknad om tillatelse til handle med pyroteknisk vare 

 

Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  

Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 
 

 

Vurderinger:  
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. 

 

 

Vedtak: 
Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  

2016 Innvilges. 
 

 

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 

  

Erlend Mjåtvedt Sylta 

Leder forebyggende 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Liss og Vidar Isaksen 

Mellomveien 45 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/13-7 2962/2016 69/157 27.05.2016 

 

Strandveien 85: Vedtak om rivetillatelse av gammel grunnmur i forbindelse 

med rydding av tomt - gnr 69 bnr 157 

 

Saksopplysninger: 

 

Liss og Vidar Isaksen søker om rivetillatelse av gammel grunnmur og gammelt uthus i 

forbindelse med rydding av tomt. 

 

 

I matrikkelen er uthuset registrert som et SEFRAK-minne. «SEFRAK» er en forkorting for 

Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner.  

 

Før rivetillatelse på uthuset kan gis må det gjøres avklaring med kulturminnemyndighetene. 

 

Kurt Einarsen AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF for rivearbeider. 

Bedriften har ikke sentral godkjenning på ansvarsområdet. 

 

Ved arbeides slutt skal Kurt Einarsen AS sende til kommunen oversikt over levert avfall til 

godkjent deponi. 

 

 

Vurderinger: 
Siden det er riving av gammel grunnmur og et lite uthus anses Kurt Einarsen AS som kvalifisert 

til å få SØK, PRO og UTF for rivearbeider. 
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Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis Kurt Einarsen AS rivetillatelse av deler av 

tiltaket dvs. rivearbeider av gammel grunnmur. 

 

Tillatelse til rivearbeider av gammelt uthus vil bli vurdert etter at kulturetaten har uttalt seg. 

 

Kurt Einarsen AS gis ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF for rivearbeider 

 

 

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 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

Kopi til: 

Kopi til: 

I. Evensen Byggvarer as Havnegata 28 9180 SKJERVØY 

Kurt Einarsen AS    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

 
   

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G Skoleveien 6  Orgnr:  

9189  SKJERVØY           
E-post:  

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Tor Einar Soleng 

Lars Hallensvei 12 

9180 SKJERVØY 

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/174-5 2980/2016 69/693 30.05.2016 

 

Lars Hallens vei 12 og 14: Vedrørende søknad om rivetillatelse av dobbel 

garasje i forbindelse med bygging av ny dobbelgarasje - gnr 69 bnr 693 og bnr 

638 

Arealet på garasjen er under 50 m2. Vi vurderer det slik at tiltaket kommer inn under 

Byggesaksforskriften § 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse hvor det står følgende: 

 
Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av tiltak som nevnt nedenfor under 

bokstav a til d og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra 

kravet om byggesaksbehandling. Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med 

plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, 

reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. 

a.  

 

a. Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken 

samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m².  

 

Når dere har revet garasjen kan dere sende inn en ferdigmelding til oss. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Jan Hansen 

Spellemannsdalen 20 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/217-6 3253/2016 69/185 09.06.2016 

 

Spellemannsdalen 20: Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging 

av garasje - gnr 69 bnr 185 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

Jan Hansen søker om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 185. Garasjen har en høyde på 4,72m og 

en grunnflate på 30m2 og et bruksareal på 44,4 m2. Garasjen skal oppføres 2 meter fra 

nabogrense. Naboer har gitt samtykke til dette. Byggetillatelsen krevde at det ble gitt 

dispensasjon fra reguleringsplanen for Spellemannsdalen. 

 

 

 

Skjervøy Formannskap har i møte 01.06.2016 gjort følgende vedtak: 
 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Jan Hansen følgende dispensasjoner 

fra reguleringsplanen for Spellemannsdalen: 

 

 Fra pkt 1.8 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer. 

 Fra pkt 1.8 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasjen fra 30 m2 til 44,4 m2. 

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens 

formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering.  
 

Selve byggetillatelsen vil bli behandlet administrativt.» 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Jan Hansen byggetillatelse for oppføring av 

garasje på gnr 69 bnr 185 som omsøkt. 
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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 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Lerøy Aurora 

c/o Kystens Hus Stortorget 1 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/102-9 3053/2016 69/837 01.06.2016 

 

Havnegata 37: Vedtak om tillatelse i ett trinn for oppføring av midlertidig 

boligrigg - gnr 69 bnr 837 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

Reguleringsplan: Skjervøy midtre havn. 

 

Lerøy Aurora skal utvide sin virksomhet har i den sammenheng behov for midlertidig brakkerigg 

for overnatting til arbeidere i anleggsperioden. Brakkerigg er planlagt for 2 år. 

Det søkes om å etablere Midlertidig brakkerigg med 16 overnattingsplasser, 1 vaskerom, 2 stuer 

og 1 kjøkken. Tilsammen 20 brakker. Arealet på brakkeriggen er 157 m2. 

 

Det er kommet inn en Anmodning fra Nord olje AS at det tilrettelegges for separat trafikk for 

brakke og kai. Dette primært for å hindre andre biler parkeres i området og er til hinder for 

trafikk. Dette ivaretas av tiltakshaver. 

 

Tomta har adkomst til kommunal vei, som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel. 

Avkjørselstillatelse er gitt. 

 

Det søkes om følgende ansvarsretter: 

 

Norconsult AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK, for oppføring av midlertidig boligrigg på 

gnr 69 bnr 837 i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet er dekket med sentral godkjenning. 

 

Norconsult AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO, prosjektering brannsikkerhet tiltaksklasse 

1. på midlertidig boligrigg på gnr 69 bnr 837 i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet er dekket med 

sentral godkjenning. 
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M. Johansen AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO og UTF for fundamentering og 

oppføring midlertidig boligrigg i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes delvis av sentral 

godkjenning. 

 

Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO og UTF, på vann og avløpsarbeider, 

midlertidig boligrigg på gnr 69 bnr 837 i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes av sentral 

godkjenning. 

 

Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF, utførende på brannslokker-

installasjoner, tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet er dekket med sentral godkjenning. 

 

Skjervøy Park og Anleggsservice AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO og UTF, utførende 

graveentreprenør, tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke av sentral godkjenning. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis Lerøy Aurora AS byggetillatelse i ett trinn for 

oppføring av midlertidig boligrigg på gnr 69 bnr 837. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Norconsult AS ansvarsrett i funksjonen SØK, 

for oppføring av midlertidig boligrigg på gnr 69 bnr 837 i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Norconsult AS ansvarsrett i funksjonen PRO, 

prosjektering brannsikkerhet tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis M. Johansen AS ansvarsrett i funksjonen PRO 

og UTF, for fundamentering og oppføring midlertidig boligrigg i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonen 

PRO og UTF, på vann og avløpsarbeider, tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonen 

UTF, utførende på brannslokkerinstallasjoner, tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Park og Anleggsservice AS 

ansvarsrett i funksjonen PRO og UTF, utførende graveentreprenør, tiltaksklasse 1. 

 

 

 

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 
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Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

Kopi til: 

Norconsult as Brenneriveien 30 9600 HAMMERFEST 

Skjervøy Park og Anleggsservice AS    

Nord Troms Rør AS    

Magnus Johansen AS    

Terese Berge    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Arnøy Laks as 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/231-2 2947/2016 66/31 27.05.2016 

 

Lauksundskaret: Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av 

ishus -  gnr 66 bnr 31 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

Det vises til tegning og situasjonsplan.  

Arnøylaks AS søker om byggetillatelse til bygging av ishus/tilbygg til eksisterende bygning. 

Tilbygget er på 43 m2. Nabovarsling er gjort og ingen har innvendinger mot byggeprosjektet. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Arnøylaks AS byggetillatelse for bygging av 

ishus/tilbygg til eksisterende bygning som omsøkt. 

 

 

 

 

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 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Leif børre Nordhus 

Stakenes 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/173-3 3041/2016 57/141 01.06.2016 

 

Arnøyhamn:  Vedtak om byggetillatelse uten ansvarsrett, til bygging av 

garasje - gnr 57 bnr 141 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

Det vises til tegning og situasjonsplan. Det søkes om byggetillatelse til bygging av garasje. 

Bygget er på 56 m2. Nabovarsling er gjort og ingen har innvendinger mot byggeprosjektet. 

Tomta på 250 m2 og ligger på nedsiden av fylkesvei. Søker har boligeiendom på oversiden av 

fylkesveien. 

 

Området er ikke regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF sone 2. Det vil si 

områder hvor spredt boligbebyggelse kan tillates. 

 

Fradelings saken ble sendt på høring til berørte fagmyndigheter. Statens vegvesen har ingen 

merknader til fradelingen, men opplyser at det må søkes om avkjørsel-tillatelse på vanlig måte. 

Eller er det ingen merknader til tiltaket. Statens vegvesen har gitt tillatelse til avkjørsel. 
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Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Leif Børre Nordhus byggetillatelse for 

bygging av garasje som omsøkt. 

 

Når byggearbeidet er ferdig sendes søknad om ferdigattest (vedlagt) til oss. 

 

 

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 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
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