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43/16 Formannskap 21.09.2016 

Oppfølgingsrapport nr 3 2016-19 

Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

Formannskapet tar budsjett- og økonomirapport nr 3 til etterretning. 

Saksopplysninger: 

 Vedlagte rapport inneholder følgende: 

A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 161215.

B) Punkter fra tidligere år som ikke er avsluttet.

C) Nye investeringer 2016. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember.

D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet.

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

bemanninga som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer dit at de ikke lar

seg gjennomføre som forutsatt.

J) Planer som skal revideres i 2016, inkl planer som ikke ble ferdige i 2015.

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 2016.

N) Oversikt over saker til kommunestyre/formannskap
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 
 

 

RAPPORTERING NR 3– FORMANNSKAPSMØTE  

Rapporten oppdatert pr 20.08. 2016 

 

 

A) PUNKTER I VEDTAKET 161216 
1) Renovering av vann- og avløpsnettet. Ansvar: Teknisk  
Kommunestyret ber rådmann prioritere arbeidet med renovering av vann- og avløpsnettet. En god 

del av avløpsnettet er av eldre dato. Om ny VA-ingeniør ikke ansettes i første halvdel av 2016, bør 

det vurderes å kjøpe den type prosjekteringsbistand. Planarbeidet må prioriteres først.100 000 er 

bevilga til spyling. Dette tiltaket ser ut til å fungere. Utstyr for å lokalisere lekkasje er også kjøpt 

inn. Mht disse to tiltaka foreslås det at renovering av vann- og avløpsnettet utsettes. Se pkt 62 og 

63 

 

2) Etablering av frivillighetssentral. Ansvar: ordfører 
Skjervøy kommune har som intensjon å bygge opp en frivillighetssentral. I løpet av 2016 skal det 

utarbeides en søknad for en slik tjeneste i samarbeid med frivillige organisasjoner. Saken legges 

fram til politisk behandling i 2016.  

 

3) Skjenkekontroll. Ansvar: Rådmann 

Skjervøy kommune ser det som viktig å ha en god kontroll med skjenkestedene i kommunen. I 

løpet av 2016 vil ordningen vi har i dag bli evaluert og forbedret. Kommunestyret ber 

rådmann fremme en sak til politisk behandling i løpet av våren 2016.Rådmannen tar dette opp 

regionalt, da vi pr nå har samme kontrollfirma i alle Nord-Troms-kommuner. Saken meldt inn 

til rådmannsutvalget. Ansvarlig vertskapskurs skal kjøres. Det arbeides regionalt med 

tilbydere innen skjenkekontroll. 

 

4) Reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske organer. Ansvar: ordfører 

Kommunestyret ber formannskapet nedsette et utvalg som skal fremlegge et forslag til nytt 

reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske organer.  

 
 

B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 

SLUTTRAPPORTERT 
 

7) Utleieboliger Ansvar: Teknisk 

Skjervøy kommune 
Rådmannen 
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Vedtak: Dagens boligmasse skal beholdes, men den må justeres etter behov. Det betyr at det 

må bygges om fra store leiligheter til små. Det bør startes med å renovere de byggene med 

lavest standard, det lages et kostnadsoverslag for minimum to boliger som legges fram for 

behandling i 2015. Det legger frem plan som drøftes/vedtas i møtet. Uvisst om en når dette i 

2015, viss ikke tjenesten kjøpes eksternt. Plan skal ferdigstilles til sommeren. Bygging av nye, 

små enheter (jfr sak i k-styret i mars) prioriteres. Kostnadene til utbygging legges inn på 

ordinært vis i BØP 2017-2020. Utbygging, vår -17. 
 

8) Privat og offentlig samarbeid (OPS) Ansvar: Rådmann 

Vedtak: Det bør tilrettelegges slik at private kan bygge nye leiligheter.  

Mål om at det lages en anbudsbeskrivelse ihht kommunestyrets vedtak innen 1. april 2015. 

Anbudsbekrivelsen er ferdig. Lagt ut på Doffin med frist 23.06. Oppdatert info i møtet. Et 

samarbeidsavtale med i alt 11 boliger, der kommunen har 40 % tildelingsrett er underskrevet. 

Saken følges opp av interkommunal boligprosjektleder fra Storfjord. Presisering: prosjektet er 

ikke et ordinært OPS-prosjekt, da avtale mellom kommune og utbygger går på tilvising – ikke 

tildeling. 

 

9) Gebyrer for vann og kloakk Ansvar: Økonomisjefen/teknisk 

Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå dagens gebyrsatser for avløp til bedrifter 

sombruker mye vann, men der bare en mindre del går tilbake til kommunens kloakksystem. 

Det legges fram en sak for kommunestyret senest juni 2015. Den nye ordningen skal gjelde 

fra2015. Det utarbeides en ny kommunalforskrift for vann og avløp. Saken legges fram for 

kommunestyret senest høsten 2015. Legges frem en forståelse av hvordan vi skal utarbeide 

forskriften og plan for gjennomføring. Politisk representasjon i arbeidsgruppe må avgjøres i f-

skap 2. mars. Grunnlagsdokument drøftes med arbeidsgruppe før sommeren. Prosessen er i 

gang som planlagt. Utsatt til 2016. Ihht vedtak i k-styre 16.3. kjøpes tjenesten. Varsling om 

igangsetting er gjort. Forslag til ny forskrift sendt ut til arbeidsgruppa i august. 

 

10) Skateboardrampe Ansvar. Kultur og undervisning 

Innspill fra barnas kommunestyre og ungdommens kommunestyre om bygging av en 

skateboardrampe utredes og forsøkes finansiert i løpet av 2015. Halvparten er allerede 

finansiert av private. Prøver å få på plass privat finansiering for resten. 75 000 fra private på 

plass. Avventer svar ang fylkeskommunal støtte. Ingen støtte fra FK. Initiativet ligger nå hos 

ungdomsrådet. Ny søknad om spillemidler er sendt. Planlagt oppstart til sommeren. Kjøp av 

tjeneste ift oppføring. Endra plassering: ved Eidevannet. Skateboardrampe ferdigstilt. 

Spillemidler på kr 150 000 tildelt. 

 
11) Tilstandsrapport kommunale kaier Ansvar: Teknisk 

Vedtak fra 2013: Kommunestyret ber rådmannen lage en tilstandsrapport for kommunale kaier. 

Tiltastandsrapport og vedlikeholdsplan legges fram for formannskapet i løpet av 2014. Naturlig å se denne 

opp mot BØP 2015-18. Tenkes ferdig til f-skapet i oktober. Formannskapet avklarte i februar-

møtet at rapporten gjøres av egne ansatte uten innleie av ekstern bistand. Hvert år inspiseres 

50% av flytebryggene, ikke kaiene av dykkere, rapport fra inspeksjon kan legges fram i K-

styre. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid, men det jobbes med en løsning. Man ser at 

vi innen desember 2015 skal ha dette ferdig. Tilbud innhentes, jfr revidert budsjett. Arbeidet 

er gjennomført. Venter på rapport. Rapport (inkl filmopptak) er mottatt og disse vurderes ift 

tiltak. Referatsak i k-styret i mai. Legges fram som referatsak i oktober. 

 

12) Flomlys kunstgressbanen Ansvar: Kultur/undervisning 
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Vedtak fra 2013: Kommunestyret viser til planene om et nytt flomlysanlegg rundt den nye kunstgressbanen 

på Skjervøy. Kommunestyret ber om en egen sak til dette prosjektet til neste møte for å ta stilling til kommunal 

medvirkning og organisering av prosjektet.  Fylket har akseptert vedtaket som grunnlag for videre 

behandling av søknaden. Utbetaling av kommunale midler forutsetter at prosjektet er 

fullfinansiert. Prosjektering på gang. Arbeidet har som mål å starte opp sommeren 2015.  

Tilbudskonkurranse uke 48/49. Anlegget skal ferdigstilles innen juli 2016. Ikke ferdig ennå. 

Forventes ferdig i løpet av høsten. 

 

13) Sykestuekompensasjon  Ansvar: Ordfører og Rådmann 

Sykestuekomp er sikra bare for 2015. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av én 

politiker fra hvert parti som skal arbeide mot Storting og regjering ift å videreføre 

sykestuekompensasjonen. Forslag fra rådmann i Nordreisa om å arbeide i fellesskap for å 

videreføre kompensasjonsordning. Samarbeidsmøte 28. januar i Nordreisa. De andre tre 

kommunene inngår i Skjervøygruppa som ei felles aksjonsgruppe. Pr nå er repr. fra 

Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy klare. Møte i den interne Skjervøygruppa 19. februar. Nytt 

fellesmøte 30. mars. Info i f-skap. Møte 12. mai utsatt. Ei evaluering av sykestueordninga må 

gjennomføres (initiativ fra UNN). Ordninga er sikra i 2016 – og 2017 (?). Evaluering skal 

gjennomføres. UNN og Helse Nord besøker sykestuene i Nord-Troms 22. og 23.8. Evaluering 

tas etter dette. 

 

14) Klimaklubben og Grønn Hverdag  Ansvar: Formannskapet 

Vedtak BØP 15-18: Kommunen har god erfaring med søppelaksjoner. I kommuneplan for 

energi og klima i Nord-Troms er det en målsetting om å sertifisere 30 % av kommunens 

virksomheter innen 2014. Vi ligger langt etter målsettingen. Formål med tiltaket: økt kontroll 

med forbruk, økt gjenvinning og et kollektivt løft om klimasamarbeidet. 

Økonomi: Økte utgifter i 2015 med 30.000,- og i 2016 med 30.000,- Avfallsservice initierer 

og finansierer miljøfyrtårnsertifisering i skolene. Oppstart høst 2015. Forberedende arbeid i 

gang. Ledes av Geir Sagelv. Skolene skal være miljøsertifisert før sommeren. Knut Vidar 

Isaksen er kommunens miljøfyrtårnkoordinator. 

 

15) Kystens Kompetansesenter Ansvar: Rådmannen 

Det jobbes med planer for tettere samarbeid mellom grunnskolen og videregående. Søknad 

om RUP-midler sendes før sommeren. Prosjektleder for etablering av Newtonrom tilsettes fra 

1.8.14 (50% stilling). Leieavtale ang rom og felles bruk –Drøftinger om leie i gang. Midler 

avsatt i BØP 15-18 (helårsvirkning): Drift Newtonrom: 150 000, leie: 250 000. Møte med 

Troms Fylkeskommune 20. febr. Oppdatert info i formannskapet. Prosjektering i samarbeid 

med Lerøy. Intensjonsavtale under utarbeidelse. Ingen avtale underskrevet ennå. Sak i 

Fylkestinget i juni ang låneopptak for realisering av Newtonrom og visningssenter. Arbeid 

med fullfinansiering av Newtonrom pågår. Pr nå ingen leieavtale underskrevet. Leieavtale 

underskrevet. Arbeid med finansiering av Newtonrom pågår. Ymber bidrar med 500 000. 

Utbyggingskostnader lagt inn i budsjettet til Troms Fylkeskommune. Vedtak i TF ift 

kostnader i boks – ca 17 mill. Grunnlagsdokumentet for prosjektet forventes ferdig om ca 1 

mnd (ansvar TF). Byggestart: til sommeren. Mottatt kr 150 000 fra Fiskeridep til innredning 

av Newtonrom. Flere søknader inne. Newtonlærer tilsettes fra 1.8., forutsatt at prosjektet går 

som planlagt. Anbudsprosess igangsatt av Troms Fylkeskommune. Skjervøy kommune har 

lyst ut deltidsstilling som Newtonlærer. Lærer i 25 % stilling tilsatt. Uvisst når utbygginga 

kan starte pga manglende interessenter til å bygge om anlegget. 

  

C) NYE INVESTERINGER 2016 
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17) Ny befalsbil, brann Ansvar: Teknisk 

Ramme:450 000 i 2016. Bestilt. Leveres til høsten. 

 

18) Overvåkning vann og kloakk Ansvar: Teknisk 

Ramme: 150 000 i 2016. Overvåkingssystem er innkjøpt og montert. 

 

19) Utfylling Kollagerneset Ansvar: Teknisk 

Ramme: 11 mill. i 2016. Tilskudd kr 4,11 mill fra Troms Fylkeskommune. Anbudsdokument 

lagt ut på Doffin i 4 uker. Kostnader til gjenoppretting av kommunal vei tatt med i prosjektet. 

Lagt ut på nytt med frist april/mai. Avventer behandling av klage i KOFA. 

 

20) Garderobeanlegg barneskolen Ansvar: Teknisk 

Ramme: 400 000 i 2016. Det vil bli gjort ny vurdering om behovet for tiltaket. Jfr info i 

investeringsrapport i juni: midlene omdisponeres til utbedring av inngangspartiet + kjøkken, 

personal. 

 

21) Ny barnehage  

Ramme: 5 mill i 2017 og 25 mill i 2018. Framskynding. Forprosjekt starter våren 2016. 

Kontrakt med Sweco ift forprosjekt/skisseprosjekt, kr 150 000. 

 

22) Ombygging av Skoleveien 2-4 Ansvar: Teknisk/helse og omsorg 

Ramme: 800 000 i 2016. Påbegynt. Vindu bestilt. Arbeidet er utført innenfor ramma. 

 

23) Tak barneskolen Ansvar: Teknisk 

Ramme: 1 mill i 2017 

 

24) Ny fløy Helsesenteret Ansvar: teknisk/helse og omsorg 

Ramme: 5 mill i 2016, 20 mill i 2017 og 10 mill i 2018. Det vurderes å søke etter 

prosjektleder til dette prosjektet. Byggekomité? Helsekomité? Politisk sak i f-skap 21.4. 

Sweco skal også ta dette forprosjektet – kontrakt ikke inngått ennå. 

 

25) Riving av kai Ansvar: Teknisk 

Ramme: 2,5 mill i 2016. Anbudsdokument under utarbeidelse. Anbudsbefaring utført. 

Tilbudsfrist i midten av september. 

 

26) Asfaltering av veier Ansvar: Teknisk 

Ramme: 660 000 i 2016. Avklaring ift premiss drift-investering? Veier: Nordveien og Klaus 

Dreyers vei. Asfalteringsutgifter må mest sannsynlig tas over drift – ikke investering. 

Omprioritering av midler/gjenstående midler til rekkverk S.s.vein, Havneveien og ved 

Helsesenteret. Tas opp i neste øko.rapportering 

 

27) Veilys Ansvar: Teknisk 

Ramme: 300 000 i 2016. Ymber går gjennom hele veilysnettet og skal gi oss en rapport i løpet 

av vårhalvåret. Rapport ikke mottatt ennå. 

 

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
 

28) Rehabilitering av ungdomsskolen Ansvar: Teknisk 

Avklaring om at ungdomsskolen forblir i eget bygg krever ei oppgradering av selve bygget. 

Dette er renovering som kommer i tillegg til den tekniske oppgraderinga som er knytta til 
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EPC. Låneopptak på 9,5 mill. Info gitt i k-styre 18. febr. Anbudsprosess i gang. 

Anbudsbefaring 18.08. Toaletter på ungdomsskolen ferdige til skolestart. Ny info gitt i f-skap 

9.11. Asbest i fasade forsinker prosessen med skifte av vindu og medfører omprioritering 

innenfor totalramma. Status rapporteres i formannskap 21.4. Info og omvisning i møte 21.9. 

 

31) Kiilgården Ansvar: Teknisk/kultur og undervisning 

Prosjektet renovering (utvendig og innvendig) er totalt beregnet til 2,7 mill. Pr nå er det 

mottatt kr 1,425 mill til prosjektet i eksterne midler fra Fylkeskommunen, Kulturminnefondet, 

UNI- stiftelse og Lerøy. Prosjektet finansieres med låneopptak på 1,275 mill. 

Kapitalkostnader og drift vil søkes dekt inn ved utleie av bygget. Pristilbud innhentes ift ytre 

renovering. Brannprosjektering er i gang. Brannprosjektering ferdig. Oppstart utvendig 

arbeid: 1. juni. Anbud mottatt (frist 19. mai.). Rimeligste anbud lot seg ikke realisere, og 

prisen på det utvendige arbeidet ble derfor 1,4 mill  - 0,4 mill mer enn budsjettert. Arbeid 

påbegynt. Utvendig arbeid nesten ferdig. Innvendig arbeid igangsatt. Usikkerhet rundt 

momskompensasjon stresser kostnadsramma. Status rapporteres i formannskap 21.4. Arbeidet 

innvendig er forsinka pga manglende fagfolk. Leiekontrakt med Nord-Troms Museum om 

kontorlokale er underskrevet. Nord-Troms Friluftsråd forventes også å leie lokaler i bygget. 

 

32) Energisparekontrakter . Ansvar: Teknisk  

Kartlegging/forprosjekt akkurat ferdigstilt etter avklaringen om KKS. Igangsetting av fase 2 

denne sommeren. Arbeidet er i gang. Prosjektet skal fullføres i løpet av 2015. Info gitt i k-

styre 18. feb. Strømbesparelser i år lar seg ikke realisere, da anlegget ikke er igangsatt. 

Overlevering er ikke foretatt pga feil og mangler. Info og omvisning i møtet 21.9. 

 

33) Vannledning Storbuktvannet . Ansvar: Teknisk  

Det var for mange år siden planlagt å legge ny vannledning fra Storbuktvannet til 

inntaksdammen på Kågen. Dette for å sikre vannforsyningen og ha bedre kontroll med 

vannforbruket fra Storbuktvannet. Det ble kjøpt rør, arbeidet var på anbud, anbudet ble mye 

dyrere enn kostnadsoverslaget. I samme stund ble det bestemt at Uniprawns skulle legge ned 

drifta på Skjervøy og med det datt behovet bort. Anbudene ble forkastet og utbyggingen stilt i 

bero. Dette er nå aktualisert igjen. Skjervøy har fått en ny ”storforbruker” av vann og 

produksjonen økes fra år til år. Derfor er det viktig å foreta utbyggingen som var planlagt med 

ny ledning fra Storbuktvann og nytt inntaksarrangement i inntaksdammen. Dette for å få 

bedre kontroll med vannressursene vi har på Kågen. Estimert kostnad kr. 5 000 000,-. Økt 

ramme ihht BØP, 6. mill. Forarbeid i gang. Midler fra vakanse VA-ingeniør brukes til å kjøpe 

ekstern bistand til komplettering av prosjekteringsarbeid. Ny prosjektering igangsatt. Akva 

Ren har oppdraget. Ikke fullført. Pris etter ny vurdering: 4,2 mill. Kontrakt med Mesta. 

Oppstart i september. I tillegg kommer kostnader til strøm (Ymber) og prosjektering. 

Låneopptak på 5,6 mill. 

 
 

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen 
 

36) Innføring av web-basert internkontrollsystem 

Systemet leveres av Kommuneforlaget. Det inneholder moduler for HMS, kvalitetsindikatorer 

for ulike tjenesteområder, ROS, avvikshandtering m fl. Oppstart: 1. mars. Igangsatt. 

Avvikssystemet er igangsatt. De andre modulene tas opp når ny personalsjef er på plass. 

 

A) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef 
39) Molo til molo. Ansvar: Kultur og undervisning 
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Ved en glipp ble ikke dette tatt inn i budsjettet etter behandlingen av idretts- og 

anleggsplanen. Blir utsatt til 2015 og kommer som tiltak i idretts/anleggsplanen og BØP 

2015-18. Det arbeides med avtaler med grunneiere. Det gjenstår avtale med to grunneiere. 

Politisk påtrykk for å komme videre? Nytt privat prosjekt under planlegging, der «fra molo til 

molo» er inkludert (gjelder én av de uavklarte eiendommene). Vi avventer derfor. Politisk 

press? Foreløpig ingen info om turistprosjekt i området. Forhåndsvurdering av 

byggeprosjektet oppe i f-skap 21.12.15. Da området i indre havn står «på vent» ift 

turistprosjekt, må det vurderes om en i mellomtida arbeider videre med strekninga mellom 

videregående skole og helsesenteret. Prosjektet står på vent i fht turistprosjekt «Skjervøy 

brygge». 

 

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef 
 

40) Dagsentertilbud fra høsten 2015 

Planlegges med ny 50% stilling som lyses ut i mars.  Jobbes med å finne egnet lokale, ventes 

avklart til mai. To mulige alternativer er kantina og utvidelse av aktiviteten i Skoleveien 2/4. 

Avventer videre planlegging ift lokaler til ei endeling avklaring av PPT-lokalene, da disse er 

tenkt brukt til dagsenter. Økonomisk også usikkert pga større bemanningsbehov innen 

hjemmetjenesten. Utsatt til 2015. Vurderes utvida til 100% miljøarbeider ved omprioritering 

(høst-15). PPT-lokalene anses brukbare til formålet (det beregnes 10 plasser). Stillinga lyses 

ut – 63,15 %. Oppstart 1. sept. Arbeid med å klargjøre lokaler + tilsetting foretas tidlig høst. 

Lokalet er klart. Tilsettingsprosess gjennomført, men stillinga er fremdeles ubesatt. Tilsetting 

april. 16. Tilsetting gjort. Lokalene gjøres nå i stand for å kunne sette i gang tilbudet. 

 

42) Nødnett helse. Ansvar: Helse og omsorg 

Gjelder overgang til digitalt nødnett for legevakt. Etablering med engangsutgifter i 2014 og 

drift fra 2015. Alternative modeller er 1) gjøre alt selv, 2) samarbeid i N-Troms eller 3) 

samarbeid med Tromsø og flere. Jobbes med å få på plass pris for de ulike alternativer, 

herunder en del tekniske krav som har betydning for prisen. Alternativ 1 er bestilt, men enda 

ikke helt avklart fra staten hva prisen blir. 

Driftsutgifter på kr 300 000 (årlig) legges inn i forslag til BØP 2015-18. Vedtatt midler til 

dette. Det ligger an til oppstart av nødnettet først i 2016.Samarbeid med Kvænangen under 

vurdering. Kvænangen uaktuell. Kostnader for drift av nødnett fremdeles noe usikre, bl a pga 

uklarhet rundt behov for/krav til lydlogg. Teknisk befaring i uke 42. Opplæring og 

istandsetting av rom før forventa oppstart i 1. kvartal 2016. Ombygging i gang. Driftsstart 

3.kvartal 2016, oppstart opplæring 1. kvartal 2016. I rute. Det knytter seg fremdeles 

usikkerhet rundt etablering og kostnader. Alternativ løsning med å kjøpe tjenesten vurderes 

også. 

 

43) Brukerundersøkelse barnevern 

Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Selve undersøkelsen (intervju) utsatt til seinere 

på våren. Politisk behandling i løpet av våren. Utsettes til høst-15. Ikke prioritert. 

 

44) Brukerundersøkelse helsestasjon 

Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Er gjennomført, men pga sykefravær må 

saksbehandling utsettes. Forventes klar til politisk behandling til våren. Ikke prioritert. 

 

45) Brukerundersøkelse psykisk helse 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. Utsatt til 1. kvartal 2016. Utsatt 
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46) Brukerundersøkelse utviklingshemmede 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. Utsatt til 1. kvartal 2016. Utsatt 

 

47) Brukerundersøkelse sykestue/sykehjem 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. Utsatt til 1. kvartal 2016.Utsatt 

 

 

B) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef 
 

 

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen 
 

J) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES 
50) Kommunedelplan for fysisk aktivitet Ansvar: Kultur og undervisning 

Politisk behandling høsten 2015. Planprogram vedtatt i k-styret juni -16. 

 

52) Tilsynsplan for barnehagene Ansvar: Kultur og undervisning 

Ny plan skal ferdigstilles i løpet av 2015. 

 

53) Plan for kreftomsorg og lindrende pleie Ansvar: Helse og omsorg 

Forrige plan vedtatt i 2011. 

 

54) Plan for demensomsorg Ansvar: Helse og omsorg 

Forrige plan vedtatt i 2010. Felles plan for Nord-Troms vurderes. 

 

55) Fiskerihavneplan Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt i 2009. 

 
56) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef 

Ikke prioritert oppgave for tida.  

 

57) Kommuneplanen - samfunnsdelen. Ansvar: Rådmannen 

Helhetlig ROS, internkontrollsystem og arealplanen vil måtte prioriteres i 2015, og 

samfunnsdelen forskyves til 2016. En samfunnsdel «light» er utarbeidet som ei innledning til 

arealplanen. Helhetlig ROS er igangsatt. Skal være i mål i løpet av 2016. 

  

59) Overordnet opplærings- og utviklingsplan. Ansvar: Rådmannen 

Forrige plan vedtatt 1999. Må sees i sammenheng med kompetanseplaner og 

kompetansekartlegging og samfunnsplan.  

 

60) Kompetanseplan helse og omsorg. Ansvar: Helse og omsorg 

Forrige plan vedtatt i 2010. Arbeidet tenkes organisert med arbeidsgruppe bestående av 

virksomhetslederne sammen med etatssjef. Planlagt oppstart etter ferien. Forventes politisk 

behandling i desember-møtet. Sees i sammenheng med regional kompetansekartlegging som 

gjennomføres høst 14. Kartlegging gjennomført. Politisk sak i juni. Felles kompetanseplan for 

Nord-Troms skal utarbeides. Midler til Helsefagarbeiderløftet mottatt (kr 600 000). Prosess 

pågå. Plan – både regional og kommunal skal behandles i løpet av året. 
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61) Sentrumsplan. Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt 1992. Den gang var det politikere i arbeidsgruppa. Arbeidet tenkes 

organisert med egen arbeidsgruppe bestående av 2 politikere (Torgeir Johnsen og Aksel 

Jørgensen), 1 fra Varehuset, 1 fra Næringsforeninga og teknisk sjef. Denne planen utsettes til 

næringsmedarbeider er tilsatt. Bør prioriteres. Oppgave for maritim utviklingssjef? Avventer 

plan ift avklaring mht planleggerstilling (Plankontor el egen planlegger?) Planleggerstilling 

vakant ihht BØP 16-19. Forslag om å legge stillinga inn igjen når regnskap for 2015 

behandles. 

 

62) Hovedplan vannforsyning. Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt i 1992. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som prosjektleder. 

Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i desember-møtet. Utsettes 

pga bemanningssituasjon. Må gjøres i 2015. Forskyves til 2016. Se kulepunkt 1. Venter på 

tilbud på utarbeidelse av tilstandsrapport/saneringsplan. 

 

63) Hovedplan avløp. Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt i 1994. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som prosjektleder. 

Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i desember-møtet. Utsettes 

pga bemanningssituasjon. Må gjøres i 2015. Forskyves til 2016. Se kulepunkt 1 Venter på 

tilbud på utarbeidelse av tilstandsrapport/saneringsplan. 

 

64) Arbeidsreglement og etiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen 

Sist vedtatt 1999. Arbeidet tenkes organisert i arbeidsgruppe med deltakelse fra 

fagforeningene. Oppstart våren 2015. Gruppe nedsatt og arbeidet igangsettes etter påske. Ikke 

gjennomført. Bør revideres etter ferdigstilling av delegeringsreglement. 

 

65) Delegeringsreglementet Ansvar: Rådmannen 

Dette planarbeidet må gjennomføres i 2016. Stor oppgave. Digitalt produkt fra 

Kommuneforlaget bør vurderes, da dette gir et bedre system mht oppdateringer ift endringer i 

lovverket. Digitalt produkt innkjøpt. Arbeidet igangsettes i uke 14. Arbeidet er i gang med 

mål om politisk vedtak i kommunestyret i oktober – eventuelt desember. 

 

K) NYE PROSJEKTER 
Formannskapet enig om at sluttrapporter inkl regnskap legges fram som referatsak til 

formannskapet etter hvert som prosjekter avsluttes. 

 

L) NYE UTFORDRINGER 
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 

kunne bli forlenget utover året.  

 

M) INNSPARINGER/TILTAK ETTER 2016 

En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2016 eller senere. Disse har 

tidligere ikke vært i fokus, men tas med som en del av forberedelsene til høstens 

budsjettarbeid og for at de skal påbegynnes i tide 

 

65) Omstillingsprosjekt. Ansvar: Rådmannen 

Kjøp av ekstern bistand med kostnadsramme 500 000. Gjennomføres som en prosess med 

politikere, ledere og ansatte v/tillitsvalgte. Tilbudsdokument sendes ut i løpet av februar. I 

rute. Første fellesmøte 13. og 14.9. Prosjektet avsluttes i løpet av november. 
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66) Nedlegging av Arnøyhamn oppvekstsenter fra høst 2017. Ansvar: Kultur og 

undervisning 

Sak om skolekretsgrenser kommer i løpet av vårhalvåret. Det er gjort vedtak ift 

ungdomstrinnet i Arnøyhamn. Sak om barnetrinnet utsatt til høsten. Drøftingsmøte med 

Årviksand Montessoriskole 15.9. 

 

 

N) OVERSIKT SAKER K-STYRE 

 

Formannskap i februar: 

Saker: 

- Høringsutkast: nytt inntektssystem 

- Omstillingsprosjektet – tilbudsdokument 

- Kommunereform 

 

 

Formannskap/kommunestyre i mars: 

- Mottak av flyktninger 

- Valg av nytt medlem til AMU 

- Kommunereform 

 

Formannskap/kommunestyre i april/mai: 

- Skjenke- og salgsbevillinger for valgperioden 

- Reglement for salg av kommunal eiendom og utleie/bruk av kommunale 

eiendeler 

- Byggekomité 

- Arealplanen  

- Prissystem for utleieboliger  

- Tilstandsrapport grunnskole  

 

Formannskap/kommunestyre i juni: 

 Regnskap og årsmelding 2015 

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

 Kommunestruktur – sluttbehandling 

 Skolekretsgrenser 

 Mottak av flyktninger – enslige mindreårige 

 

Formannskap/kommunestyre i september/oktober: 

 Økonomirapportering 

 Ruspolitisk handlingsplan 

 Salg – Årvikbruket Eiendom AS 

 Husleiepriser  

 Miljøovervåking av sjøareal i Nord-Troms (næringsutvalg) 

 Skolekretsgrenser/off.skole på Arnøya (barnetrinnet) 
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 Tårnkran- NOFI 

 Nytt menighetshus 

 Årsberetning Kvenkultursenteret (RS) 

 Planstrategi 

 Tilstandsrapport kommunale kaier (RS) 

 Plan mot vold i nære relasjoner – revidering (RS) 

 Beredskapsplan helse og omsorg (RS) 

 Rapport fra Ymber ang veilys (RS) 

 Elgvald – tildeling av kvote 

 

Formannskap/kommunestyre i november/desember 

 Budsjett/økonomiplan 

 Møteplan 2017  

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/222 -5 

Arkiv: 69/482 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 05.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

44/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Strandveien 84: Avklaring om tillatelse til oppsetting av tårnkrane, Nofi 

Oppdrettsservice AS - gnr 69 bnr 482 

Henvisning til lovverk: 

Reguleringsplan Skjervøy sentrum av 1975 revidert i 1987. 

Plan– og bygningsloven 

Vedlegg 

1 Tårnkrane 

2 Plassering av Tårnkrane 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap oppfatter en tårnkrane som et naturlig element i havnebildet på Skjervøy 

og helt i tråd med gjeldende reguleringsplan for Skjervøy sentrum av 1975 revidert i 1987. 

 

Vedtaket begrunnes med at den gangen reguleringsplanen blei laga, første gang i 1975 og med 

revisjon i 1987, var det 2 tårnkraner i Skjervøy havn. 

 

Skjervøy formannskap er også positiv til at eksisterende steinfront planlegges utvidet noe for å 

oppnå forsvarlig stabilitet for fundamenteringen til kranen. 

 

 

 

Saksopplysninger/vurdering 

Nofi Oppdrettservice AS ønsker da å bytte ut eksisterende Palfinger kaikrane med en tårnkrane.  

Kostnader med prosjektering, fundamentering, innkjøp og oppføring av tårnkrane dekkes av 

Nofi Oppdrettservice AS. Eksisterende Palfinger kaikrane eid av Skjervøy Kommune kan selges 

etter at en eventuell tårnkrane er oppført.  

 

Vi ønsker også å vite hvilke søknadsprosesser som gjelder for dette. Fra 1995 til 2010 var det 

montert en tilsvarende krane på Skipsverftet ca. 50 unna vårt anlegg. Vår tenkte krane har en 

totalhøyde på 51 meter og utligger på 50 meter. Eksisterende steinfront må trolig utvides noe for 

å oppnå forsvarlig stabilitet for fundamenteringen til kranen. 
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Området er definert som Industri iht reguleringsplan Skjervøy sentrum av 1987. 

 

 

 

 

I §15 i reguleringsbestemmelsene står følgende: 

«Innen industri/havneområdene kan det oppføres bygg/anlegg for lettere industri som 

ikke vil virke sjenerende på de øvrige funksjonene. Bygningsrådet kan kreve annen 

industri blir lokalisert til område utenfor sentrumsområde.» 

 

Nofi sin virksomhet kommer inn under denne bestemmelsen. 

 

§19 i reguleringsbestemmelsene står følgende: 

«Bygningen skal ha tilfredsstillende fasade til alle sider. Skjemmende tekniske anlegg, 

oljeanlegg, rørledninger, transformatorer, etc. må unngås eller skjermes av 

bygningsdeler, murer eller annet etter bygningsrådet bestemmelser.» 

 

Den gangen reguleringsplanen blei laga, første gang i 1975 og med revisjon i 1987 Var det 2 

tårnkraner i Skjervøy havn. 

 

Med bakgrunn i forannevnte oppfattes en tårnkrane som et naturlig element i havnebildet på 

Skjervøy og helt i tråd med gjeldende reguleringsplan. 

 

Til en tårnkrane kreves det et fundament og påfølgende gravearbeider. Det planlegges også en 

fylling i forbindelse med dette. En utfylling i havna som antydet, må prosjekteres og krever 

tillatelse fra Kystverket og kommunen. 
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Fra: Post Skjervoy (post@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 30.08.2016 13:50:00
Til: Grethe Ihlang
Kopi: 

Emne: FW: Prosjekt Tårnkrane
Vedlegg: image001.jpg;Plassering av Tårnkrane.pdf;Tårnkrane.pdf

From: Holger Hansen [mailto:Holger@nofi.no] 
Sent: Tuesday, August 30, 2016 1:00 PM
To: Post Skjervoy
Subject: VS: Prosjekt Tårnkrane

Fra: Holger Hansen 
Sendt: 30. august 2016 12:40
Til: 'post@skervoy.kommune.no' <post@skervoy.kommune.no>
Kopi: 'svein.solberg@skjervøy.kommune' <svein.solberg@skjervøy.kommune>; Torgrim Rørtveit 
<Torgrim@nofi.no>; Bjørn Karlsen <Bjorn@nofi.no>; 'cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no' 
<cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>
Emne: VS: Prosjekt Tårnkrane

Hei,

Vi ønsker en snarlig avklaring på om vi kan få tillatelse til å oppføre tårnkrane ved vårt anlegg.  
Høsten og frosten nærmer seg med rasket, og vi ønsker å få dette unnagjort i god tid før vinteren.

Mvh

Holger Hansen
Nestleder Nofi Oppdrettservice as
holger@nofi.no
Mobil: 91122293

cid:ima

Fra: Holger Hansen 
Sendt: 4. mai 2016 11:37
Til: 'kjellove.lehne@skjervoy.kommune.no' <kjellove.lehne@skjervoy.kommune.no>
Kopi: Bjørn Karlsen <Bjorn@nofi.no>; Torgrim Rørtveit <Torgrim@nofi.no>
Emne: Prosjekt Tårnkrane

Hei,

Jeg viser til tidligere møte mellom Nofi Oppdrettservice og Skjervøy kommune angående ønske om 
oppføring av tårnkrane.
Nofi Oppdrettservice  har hatt en økning i produksjonen på 10-15%  både i 2014 og 2015. Prognosene for 
2016 viser en økning i samme størrelse. 

Side 1 av 2
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Notposene som oppdretterne bruker i dag er vesentlig større og tyngre enn da vi startet opp her i 2010.  I 
samband med dette så ser vi det nødvendig å utøke krankapasiteten i form av større løftekraft og 
rekkevidde.  Vi ønsker da å bytte ut eksisterende Palfinger kaikrane med en tårnkrane. 
Kostnader med prosjektering, fundamentering, innkjøp og oppføring av tårnkrane dekkes  av Nofi 
Oppdrettservice as. Eksisterende Palfinger kaikrane eid av Skjervøy Kommune han  selges etter at en 
eventuell tårnkrane er oppført. 
Vi ønsker også å vite hvilke søknadsprosesser som gjelder for dette. 
Fra 1995 til 2010 var det montert en tilsvarende krane på Skipsverftet ca 50 unna vårt anlegg.
Vår tenkte krane har en totalhøyde på 51 meter og utligger på 50 meter.  Eksisterende steinfront må 
trolig utvides noe for å oppnå forsvarlig stabilitet for fundamenteringen til kranen.

Vedlegg skisse på tenkt plassering, og tekniske spesifikasjoner på prosjektert Tårnkrane type.

Mvh

Holger Hansen
Nestleder Nofi Oppdrettservice as
holger@nofi.no
Mobil: 91122293

cid:ima
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/188 -7 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 22.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

45/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Deling av eiendommen 54/2, Kobbepollen 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Søknad om deling - høring 

2 søknad om deling 

3 kaart 

4 kobberpollen, kart 

5 16_74714-2Svar på høring om fradeling av eiendom - gnr. 54 bnr. 2 i Skjervøy kommune 

7 uttalelse 

 

Rådmannens innstilling 

 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av en boligtomt fra 

eiendommen 54/2 som omsøkt.  

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Teknisk etat har mottatt søknad om deling av en tomt fra eiendommen 54/2 i Kobbepollen. 

 

Søker: Willy Ytregård 

Erverver: Margrethe Ytregård 

 

Av søknaden ønsker søker å fradele en tomt på 1000 kvm som vil omfatte eksisterende bolighus 

med garasje. Det skal ut over dette ikke utføres nye tiltak på eiendommen. 

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

Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan-og 

bygningslovens §§ 1-8 og 19-1. 

 

Saken ble sendt på høring til berørte fagetater. Det er ikke kommet inn merknader til fradelingen. 

Vurdering 

For at man skal kunne gi dispensasjon i fra gjeldende planer må hensynet bak bestemmelsene det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg 

må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Den omsøkte tomten er plassert på oversida av vei, i lag med eksisterende bolig bebyggelse.  

Av den grunn mener man at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.  

En ser det også som positivt at eksisterende bebyggelse blir satt i stand og bebodd. 
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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 
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR» «POSTSTED» 

«KONTAKT» 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2016/188-2 2218/2016 L33 25.04.2016 

 

Søknad om deling - høring 

 

 
Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en tomt fra eiendommen gnr 54 bnr 

2 i Skjervøy kommune. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan-og 

bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.  

 

Søker: Willy Ytregård, Skjervøy  

Erverver: Margrethe Ytregård, Skjervøy 

  

Tomten som søkes fradelt er på 1000 kvm og ligger ved Kobberpollen på Kågen.  

Formålet med fradelingene er å skille ut en tomt for eksisterende bolig. Det skal utover fradelingen 

ikke gjøres nye tiltak på eiendommen. 

 

Den omsøkte tomten ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og  

områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.  

 

Avkjørsel/adkomst: Eiendommen har i dag avkjørsel fra fylkesvei.  

 

Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.  

 

Kulturminner: Ifølge økonomisk kartverk er det avmerket kulturminner på eiendommen.  

 

Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.  

 

Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.  

 

Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området. 
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En ber om snarlig uttalelse i saken. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Eivind Mathisen 

Avdelingsingeniør 

77775526 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

 

 

Vedlegg 

1 søknad om deling 

2 kaart 

3 kobberpollen, kart 
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Sentrum 33 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Landsdekkende regnskap 

Postboks 1403       
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Skjervøy kommune 

Postboks 145 

9180 SKJERVØY 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Hanne Lunde Vangen / 

48605584 

16/74714-2    31.05.2016 

     

      

Svar på høring om fradeling av eiendom - gnr. 54 bnr. 2 i Skjervøy kommune  

Det vises til skriv datert 13.05.2016. 

 

Statens vegvesen har ingen merknader til høringen hvor det søkes om fradeling av en tomt 

fra eiendommen gnr.54 bnr. 2 på Kobbepollen i Skjervøy kommune. 

 

Plan- og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Vangen Hanne 

Vegforvalter 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

39Ardni@gmail.com 

postmottak@fmtr.no 

troms@tromsfylke.no 
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Fra: Post Skjervoy (post@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 31.05.2016 12:31:10
Til: skj-teknisk
Kopi: 

Emne: FW: Dokument 16/74714-2 Svar på høring om fradeling av eiendom - gnr. 54 bnr. 2 i 
Skjervøy kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 16_74714-2Svar på høring om fradeling av eiendom - gnr. 54 bnr. 2 i Skjervøy 
kommune .pdf

From: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [mailto:noreply.saksbehandling@vegvesen.no] 
Sent: Tuesday, May 31, 2016 12:27 PM
To: Post Skjervoy
Subject: Dokument 16/74714-2 Svar på høring om fradeling av eiendom - gnr. 54 bnr. 2 i Skjervøy 
kommune sendt fra Statens vegvesen

Til Skjervøy kommune

Vedlagt oversendes dokument 16/74714-2 Svar på høring om fradeling av eiendom - gnr. 54 bnr. 

2 i Skjervøy kommune i sak Søknad om deling - gnr. 54 bnr. 2 i Skjervøy kommune fra Statens 

vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen. 

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt 

kontaktskjema. 

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Skjervøy kommune

Vedlagt sender vi dokument 16/74714-2 Svar på høring om fradeling av eiendom - gnr. 54 bnr. 2 

i Skjervøy kommune i sak Søknad om deling - gnr. 54 bnr. 2 i Skjervøy kommune frå Statens 

vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga. 

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt. 

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Skjervøy kommune

Enclosed you will find the document 16/74714-2 Svar på høring om fradeling av eiendom - gnr. 

54 bnr. 2 i Skjervøy kommune from the Norwegian Public Roads Administration. 

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no. 

This is an automatically generated email – please do not reply.

Side 1 av 1

25.08.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_p_Skjervoy/19710_FIX.HTM
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/389 -2 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 29.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

46/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligtomt 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tildeling av tomt og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 

2 kart 

3 20160901131619180 

 

Rådmannens innstilling 

 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for St. 

Hanshaugen med dens bestemmelser som omsøkt. 

 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det totale lekearealet ikke vil bli redusert som følge av at 

tomta blir utvidet i bakkant. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Teknisk etat har mottatt en søknad om tildeling av tilleggsareal til eksisterende boligtomt for 

oppføring av garasje.  

Søker er Lennart og Tordis Waage, St. Hanshaugen 4. 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene for St. 

Hanshaugen. 

 

Av søknaden søkes det om et tillegg på 11x13 meter for oppføring av en garasje på inntil 50 

kvm. Eventuelt 10x13 meter hvis de får bygge i tomtegrensa. 

 

I reguleringsplanen for St. Hanshaugen er det omsøkte areal regulert til felles lekeplass og skal 

benyttes til lek for beboerne på St. Hanshaugen. 
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Lekeplassen er ikke blitt opparbeidet og benyttet som lekeplass. Av den grunn er deler av tomta 

begynt å gro igjen.   

Vurdering 

For at man skal kunne gi dispensasjon i fra gjeldende planer må hensynet bak bestemmelsene det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg 

må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

I utgangspunktet er en skeptisk til å regulere vekk lekearealer, men samtidig er dette en gammel 

plan der lekeplassen ikke er realisert. Av søknaden skriver søker at hvis de får innvilget 

søknaden vil de vederlagsfritt rydde og planere resterende område slik at området kan benyttes 

og lekeplass opparbeides. 

De argumenterer også med at ved en slik plassering av garasje vil lekeplassen også være 

skjermet bedre for vei og trafikk. 

 

Selve tomta til lekeplassen er ikke så veldig stor, ca 500 kvm. Hvis denne blir redusert som 

omsøkt vil dette nok gi noe begrensninger for utnyttelse av resterende areal til lekeplass. Dette 

tapet av areal lar seg kompenseres ved å utvide arealet til lekeplass i bakkant slik at tomta vil få 

et tilstrekkelig areal. En plassering av garasje som omsøkt mener man vil ha en skjermende 

funksjon for lekeplassen med hensyn til vei og trafikk. 

 

Hvorfor tomta ikke er opparbeidet til lekeplass ettersom St. Hanshaugen ble bebygd på 1970- 

tallet kan ikke saksbehandler svare på. Men en vil tru at hvis noen går i gang med planering av 

området, kan dette være starten på å få realisert opparbeiding av lekeplassen.  

 

Etter en samlet vurdering mener man at det kan gis dispensasjon i fra reguleringsplan med 

bestemmelser for St. Hanshaugen. Det er lagt vekt på at tilstrekkelig areal til lekeplass lar seg 

kompensere, samt at garasjen vil gi en skjermende funksjon for lekeplassen med hensyn til 

trafikk. 

Forutsetningen for å gi dispensasjon er at hjemmelshaverne på St. Hanshaugen ikke har 

merknader til tiltaket. Søker må derfor innhentes nabovarsel.   
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/66 -9 

Arkiv: K46 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 19.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

47/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Fellingstillatelse av elg 2016 på Kågen og Uløya 

Henvisning til lovverk: 

Hjorteviltloven 

 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 

Skjervøy kommune i 2016: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Nordre Uløy totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

 

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 dyregruppene 

for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 
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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. 

 

Det ble fra vår del utført telling fra lufta den 26 februar 2016. Forholdene var optimal med gode 

snøforhold og godt lys. Telte Uløya, Vorterøya og Kågen.  

 

Resultatet ble som følger: 

Uløya 15 dyr (Hele øya) 

Vorterøya 7 dyr 

Kågen 28 dyr 

 

Alle valdene er enige om denne tellinga. 

Alle valdsansvarlige er enige om at de først og fremst ønsker på å fokusere på å ta ut voksne 

uproduktive hunndyr. 

 

For jakta 2017 ble det i møte onsdag 17 august kl 1800 på Rådhuset i Skjervøy med 

valdsansvarlige at alle måtte levere inn oppdatert liste, med underskrifter, over hvilke grunneiere 

som er med i det enkelte vald.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/188 -6 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 08.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

48/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Kågen/Kobbepollen: Landbruksmessig uttalelse i forbindelse med deling av 

driftsenheten Ytregård, gnr 4 bnr 2 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og bygningsloven 

Jordlovens §§ 8, 9 og 12. 

Arealdelen av kommuneplanen 1992 – (Gjeldende plan på søknadstidspunktet) 

 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen viser til søknad fra Willy Ytregård og godkjenner fradeling av areal med bolighus 

og garasje fra eiendommen gnr. 54 bnr. 2 i Skjervøy kommune som omsøkt. Jfr. jordlovens §§ 9 

og 12. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det ikke har vært landbruksmessig drift på eiendommen på 

mer enn 36 år. 

 

 

 

Saksopplysninger/vurderinger 

Tomten som søkes fradelt er på 1000 kvm og ligger ved Kobberpollen på Kågen.  

Formålet med fradelingene er å skille ut en tomt for eksisterende bolig med garasje.  

 

Arealet som ønskes fradelt er på rundt 1 daa. Her står bolighuset og garasjen. 

Eiendommene ligger i LNF-sone 2 (på søknadstidspunktet gjeldende arealdel til 

kommuneplanen) hvor spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates dersom 

bebyggelsen ikke kommer i konflikt med viktige landbruksinteresser.  

 

Det har ikke vært landbruksmessig drift på eiendommen på mer enn 36 år og fradelingen er 

derfor ikke i konflikt med landbruksinteresser. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/69 -13 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Ørjan Albrigtsen 

 Dato:                 18.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

49/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Uløybukt: Detaljregulering - Bjørkestøl hyttefelt  –  Sluttbehandling gnr 44 

bnr 2 

 

 

Planid: 1941201302 

 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Oversiktskart – planområdets beliggenhet 

2 Plankart-Bjørkestøl-020916 

3 Planbeskrivelse-Bjørkestøl-020916 

4 Bestemmelser-Bjørkestøl-020916 

5 Innsigelse fmtr 

6 Planbeskrivelse, sist revidert 09.05.14 

7 Plankart, sist revidert v  konsulent 09.05.14 

8 ROS analyse 240214 

Ordførers innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på arealene merket 

U3 og U4 (naustområdene) ved at naustområde U4 tas ut av planen. Samtidig endres 

bestemmelsene slik at BRA for naustene ikke overstiger 35m2. 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms til følge på arealene 

merket F6, F15 og F16 på forslag til detaljregulering Bjørkestøl gnr 44 bnr 2 Uløya. Denne 

delen av reguleringsplanen unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 
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Begrunnelse: 

Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den omsøkte 

detaljreguleringen er i hovedsak bevokst med lyng, kratt og gress, med innslag av lett bevokst 

selje og bjørkeskog på steinete skogbunn. Området har aldri vært brukt av folk i 

fritidssammenheng og framstår som noe gjengrodd og utilgjengelig for allmennheten. 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på når det gjelder 

manglende vurdering og innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo. 

Skjervøy kommune har forstått at denne innsigelsen retter seg mot F6, F15 og F16 dvs. 

fritidsbebyggelse planlagt nedfor fylkesveien og ikke naustområdene. Ny vurdering og 

innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo er gjort. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes forslag (med endringer nevnt i 

vedtaket) til detaljregulering Bjørkestøl gnr 44 bnr 2 Uløya. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Grunneierne Roger, Torgeir, Jan Gunnar, Per og Hermod Bjørkestøl hadde den 15.04.11 

forhåndskonferanse med Skjervøy kommune med ønske om å etablere hyttefelt på egen 

eiendom Gnr/Bnr. 44/2 ved Bukta nord for Uløybukt på Uløya i Skjervøy kommune. 

Tiltakshaverne har opplyst at de har inngått et samarbeid med Arctic Panorama Lodge i 

Uløybukt. Dette overnattingsstedet ligger ved sjøen i og har moderne rom og restaurant. 

 

 

Planforslaget: 

Planforslaget som nå fremmes er utarbeidet og omarbeidet av konsulent Jan Audun Bjørkestøl v/ 

Karttjenester as – avd. Kristiansand, og fremmes som en privat reguleringsplan jfr. Plan- og 

bygningslovens § 12 - 11, på vegne av tiltakshaverne Roger, Torgeir, Jan Gunnar, Per og 

Hermod Bjørkestøl. Den tiltenkte reguleringsplanen har til hensikt å hemme fraflytting og styrke 

lokalmiljøets trivsel, kultur og miljø.  

 

Planforslaget består av plankart og bestemmelser samt planbeskrivelse hvorpå forenklet ROS- 

analyse ligger under planbeskrivelsens pkt. 4.5. Sist reviderte plankart, planbeskrivelse, 

planbestemmelse og forenklet ROS er gjort av konsulent 02.09.2016. 
 

Planområdet utgjør totalt om lag 184 daa. Inkludert areal i sjø, og er lokalisert på østsiden av 
Uløya ved Bukta nord for Uløybukt i Skjervøy kommune, se vedlagte oversiktskart. 
Detaljreguleringen har gjennomgått en større arealmessig reduksjon fra 364 til 184 mål, dette 
først og fremt på grunn av hensynet til driveled for stedlig reindrift. 
 

Den forespeilte reguleringsplanen legger opp til 20 tomter, hvor av 6 av disse er eksisterende 

fritidsboliger som skal innlemmes i planen. Planforslaget vil også omfatte område for oppsett av 

inntil 4 naust i planens nordlige del. Dette for å imøtekomme Fylkesmannens innsigelse på at de 

ønsket et naustområde istedenfor 2 naustområder. Størrelsen på naust er også redusert fra 50 til 

35 m2. For øvrig skal naustområdet kunne brukes til tradisjonell sjøsetting og opptrekk av båter 

tilknyttet bruk av naust. Den tiltenkte reguleringsplanen har forøvrig til å hemme fraflytting og 

styrke lokalmiljøets trivsel, kultur og miljø. 
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Planforslaget tillater en maks BRA på 140 kvadratmeter og inntil 8 meter mønehøyde med 

unntak av vertikaldelt bolig med maks BRA 280 kvadratmeter og 7 meter mønehøyde. 

Eventuelle tilleggsbygg i form av anneks eller uthus skal ikke overskride 30 kvadratmeter med 

mønehøyde 4,5 meter. Størrelser og areal henger sammen med ivaretakelse av stedlig estetikk på 

bakgrunn av de 6 eksisterende byggene. Tomtenes størrelse ligger på om lag 1-1,5 daa. hvorpå 

alle tomter skal inneha hovedbygg med saltak og plassering med møneretningen parallelt med 

terrengets høydekoter. 

 

Videre ligger planområdet på begge sider av FV. 342 i nordre del av Uløybukt. Den omsøkte 

detaljreguleringen er i hovedsak bevokst med lyng, kratt og gress, med innslag av lett bevokst 

selje og bjørkeskog på steinete skogbunn. I henhold til naturbase er det ikke registrert viktige 

naturtyper innenfor området pr.10.05.14. Feltet har utsikt mot Maursund og Rotsund i nord og 

øst, og har fergeforbindelse fra kaianlegg i Rotsund. Ett større myrområde ligger på oversiden 

av planen, hvorpå dette sammen med reindriftens behov for plass i driveleden gjør bygging av 

fritidshus uaktuelt lenger opp enn det reguleringsplanen med sine 184 mål viser til. 

 

En 22 Kv. kraftlinje går langsetter den øvre delen av planområdet. I henhold til kraftleverandør 

Ymber AS er kapasiteten på denne 22Kv- linja dekkende som hovedtilførsel, men ny trafo bør 

imidlertid planlegges. Det er med dette avsatt område for teknisk infrastruktur merket «E» 

ovenfor tomt F2 i detaljreguleringens plankart. Avstanden mellom kraftlinjen og byggene 

bekreftes av Ymber AS å være i henhold til gjeldende føringer. Angående vann- og 

avløpsløsning har de eksisterende byggene løsninger som innebærer egne brønner og 

septikkanlegg/ kum. For de nye tomtene er tiltakshaver klar over at det stilles krav om godkjent 

vann og avløpsplan jamfør Skjervøy kommunes retningslinjer før byggetillatelse kan gis.  

 

 

Innenfor planområdet finnes ett automatisk fredet kulturminne av eldre hustuft. Denne har 

tiltakshaver tatt særlig hensyn til, hvorpå planforslaget har innlemmet kulturminnet med 

tilhørende hensynssone. Det er videre i regi av fylkeskonservatoren gjennomført arkeologiske 

undersøkelser innenfor området uten at dette har ført til nye funn. Adkomster, vei og tomter er 

for den tiltenkte reguleringsplanen plassert på god avstand fra kulturminnet. Området er for 

øvrig blitt befart ved Troms Fylkeskommune Kulturetaten i september 2012.  

Den tiltenkte reguleringsplanen har jamfør plankartet regulert inn veiformål og adkomster fra 

FV. 342, hvorpå tre av disse er knyttet til den omsøkte planens fellesparkeringer (P1-P3) med til 

sammen 20 parkeringsplasser. 

 

Øvrige planer i området: 

Planområdet er tidligere uregulert og var i (da gjeldende) arealdel til kommuneplanen avsatt til 

LNF- område sone 2 som har kombinert landbruksmessige betydning samtidig som spredt 

bebyggelse kan tillates. Det foreligger ingen nærliggende hyttefelt til omsøkte detaljregulering. 

Tidligere massetak er i dag fylt ut og avviklet jamfør sak 21/11 ved Statens vegvesen pr. 

15.6.2011. Omsøkte detaljregulering innlemmer dette arealet. 

 

 

Varsel/ Høring/ Merknader: 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert i en lokalavis samt på Skjervøy 

kommunes hjemmeside. Utsendelse av planprogram til høring i brev er datert 12. mai 2011.  

Som følge av varsling kom det inn 6 innspill, disse hovedsakelig i forhold til kulturminnet, 

massetak, naturmangfold samt risiko og sikkerhetsanalyse.  

En oppsummering av disse uttalelsene etterfulgt av konsulent/ tiltakshavers kommentarer finnes 

bakerst i planbeskrivelsen – vedlegg 3. 
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Risiko- og sårbarhet (ROS): 

Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (revidert 02.09.2016 

i vedlagte planbeskrivelse av 02.09.2016). I analysen vurderes planområdets sårbarhet i 

forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser man forventer kan skje i fredstid. Analysen 

viser imidlertid til at det tiltenkte planområdet vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold 

til uønskede hendelser. Spesielt fremheves det at NGI ved tiltenkte tiltak har gjennomført 

grundige vurderinger ved befaring, dette knyttet til eventuelle snø- og jordskredfarer 

(planbeskrivelse- vedlegg 3). Metoden har vært visuell overflateregistrering og prøvestikking. 

 

Stormflo og havnivåstigning er vurdert i ROS for å imøtekomme Fylkesmannens 

innsigelse på dette området. Se pkt. 4.5 i planbeskrivelsen (vedlagt). 

 

 

Skjervøy Formannskap gjorde følgende vedtak 23.06.2014: 

 

«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10, jf. § 12 - 11. legges forslag til 

reguleringsplan for nytt hyttefelt på Uløya (Gnr/ Bnr. 44/ 2) bestående av plankart og 

bestemmelser, disse sist revidert hhv. 09.05.14 ut til offentlig ettersyn i 30 dager.» 
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Det er fremmet innsigelse i høringsuttalelse, fra Fylkesmannen i Troms, til offentlig ettersyn for 

Bjørkestøl hyttefelt; eiendom 44/2 i Skjervøy kommune av 10.12.2014 fremmes innsigelse til 

planen: 

 

Høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Troms gjengis i sin helhet: 

«Fylkesmannen i Troms viser til ovennevnte sak med høringsfrist 16. februar 2015. Formålet 

med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ett hyttefelt på Uløya. 

Reguleringsplanen legger til rette for oppføring av totalt 20 hytter og 8 naust.  

 

 

Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 1-8 og Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen innsigelse til 

arealene merket F6, F15 og F16. Videre fremmer vi innsigelse til bestemmelsene som 

omhandler naustområdene U3 og U4. Fylkesmannen fremmer også innsigelse på bakgrunn av 

manglende vurdering og innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo. 
 

 

 

100-metersbeltet langs sjø 

Plan- og bygningsloven slår fast at det i 100-metersbeltet langs sjøen skal tas særlig hensyn til 

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen er definert 

som et område av nasjonal interesse.  

 

Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 1-8 og Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (heretter SPR for 

strandsonen) innsigelse til arealene merket F6, F15 og F16. Disse fritidsboligtomtene må flyttes 

på oversiden av veg. Videre fremmer vi innsigelse til naustområdene U3 og U4. Arealene må 

innskrenkes slik at naustene i større grad blir liggende samlet og bestemmelsene må endres slik 

at BRA for naustene ikke overstiger 35 m2. Når det gjelder nauststørrelse viser vi til vedtak i 

innsigelsessaker gjort av departementet, blant annet i brev datert 29.6.2009 som gjaldt 

utbygging av naust i Os kommune. Der går det klart fram at naustbebyggelse på 48 m2 ikke er 

akseptabelt med bakgrunn i de hensyn som skal ivaretas i 100-metersbeltet. I detaljregulering for 

Bjørkestøl hyttefelt er det i bestemmelsene lagt opp til naust på 50 m2. 

 

Om bygging i strandsonen bør tillates må ses i forhold til de samfunnsmessige interessene som er 

knyttet til aktuelle utbyggingsformål, jfr. SPR for strandsonen. Alternative plasseringer bør 

vurderes og velges dersom det er mulig. Det bør også vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra 

sjøen heter det videre i SPR for strandsonen. Fritidsboliger er ikke å anse som et tiltak av slik 

samfunnsinteresse at det er grunn til å tillate etablering så nært sjøen, på nedsiden av veg i dette 

området slik det her legges opp til. Fylkesmannen mener det i dette tilfellet er mulig å plassere 

også disse tre fritidsboligtomtene på oversiden av vegen innenfor plangrensen. Dette vil også 

bedre tilgangen til den nærmeste fjæra for eksisterende og fremtidig bolig og 

fritidsboligbebyggelse. Etablering av fritidsboliger på nedsiden av veg vil i stor grad privatisere 

fjæra på strekningen fra plangrensen i øst til hensynssone for rasfare i sørvest.  

 

Et karakteristisk trekk ved landskapet på Uløya i Skjervøy kommune er at bebyggelsen, foruten 

naust, konsekvent er lokalisert på oversiden av vegen. Etablering av tre fritidsboliger på 

nedsiden av veg i dette området vil bryte med landskapsestetikken og den eksisterende 

bebyggelsesstrukturen. Det er en smal stripe med strandsone mellom vegen og sjøen langs hele 

dette strekket på Uløya. Ut fra en helhetlig vurdering vil det være uheldig å tillate bygging av 

fritidsboliger mellom vegen og sjøen og en vil kunne skape en presedens som vil kunne ha 

betydning for behandling av tilsvarende saker.  

 

Fylkesmannen ba i sitt innspill til varsel om oppstart om at fritidsboligene ble lokalisert på 

oversiden av vegen. Videre anbefalte vi at det i planleggingen ble lagt vekt på at bebyggelse og 
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veger underordnet seg landskapet i området. Å etablere fritidsboliger på nedsiden av veg vil 

bryte med landskapet og kulturlandskapet i området siden all eksisterende bebyggelse, foruten 

naust, er lokalisert på oversiden av vegen.  

 

Når det gjelder tomt F6 har fradeling av denne tomten vært behandlet som en dispensasjonssak i 

Skjervøy kommune tidligere, jf. søknad mottatt av Skjervøy kommune 9.8.2001 fra Jan Gunnar 

Bjørkestøl om fradeling av 3 fritidseiendommer fra gnr. 44 bnr. 2 i Uløybukt. Troms 

fylkeskommune påklaget vedtaket med bakgrunn i de interesser som gjør seg gjeldende i 

strandsonen, Fylkesmannen avgjorde i vedtak 8.12.2003 at det ikke kunne gis dispensasjon til 

fradeling av tomten og oppføring av fritidsbolig. Saken ble av tiltakshaver sendt over til 

Miljøverndepartementet med anmodning om omgjøring av Fylkesmannens vedtak. 

Miljøverndepartementet fant ikke grunnlag for å gripe inn i saken og omgjøre Fylkesmannens 

vedtak etter forvaltningslovens § 35, jf. brev av 25.6.2005. Miljøverndepartementet skriver i brev 

av 11.8.2005 «Stortingets ombudsmann for forvaltningen har uttalt seg i denne saken i brev av 

29. desember 2004 og 21. mars 2005 og fant ikke grunnlag for kritikk av avgjørelsen. 

Ombudsmannen mente det ikke forelå forskjellsbehandling i forhold til departementets 

avgjørelse av en klagesak i Lyngen kommune. Ombudsmannen påpekte dessuten at 

byggeforbudet i plan- og bygningslovens § 17-2 gjelder for hele landet.» 

 

Siden ovenfor nevnte dispensasjonssak har det kommet en ytterligere innskjerping i 

lovgrunnlaget ved lovendringen i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 da det ble innført en 

generell regel om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø, jf. § 1-8. Statlige planretningslinjer 

for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble fastsatt ved kgl. res. av 25. mars 

2011.  

 

 

Samfunnssikkerhet 

Fylkesmannen fremmer innsigelse på bakgrunn av manglende vurdering og innarbeidelse i 

plandokumenter av havnivåstigning og stormflo. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndighet foreta eller påse at det foretas en risiko- 

og sårbarhetsanalyse. Det fremgår av bestemmelsen at analysen skal «vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål». I 

planprosessen skal det dokumenteres at det er tatt hensyn til aktuelle risikoer, naturbasert eller 

menneskeskapt.  

 

Fylkesmannen skal blant annet påse at slik tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse er gjort 

jfr. rundskriv H-2-14. Det fremgår videre av veileder fra DSB «Håndtering av havnivåstigning i 

kommunal planlegging» at «i reguleringsplanen må sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift 

(TEK10) ligge til grunn for kommunens vurderinger». Sammenholdes TEK10 med DSB sin 

rapport «Havnivåstigning i norske kystkommuner» vil den forsvarlige byggrensen mot sjø for 

Skjervøy kommune kunne fastsettes. 

 

Fylkesmannen kan ikke se at den utarbeidede ROS-analysen har vurdert hensynet til 

havnivåstigning og stormflo. Midlere eller høyere tall kan legges til grunn ved vurdering av 

forsvarlig byggrense mot sjø. Fylkesmannen vil ikke kreve mer enn at de midlere tallene 

anvendes. Fylkesmannen har vurdert det slik at dersom det ikke foretas en konkret undersøkelse 

av bølgepåvirkningen bør bølge antas å være minimum ca. 50 cm. For enhet ment for 

personopphold er grensen da 355 cm over nullpunkt i norske landkart (NN1954) og 325 for 

naust eller liknende enhet der konsekvensene ikke antas å være like stor. Grensen må 

innarbeides i plankartet og/eller planbestemmelser.» 
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Vurdering 

Etter det saksbehandler kan se så har ikke de som har utarbeidet reguleringsplanen forsøkt å få 

ryddet noen av innsigelsene av veien med Fylkesmannen i Troms. Det burde vært tatt stilling til 

følgende: 

 

Det er fremmet innsigelse til bestemmelsene som omhandler naustområdene U3 og U4. 

Fylkesmannen ønsker å samle naustbygging i ett felt. Eierne av reguleringsplanen vil 

etterkomme denne innsigelsen ved at en samler naustbygging i et felt og justerer 

reguleringsbestemmelsene slik at størrelsen på naust justeres ned fra 50 m2 til 35 m2. 

 

Eierne av reguleringsplanen er ikke er innstilt på å etterkomme innsigelsen på arealene merket 

F6, F15 og F16. Disse fritidsboligtomtene må flyttes på oversiden av veg står det i innsigelsen. 

 

Fylkesmannen har også fremmet innsigelse på bakgrunn av manglende vurdering og 

innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo. Dette vil bli etterkommet av 

tiltakshaverne og innarbeides i plandokumentene. 

 

Etter ordførers vurdering bør dette bli den videre saksgangen: 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på arealene merket 

U3 og U4 (naustområdene) ved at naustområde U4 tas ut av planen. Samtidig endres 

bestemmelsene slik at BRA for naustene ikke overstiger 35m2. 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms tilfølge på arealene 

merket F6, F15 og F16 på forslag til detaljregulering Bjørkestøl gnr 44 bnr 2 Uløya. Denne 

delen av reguleringsplanen unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Begrunnelse: 

Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den omsøkte 

detaljreguleringen er i hovedsak bevokst med lyng, kratt og gress, med innslag av lett bevokst 

selje og bjørkeskog på steinete skogbunn. Området har aldri vært brukt av folk i 

fritidssammenheng og framstår som noe gjengrodd og utilgjengelig for allmennheten. 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på når det gjelder 

manglende vurdering og innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo. 

Skjervøy kommune har forstått at denne innsigelsen retter seg mot F6, F15 og F16 dvs. 

fritidsbebyggelse planlagt nedfor fylkesveien og ikke naustområdene. Ny vurdering og 

innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo er gjort. 

 

 

Økonomi: 

Planforslaget inneholder ingen forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til Skjervøy 

kommune utover kostnader knyttet til en eventuell mekling. Tiltakshavere har sagt seg villig til å 

utarbeide nødvendig kartgrunnlag, omarbeide planbestemmelser og utarbeide Ny ROS som tar 

høyde for å imøtekomme Fylkesmannens innsigelse på dette området er gjort. Tiltakshavere 

v/konsulent har tatt det fulle ansvar hva angår det planlagte tiltakets utgifter. 
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Det aljregulering for Bjørkestøl, Uløya, Skjervøy kommune

3

Bakgrunn

Brødrene Roger, Torgeir, Jan Gunnar, Per og Hermod Bjørkestøl ønsker å fremme forslag ti l detaljregulering for
eiendommen 44/2 , som de er hjemmelshavere til. Eiendommen ligger på østsiden av Uløya i Skjervøy
kommune . Hensikten med pla narbeidet er å komme i gang med ulike tiltak knyttet til bruk og utvikling av
eiendommen. Dette omfatter (1) eksisterende gårdstun , der all bebyggelse i dag disponeres til fritidsformål av
familiens medlemmer , og (2) tilrettelegging av nye hyttetomter for salg i nord og sør. I planene inngår også
etablering av blant annet lekeareal, vei og parkering.

Oppstart a v planarbeid et ble varslet i Nordlys 14 . 5 .20 1 1 og elektronisk på Skjervøy kommunes nettside .
Berørte offentlige myndigheter, kjente grunneiere og rettighetshavere ble tilsend t eget varslingsbrev datert
12 . 5 .201 1 . Frist for innspill til planarbeidet var satt til 12.6 . 20 11.

Det ble avholdt fo rhåndskonferanse med kommunen 15.4 .2011 der muligheter og forutsetninger for
planarbeidet ble drøftet.

Mrk : Innledende arbeid med kunngjøring ble håndtert av arealplanlegger Jan Audun Bjørkestøl. På grunn av et
jobbytte etter dette, er prosjektansvaret nå overdratt til undertegnedes nye arbeidsgiver, Karttjenester as.

1 Planavgrensning og eiendomssituasjon

Planområdet omfatter 184 mål, og landarealet følger gjeldende eiendomsgrense i nordøst og sør. I vest er
gre nsen satt mot registrert drivelei for rein mens østlig avgrensning omfatter sjøareal til nedre lavvannsgrense
(fjære) .

Det gjøres oppmerksom på at planens utstrekning er redusert betydelig fra området vist i oppstartmeldingen.
Dette skyldes faglige innspill og er gjort i samråd med saksbehandler.

I tillegg til eiendommen 44/2 er bruksnumrene 17, 26 og 27 inkludert i plane n. Dette er mindre teiger som
tidligere er seksjonert ut til familiemedlemmer. Gjennomgående fylkesvei 342 inngår også i planområdet, men
denne har ikke eget gnr/bnr.

Fig 1.1 (detaljkart): Gnr/bnr 44/2 er vist med gul
farge. Andre berørte eiendommer er merket.

Fig 1.2 (oversiktskart): Planområdet ligger nordøst
på Uløya i Skjervøy kommune.
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2 Overordnet planstatus og andre berørte planer

2.1 Kommuneplanens arealdel

Fig 2.1.1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med rødt omriss.

Arealdelen til komm uneplanen i Skjervøy gir noen føringer og retni ngslinjer for planutarbeidelse . Som vist i
figur 2.1.1 ligger det aktuelle området i lysegrønn LNF - sone . Dette er areal definert som LNF - område sone 2,
med følgende føringer:

•  D efinisjon : LNF - områder hvor spredt bolig - og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates etter
nærmere vurdering, jfr. Kpl.best. nr. 3.

•  LNF - områder merket SONE 2 er både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt
bebyggelse kan tillates . I områder hvor det ikke er konflikt med viktige arealbruksinteresser vil
kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse.

•  Bygging i 100 - met ersbeltet langs sjø og vassdrag : Forbudet mot bygging og fradeling i 100 -
metersbeltet langs sjøen (PBL 17 - 2) gjelder i utgangspunktet i hele kommunen (unntaken
byggeområder). Ved vurdering av dispensasjon kan den aktuelle arealbrukskategorien gi en viss
re ttledning:

Byggeområde = ”ja – område”
LNF - område sone 1: = ”nei – område”
LNF - område sone 2: = ”kan – område”

I den siste kategorien skal en likevel være restriktiv til bygging helt ned mot sjøen. Friluftsinteressene
knyttet til selve strandsonen skal ivaretas.

2.2 Forholdet til andre planer
Planen omfatter areal for massetak som inngår i detaljregulering for Fv 342 Uløybukt fergeleie (utarbeidet av
Statens vegvesen og vedtatt 15.6.2011, sak 21/11). Massetaket er i dag fylt opp med jord og avviklet , og be rørt
areal vil bli erstattet av ny plan.
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3 Plan området

3.1 Landskap
P lanområdet ligge r i et høydeintervall på 0 - 110 m . o . h . Fra øvre planavgrensning er det stort sett vedvarende
helning ned mo t sjøen, med en terrengprofil som typisk blir gradvis slakere i nedre sjikt . Strandsonen er preget
av fjære med rullestein. Det er i ngen daler eller frittstående høydedrag i området. Topografien er i det hele tatt
nokså uniform, og fra sjøsiden vil alle deler av planområdet være synlig med det blotte øye.

Kulturlandskap utgjør en begrenset del av samlet regulert areal. De mest fremtredende er rundt eksisterende
gårdstun (beite mark, eldre eng og bebygg else).

Fig 3.1.1: Nordø stlig del av planområdet med gårdstun og eksisterende bebyggelse. Planens omtrentlige
utstreknin g er vist med rød strek.

Fig 3.1.2: Sørlig del av planområdet. Rest av tidligere massetak (nå oppfylt) kan ses til høyre i bildet. Planens
omtrentlige utstrekning er vist med rød strek.
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3.2 Vegetasjon
Det er varierende dekke av skog i området. Mest tettvokst er den langs fylkesveien og i nordøst. Av treslag er
det bjørk som dominerer, i tillegg til noe selje. I de åpne områdene er det en del myr. Ellers består feltsjiktet av
lyng, mose og viltvoksende gress . Vegetasjon/flora anses å være ordinær og t ypisk for området. I henhold til
Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper innenfor planområdet (søk datert 9.5.2014) .

3.3 Klima
Normal års middelnedbør for områd et er på i underkant av 1000 mm (kilde: Meteorologisk institutt) . Snøen
ligger normalt fra no vember/desember til april. Området kan i perioder være utsatt for sterk vind, og det har
tidli gere vært hendelser med materiell skade s om følge av kastevinder ned langs fjellsiden .

3.4 Grunnforhold
Det meste av planområdet ligger i en sone bestående av m eta - arkose med amfibolittiske l ag og linser (kan
være delvis forgneiset). I tillegg er det innslag av mer ensartede belter med amfibolitt og skifer. Dette er
omdannede bergarter , hovedsakelig med s edi mentær opprinnelse og i fargenyanser fra lys og rødlig til helt
mørk . Når det gjelder løsmasser, er området for det meste dominert av tykke moreneavsetninger mens det i
nordøst er marine strandavsetninger (sand, grus , stein ) fra sjøen til noe over veien. I sør er jorda mer skrinn
med mye bart fjell (kilde: NGU’s kartdatabaser for berggrunn og løsmasser).

3.5 Dyreliv
Det er ikke kjente forekomster av sårbare eller truede dyrearter innenf or planområdet (kilde: Natur base og
Artsdatabanken , søk datert 9.5.2014 ) .

3.6 Kulturminner
Planområdet har fra før et automatisk fredet kulturminne i form av en hustuft (k ilde: www.kulturminnesok.no ) .
Minnet er kjent av tiltakshaverne, og i plankartet er lokaliteten avsatt som ”vern av kulturmiljø eller
kulturminne” (merket KULT) . Ut over dette er det gjennomført arkeologisk undersøkelse i regi av
fylkeskonservator, uten at dette har ledet til nye funn .

3.7 Eksisterende bebyggelse
Det er ni eksisterende bygninger som inngår i planområdet. Dette o mfatter eldre bolighus (F1 og F5), en mindre
kårstue (U1), garasje (GF1), naust (U2) og hytter (F3, F4 og F6 ). Alle bygg dis poneres i dag til fritidsformål og er i

eie hos tiltakshaverne s felles slekt . Både
funksjonelt og visu elt er byggene del av
samme tu n/kul turlandskap, som
representerer felles minner og tilknytning
for de involverte. Dette ønskes videreført
samtidig som ny bebyggelse
samlokaliseres i lignende, separate tun.

Fig 3.7.1: Utsnitt av planområdet der
areal med eksisterende bebyggelse er vist
med rødt omriss.
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4 Planforslaget

4.1 Innhold og formål
Fritidsbebyggelse

Planen omfatter 20 tomter/teiger for fritidsbebyggelse, merket F1 - F20 i plankartet. Nedenfor gis en beskrivelse
av de ulike områdene:

F1 og F5 : Dette er til dels eldre bygg, opprinnelig oppført som bolighus. B enyttes i dag som fritidsboliger.
F2 : Tidligere låve. Består i dag av en vertikaldelt fritidsbolig, oppført på den opprinnelige låvemuren.
F3, F4 og F6 : Tradisjonelle hytter oppført i tømmer eller med bordkledning .
F7 - F 20 : Dette er nye tomter , hver med størrelse på ca 1 mål.

Avstand til kraftlinje: Nettselskapet Ymber AS har en 22 kv høyspentlinje som går gjennom området (avmerket
som hensynssone med 8 meter på hver side av linjen). I henhold til Statens stråleverns hefte ”Bolig nær
høyspent”, vil en avstand på 15 meter til nærmeste linje gi en grenseverdi (magnetfelt) på 0,4 mi krotesla, og
eventuell eksponering for høyere verdier må utredes. Dagens bebyggelse har god avstand til kraftlinjen, med
unntak av tomt F3 som ligger ca 10 meter fra linjen. All bebyggelse disponeres uansett til fritidsformål, og
eventuell strålingsfare må vurderes på bakgrunn av dette. Nye tomter i feltet har en minste avstand på 12
meter fra kraftlinje til byggegrense.

Forholdet til strandsonen : De fleste ek sisterende bygg i planområdet ligger innenfor 100 - metersbeltet langs
sjøen. Slik er det stort sett langs hele kystlinjen fra Klauvnes til Uløybukt. For å forenkle saksbehandlingen rundt
byggesaker i slike områder praktiseres derfor ofte prins ippet om at nye bygg ikke bør oppføres mellom havet
og hovedveien. Utenom ar eal regulert til nausttomter, ligger tre av hyttetom tene i denne sonen. Hytte
innenfor F6 eksisterer fra før mens F15 og F16 er nye tomter. Plasseringen av disse begrunnes ut fra f ølgende
forhold :
a) Kommuneplanens arealdel : Som vist i avsnitt 2.1 ligger planområdet i ”L NF - område sone 2”, som blant

annet innebærer at utbygging innenfor 100 - metersbeltet kan  vurderes. Det viktigste hensynet som da skal
veies er konsekvenser for friluftsliv.

b) Friluftsliv : Kystlinjen innenfor planområdet består av fjære med rullestein, og det er ingen turstier eller
spesielle naturattraksjoner nedenfor veien . Mulighetene for lek og fri fe rdsel i strandsonen ønskes uansett
bevart i størst mulig grad . Dette understøttes av reguleringsbestemmelsene (punkt 2.05 ), som gir forbud
mot inngjerding av enkelttomter eller planområdet som helhet.

c) Terrengforhold : Landskapet har en profil som er typisk slak ved sjøen og blir gradvis brattere over veien.
Dette gjør det lettere å få god terrengtilpasning og mindre eksponert fremtoning for sjønære tomter.

d) Havbruk : De t er lange tradisjoner for fiske i regionen, og kultur/kunnskap knyttet til dette anses viktig å
bevare. N ærhet til havet vil sånn sett ha en egenverdi samtidig som det er et poeng å sikre korte og
effektive transportkorridorer (mellom fritidsbebyggelse og naust).

e) Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen : I disse retningslinjene
(fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011) er landet delt inn i tre hovedområder; (1) kystkommunene i
Oslofjordregionen, (2) andre områder med stort arealpress og (3) områder med mindre arealpress. Skjervøy
kommune hører til i siste kategori , og her skal bygging bare tillates etter en  konkret vurdering ut fra lokale
forhold . Konkrete retningslinjer fo r denne kategorien omfatter blant annet :

Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at utbyggingen skjer
mest mulig konsentrert (vurdering inngår under punkt d over).
Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør ikke tillates
utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med frilufts liv og allmenn ferdsel,
naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap (vurdert under punkt b over).
Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i
vurderingen av tiltak i 100 - met ersbeltet (vurdert under punkt d over).

Annen bebyggelse

Øvrig bebyggelse innenfor planen omfatter følgende tiltak:
Garasjeanlegg : Disse er merket GF1 og GF2, hvorav førstnevnte eksisterer fra før. Byggenes funksjon er
redskapslager samt oppbevarin g av kjøretøy .
Uthus og n aust : U1 er en eldre kårstue som i dag disponeres som et felles ”familiemuseum”. Område
merket U2 er eksist erende naust med båtopptrekk. U3 er areal i nord hvor det ønskes mulighet for
fremtidig seksjonering av inntil fire nausttomter.

Vann - og avløpsanlegg
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E ksisterende bygg i planområdet har i dag private løsninger i form av brønner (vannforsyning) og septikkanlegg
eller biologiske toalett (kloakk) . For ny hyttebebyggelse stilles krav om godkje nt va nn - og avløpsplan før
byggetillatelse kan gis .

Lekeareal

Det er avsatt to areal for lek, merket f_LEK1 – f_LEK2 . Områdene er knyttet opp mot hvert sitt delfelt, for å gi
en balansert tilrettelegging av tiltak for barn og unge.

Vei/atkomst

Eksisterende fylkesvei gjennom området er merket o_V1. Private avkjørsler og kjøreveier er merket V2 – V6.
Nye veier skal som hovedregel ha en kjørbar bredde på 4 meter.

Parkering

For tomt F1 - F5 og F8 - F16 legges det til rette for parkering på egen tomt. Øvrige tomter har fått tilor dnet
parkering på arealet P2 (F6 ) eller ett av fellesarealene f_P1 og f_P3. P å fellespar kering skal det være minimum 2
p - plass er pr. tomt.

LNF - områder; friluftsliv

Naturområder på land er regulert til LNF – friluft sformål, merket FR1 - FR14 . Deler av arealene overlappes av
”angitt hensynssone – friluftsliv” (H530_1 - 3). Dette er soner for opparbeiding/vedlikehold av gangveier og stier,
hovedsakelig med tanke på atkomst til tomter uten veitilknytning.

LNF - områder; sjø og vassdrag

D isse omfatter bekker og sjø areal og er merket FR - V1 – Fr - V8 . FR - V3 er avsatt med tanke på kai/flytebrygge
tilknyttet naust. Fasilitetene nyttes til fortøyning og betjening av småbåter.

Hensynssoner :
Faresone – rasfare : Denne er merket H310, og utstrekningen er beregnet av NGI i forbindelse med
rasundersøkelse for området.
Faresone – stormflo : Disse er merket H390_1 - 4, og tilsvarer f remtidige prognoser/sikkerhetsmarginer
knyttet til havnivåstigning og stormflo. Sonene e r avsatt i kartet ut fra to nivå, 325 og 355 cm over nullpunkt
i norske landkart (NN1954). Nivå 325 omfatter LNF - areal og naustbebyggelse (H390_1, 2 og 4) mens nivå
355 gjelder fritidsbebyggelse (H390_3).
Faresone – høyspenning : Denne sonen er merket H37 0 og følger eksisterende høyspentlinje gjennom
området, med 8 meter på hver side av linjen.
Sikringssone – f risikt : Det er avsatt frisiktsoner ved avkjørsler langs fylkesveien (H140_1 - 8) , med
utg angspunkt i frisiktlinjer på 100 meter. Innenfor disse skal det ikke være sikthindre høyere enn 0,5 meter
over veiens planum.
Angitt hensynssone – f riluftsliv : Disse sonene er merket H530_1 - 3 og er avsatt med tanke på opparbeiding,
rydding og vedlikeh old av gangveier/stier. Stienes funksjon er knyttet til fri luftsl iv (internt og ut av området)
samt atkomst til tomter uten veitilknytning.
Angitt hensynssone – kulturminne : Denne sonen er merket H570 og er avsatt for å styrke vernet om
eksisterende kulturminne, merket KULT. Sonen har en utstrekning på 25 meter fr a minnets senter.

4.2 Hensynet til reindrift
Uløya inngår i Abborassa reinbeitedistrikt, og deres interesser/behov i området formidles av reineier og
”siidakontakt” Isak Mathis Triumf. I denne konkrete plansaken vil følgende forhold være viktig å sikre:

Reinbeite distriktets registrerte driveled på oversiden av omsøkte reguleringsplan vil i praksis omhandle en
korridor på oversiden av eksisterende kraftlinje. Korridoren vil trenge om lag 100 meter bredde eller mer.
Te rrengmessig omfatter driveled en de slak e myrdragene ovenfor det sentrale gårdstunet (med
omkringliggende kulturlandskap) og strekker seg videre over fjellrabbene sør i plan området.
På grunn av arealbehov tilknyttet driveled og nærhet til slakteanlegg, kan det ikke godkjennes hytter
ovenfor kraf tlinjen i sør. Dette underbygges videre av at terrenget her utgjør fast beite og revir for okserein,
hvorpå bergpartiene med svale drag av vind tidvis har en insektreduserende effekt.
Reguleringsplanen må ikke inngjerdes, dette av hensyn til stedlig reinb eite og andre beitedyr.
Reindrifta innehar tilløpsveier/atkomster til fjellet både sør og nord i omsøkte hyttefelt. Disse må ikke
sperres eller føre til atkomstkonflikter.
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På grunn av dis se forhold, er samlet regulert areal innskrenket betydelig i forhold til området vist i
oppstartmeldingen (fra 364 til 184 mål). Reguleringsplanen tar hensyn til reindriftsmessige forhold ved å trekke
planens øvre avgrensning til underkant av ”myrdragene”. Ut over dette vises det til bestemm elsenes punkt
2.05 som gir forbud mot inngjerding av planområdet eller enkelttomter samt krever at mindre kjerreveier
utenfor bebyggelsen holdes åpne.

4.3 Vurdering etter naturmangfoldsloven
Etter § 7 i Naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet.

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)
I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det ikke kommet innspill fra faglig hold om rødlistede eller
andre sårbare/truede arter innenfor planområdet. Dette bekreftes ved søk/innsyn i Artsdataban ken (dato for
søk: 09.05 .2014) .

§ 9 (føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses ikke å
forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til planområdet som tilsier særlig anvendelse av føre - var -
prinsippet.

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Planomr ådet omfatter økosystem knyttet til havet, fjære/strandsone og skoglandskap. I og med at alle
aktiviteter i området vil være knyttet opp mot fritidsbebyggelse, og dermed være midlertidige, vil samlet
belastning på berørte økosystem være begrenset .

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver)

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Utbygging, graving og annen tilrettelegging av området bør skje med byggtekniske løsninger og metoder som
er miljøfo rsvarlige. I henhold til reguler ingsbestemmelsene skal dette skje så skånsomt som mulig, og områder
som ikke brukes til parkering, vei og byggegrunn skal tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende innen ett
år etter avsluttet anlegg .

4.4 Tilgjengelighet for alle
Miljøverndepartementet har i rundskriv T - 5/99B (tilgjengelighet for alle) gitt kommunene retningslinjer for
hvordan hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas i arealplanlegging en . Prinsippet om universell utforming
er sentralt og innebærer at bygg, veier og uteomr åder utforme s slik at de kan brukes på like vilkår av flest
mulig, inkl. sårbare grupper som bevegelses - , orienterings - eller miljøhemmede.

Alle tomtene, med unntak av F6, F7 og F17 - F20, har vei fram til tomtegrensen og egen tomteparkering . Disse vil
derfor gi god atkomst for funksjonshemmede. Det gjøres også oppmerksom på at gjennomgående fylkesvei og
den jevne topografien i området gir lange siktlinjer og god oversikt mot omg ivelsene – noe som kan gi økt
trygghet for sårbare grupper .

4.5 ROS - analyse
Det er gjort en nærmere vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som
er aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er
følgende risikomatrise fra DSB benyttet :
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Konsekvens:
Sannsynlighet:

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig/ en
viss fare

3 Betydelig/
kritisk

4 Alvorlig/
farlig

5 Svært alvorlig/
katastrofalt

5 Svært sannsynlig/kontinuerlig 5 10 15 20 25

4 Meget sannsynlig/ periodevis,
lengre varighet

4 8 12 16 20

3 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 3 6 9 12 15

2 Mindre sannsynlig/ kjenner
tilfeller

2 4 6 8 10

1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 2 3 4 5

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes

Sjekkliste for risiko og sårbarhet :

Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar
NATURGITTE FORHOLD:
1) Snø - /steinskred 3 3 9 Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde

er avsatt som hensynssone i plankartet.
2) Fare for utglidning (geoteknisk

ustabilitet)
1 3 3 Det meste av området består av tykke moreneavsetninger

med god stabilitet. Tidligere utbygging, landbruk og
anleggsvirksomhet har ikke vist spor av kvikkleire på
eiendommen.

3) Flom/oversvømmelse Det er ingen større vassdrag i planområdet
4) Flom i elv/bekk, herunder lukket

bekk
1 1 1 Det er noen mindre bekker i området som ledes i

kulvert/rør under hovedveien.
5) Stormflo og havnivåstigning 3 2 6 Gir kystnære tiltak en reell sårbarhet.
6) Radon i grunnen 2 3 6 Radonfare kan ikke utelukkes. I henhold til Tek 10 omfattes

fritidsboliger uansett av krav om radonsperre for nye bygg.
7) Annet
INFRASTRUKTUR:
8) Hendelser på nærliggende

transportårer:
a) Vei 1 1 1 Eksisterende vei har ikke vært utsatt for skred, utrasning

eller andre uforutsette hendelser tidligere.
b) Vann/elv Det er ikke større vann/vassdrag i området

9) Drenering - oversvømmelse 1 1 1 Hele området har helning med naturlig avrenning.
10) Brudd på tilgang:

a) Elektristitet 2 1 2
b) Teletjenester 2 1 2
c) Vannforsyning 2 1 2
d) Renovasjon/spillvann 2 1 2

11) Dersom området har
høyspentlinjer:
a) Påvirkning fra magnetfelt 1 1 1 Det er avsatt hensynssone med 8 me ter på hver side av

dagens høyspentlinje . E ksisterende og planlagt bebyggelse
ligger utenfor denne . Av nye hyttetomter har de nærmeste
fått en byggegrense på 12 meter til linjen.

b) Klatrefare i master 1 1 1 Antas ubetydelig.
12) Bruk av transportnett (gående,

syklende, kjørende)
1 2 2 Eksisterende fylkesvei har svært lite trafikk, og består av

lange, rette strekninger med god sikt.
13) Brannberedskap:

a) Spesielt farlige anlegg 1 3 3
b) Vannforsyning 1 3 3 Må dekkes med privat vannforsyningsanlegg.
c) Kun én atkomst? 1 3 3 Ja , men disse er generelt korte.

TIDLIGERE BRUK:
14) Påvirkning/forurensning fra

tidligere virksomheter:
a) Gruver, sjakter, steintipper

etc.
Ingen i nærheten.

b) Militære anlegg,
piggtrådsperringer

Ingen i nærheten.

c) Industrivirksomhet, herunder
avfallsdep.

Ingen i nærheten.

d) Annet? 1 1 1 Vegvesenet etablerte et mindre massetak i sør i forbindelse
med bygging av Uløybukt fergeleie. Massetaket er i dag fylt
igjen.
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OMGIVELSER:
15) Regulerte vannmagasiner med

usikker is
Ingen i nærheten.

16) Regulerte vassdrag med
varierende vannstand

Ingen i nærheten.

17) Terrengformasjoner med spesiell
fare (stup e.l.)

1 1 1 Noen mindre skrenter. Fare/risiko anses ubetydelig.

18) Annet? 1 1 1 Ingen spesielle.

Konklusjon :

Når det gjelder aktuell risiko (merket gult i tabellen over) , så er hensyn ivaretatt på følgende vis :

Punkt 1 : Snø - /steinskred : Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde er avsatt som
hensynssone i plankartet . Bebyggelse, vei og andre tiltak er lokalisert utenfor denne sonen.

Punkt 5: Stormflo og havnivåstigning : Det er stor forskjell på flo og fjære i Uløybukt (2 - 3 meter) , og aller
høyest blir floen ved full - og nymåne. Stormflo er et fenomen som inntreffer ved kraftig lavtrykk og
pålandsvind , og når dette skjer samtidig med høyt astronomisk tidevann (full - og nymåne) kan
vannstanden bli ekstra høy. Ved fremtidig havnivåstigning vil kysten bli ytterligere eksponert for
tidevannspåvirkning, og prognoser tilsier at klimaendringer også vil kunne øke hyppigheten og effekten
av stormflo , inkludert bølgepåvirkning . I plankartet er det lagt inn h ensyn - /faresoner for stormflo,
tilsvarende 325 og 355 cm over nullpunkt i norske landkart (jf. NN1954). Sistnevnte verdi gjelder
bygg/enhet ment for personopphold. Tallene er midlere verdier, som tar utgangspunkt i fremskrevne
prognoser og sikkerhetsmargin er for landsdelen, jf. rapporten Havnivåstigning (revidert 2009), utgitt av
DSB. Byggegrenser i plankartet er tilpasset faresonene der det er aktuelt.

Punkt 6 : Radon i grunnen : Krav om radonsperr e gjelder.

Med utgangspunkt i dette anses planforslaget å li gge innenfor den risikomargin som er naturlig å påregn e for
en slik type utbygging.

5 Innspill til planarbeidet

Fristen for innspill til planarbeidet var satt til 1 2.6.2011 . I etterkant av kunngjøringen er følgende
innspill/bemerkninger kommet inn:

Part Dato for innspill
Troms fylkeskommune 16.06 .201 1
Fylkesmannen i Troms 08.06 .201 1
Statens vegvesen 08.07 .201 1
NVE 17.06 .201 1
Direktoratet for mineralforvaltning 25.05 .201 1
Kystverket Troms og Finnmark (pr. e - post) 20.06 .201 1

Nedenfor gis et kort resymé av innkomne innspill, samt kommenta rer på hvordan merknadene er håndtert.
Kopi av all e innkomne innspill følger vedlagt.

Mrk: Varslingsbrev ved oppstart ble sendt til alle høringsparter i henhold til liste fra kommunen (mottatt på
forhåndskonferanse). I ettertid er arealplanlegger gjort oppmerksom på at Abborassa reinbeitedistrikt v/ Isak
Mathis Triumf også skulle vært varslet, noe som var ukjent for undertegnede fremt til nylig. Innspill fra
reinbeitedistriktet er i ettertid mottatt og aktuelle hensyn er innarbeidet i planen. Disse forhold er omtalt i eget
avsnitt (4.2 Hensynet til reindrift).

Troms f ylkeskommune
Det vises til at området kan ha hittil ukjente fredete kultu rminner, og at det er nødvendig med en arkeologisk
befaring før innspill til planarbeidet gis. Fra før er det i planområdet registrert en hustuft og funnet en
gjenstand fra yngre steinalder.
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Kommentar
Arkeologisk befaring/undersøkelse er gjennomført, ute n at nye funn er avdekket . Eksisterende fornminne
(hustuft) er regulert til ”vern av kulturmiljø eller kulturminne”.

Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannens innspill dekker følgende :

Naturmangfoldloven : Ved utøving av offentlig myndighet i saker som berører naturen, skal prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8 - 12 legges til grunn . Vurderinger knyttet til dette skal fremgå av plandokumentet.
Strandsone og landskap : Det bes om at fritidsboliger blir lokalisert på oversiden av veien, og at det i
planleggingen legg es vekt på at bebyggelse og veier underordner seg landskapet i området. Fylkesmannen
minner også om at det er vedtatt en statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsone
langs sjøen. Denne må legges til grunn for planarbeidet.
Universell utforming : Prinsippene for universell utforming må legges til grunn for detaljreguleringen.
Bestemmelser knyttet til dette kan sikre definerte funksjonskrav som blant annet universell utforming av
bygninger, anlegg og utearealer, jf. plan - og by gningsloven § 12 - 7 nr. 4.
Samfunnssikkerhet : Planmyndigheten må påse at det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse for
området . Analysen skal dekke alle risiko - og sårbarhetsforhold av betydning.

Kommentar
Naturmangfoldloven : Aktuell vurd ering er gjort under avsnitt 4.3 .
Strandsone og landskap : Tre h yttetomter er avsatt på nedsiden av veien, hvorav én (F6 ) eksisterer fra før.
Det er gjort en grundig vurdering av dette under avsnitt 4.1 (fritidsbebyggelse). Krav til tilpasning av
bebyggelse og veier til landskap/terreng er gitt i bestemme lsenes punkt 2.03 og 3.02 (fjerde ledd).
Universell utforming : Vurdering av dette inngår i avsnitt 4.4 Tilgjengelighet for alle.
Samfunnssikkerhet : ROS - analyse er utført og inngår i avsnitt 4 .5 .

Statens vegvesen
Innspill fra Statens vegvesen dekker følgende:

Offentlig vei : Fylkesvei 342 går gjennom planområdet. Veien har svært lavt trafikkgrunnlag og er av lav
standard. Berørt strekning regnes som landevei med generell fartsgrense 80 km/t (gir føringer for
siktgrenser i henhold til vegnormalen). Det må settes av areal for vei, jf. pbl § 12 - 5 nr 2.
Frisiktsoner : Skal inngå i reguleringsplanen som hensynssone etter pbl § 12 - 6.
Byggegrense langs fylkesvei : Denne er i utgangspunktet 15 meter målt fra midten av veien, men
reguleringsplanen kan gi andre grenser. Det aksepteres ik ke byggegrenser nærmere veiskulder enn 10
meter. Dette gjelder også parkeringsplasser.
Avkjørsler : Direkte avkjørsler merkes med piler. Avkjørsler skal bygges etter krav i vegnormalene og
tilfredsstille gjeldende siktkrav.
Rekkefølgebestemmelser : Det må ta s inn rekkefølgebestemmelse om at avkjørsler skal bygges i henhold til
krav i vegnormalene før det tillates byggestart.

Kommentar
Offentlig vei : Berørt fylkesvei er regulert til ”kjøreveg”, merket o_V1.
Frisiktsoner : Frisiktsoner er avsatt med utgangspunkt i frisiktlinjer på 100 meter. Krav til sonene er gitt i
bestemmelsenes punkt 7.03.
Byggegrense langs fylkesvei : For deler av eksisterende bebyggelse er byggegrense satt til 10 meter fra
veikant. GF1 og U1 omfatter eldre bebyggelse som ligger n ærmere veien enn minstekrav. Her er
byggegrensen trukket rundt eksisterende bygningsmasse.
Avkjørsler : Utført i samsvar med innspill.
Rekkefølgebestemmelser : Utført i samsvar med innspill, jf punkt 8.02 i bestemmelsene.

NVE
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir vurdert og
innarbeidet i kommunale planer . I planen må det vurderes hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i forhold til
følgende tema:

Flom, erosjon og skred : Det må gjennomføres en risiko - og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4 - 3. Det må
dokumenteres at planlagt utbygging ikke vil forverre flom - , erosjons - og skredforholdene for omgivelsene.
For nye byggeområder skal sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000 (jf. krav i TEK, § 7 - 3).
Plandokum entene må tydelig vis hvordan skredfaren er vurdert og hensyntatt. Eventuelle avbøtende tiltak
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må ivaretas i bestemmelsene. Bekker i planområdet må vurderes i forhold til flom, flom - /sørpeskred og
erosjonsfare.
Fare for kvikkleireskred : Grunnforhold og mul ig fare for kvikkleireskred må utredes. Deler av planområdet
ligger i strandsonen, med innslag av marine strandavsetninger som kan være en indikasjon på ustabile
grunnforhold. Hvis det er grunn til å anta at det kan være kvikkleire i grunnen må utbyggingen s effekt på
hele områdestabiliteten vurderes.

Kommentar
Flom, erosjon og skred : Det er gjennomført rasundersøkelse av NGI (vedlagt), og beregnet faresone er
hensyntatt i planleggingen (se hensynssone H310 i plankartet samt punkt 7.01 i bestemmelsene). Det anses
ikke å være behov for sikring eller avbøtende tiltak utover dette. Bekkene i området er mindre sildrebekker
med svært begrensede nedbørsfelt.
Fare for kvikkleire skred : Vurdert i ROS - analyse, punkt 4.5 . Det er ikke funnet spor av kvikkleire i grunnen.

Direktoratet for mineralforvaltning
Det er i oppstartmeldingen ikke opplyst noe om volum av et eventuelt massetak . § 43 i mineralloven krever at
alle masseuttak, som har et samlet uttak på mer enn 10000 m³, skal ha driftskonsesjon med driftsplan.

Kommentar
Uttak av masse ble gjort av Statens vegvesen i forbindelse med bygging av nye Uløybukt fergeleie. Massetaket
er i dag fylt igjen og avviklet.

Kystverket Troms og Finnmark
Planområdet i sjø ligger innenfor kommunens sjøområde . I planen bør også havne - og farvannslovens
bestemmelser om tiltak i sjø innarbeides.

Kommentar
Innspillet er tatt til følge, jf. bestemmelsenes punkt 6.01, andre ledd .

Kristiansand , september 2016

Karttjenester AS

Jan Audun Bjørkestøl
Arealplanlegger

________________________________________________________________________________ __________ _

Vedlegg:

1. Rasrapport, NGI
2. Rapport fra arkeologisk registrering
3. Referat fra forhåndskonferanse
4. Oppstartbrev
5. Annonse i Nordlys
6. Kunngjøring, Skjervøy kommune
7. Innspill ved oppstart
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Reguleringsbestemmelser 
 

Detaljregulering for Bjørkestøl, Uløya 
 
 
Planid: 1941201302 
 
Datert: 02.09.2016 
 
Revidert: 
 
 

§1 Generelt 
 
1.01 Planens hensikt er å legge til rette for en helhetlig arealforvaltning ved oppføring av fritidsboliger 

og naust med tilhørende anlegg. 
 
Den tiltenkte reguleringsplanen har til hensikt å hindre fraflytting, samt styrke lokalsamfunnets 
miljø og trivsel i et langsiktig bærekraftig perspektiv. Planleggingen og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. 
 
Planområdets areal er på 184 dekar, inkludert areal i sjø. 
 

1.02 Skjervøy kommunes kommuneplan med tilhørende retningslinjer og bestemmelser gjelder ved 
siden av disse bestemmelsene så langt det passer. 

 
1.03 Planområdet er regulert til følgende formål: 

 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 1): 
Garasjeanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse (1119), GF1 – GF2 
Fritidsbebyggelse (1120); Tomter merket F1 – F20 
Uthus, naust, badehus (1589); U1 – U3 
Lekeplass (1610); f_LEK1 – f_LEK2 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 2): 
Kjøreveg (2011); o_V1 og V2 - V6 
Annen veggrunn, teknisk anlegg (2018); Grøft, skjæring, fylling og annet kantareal til vei. 
Parkeringsplasser (2080); f_P1, P2 og f_P3 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 5): 
Friluftsformål (5130); FR1 – FR14 
Vern av kulturmiljø eller kulturminne (5600); KULT 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 6): 
Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710); FR-V1 - FR-V8 

 
1.04 Det er innenfor planområdet avsatt følgende hensynssoner (PBL § 12-6): 

 
Faresone: 
Rasfare (310); H310 
Stormflo (390); H390_1-4 
Høyspenning (370); H370 
 
Sikringssone: 
Frisikt (140); H140_1-8 

 
Angitt hensynssone: 
Friluftsliv (530); H530_1-3 
Kulturminne (570); H570 
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§2 Fellesbestemmelser 
 

2.01 Områder for fritidsbebyggelse skal ha vann- og avløpsløsning basert på følgende: 
 
For eksisterende bygg uten felles VA-anlegg tillates vannforsyning via brønner. 
 
Nye områder for fritidsbebyggelse (F7-F20) skal tilknyttes fellesanlegg i henhold til en godkjent 
vann- og avløpsplan for området. 

 
2.02 Det tillates ført frem strøm, datakommunikasjon m.m. til hyttene via jordkabel eller luftspenn. 

Kabler i jord skal som hovedregel følge traséer for annen infrastruktur, herunder kabel- og 
ledningsnett, veier eller stier. Dersom strømforsyningen krever ny transformator/nettstasjon, kan 
dette etableres på passende lokalitet i tilknytning til kjørevei eller parkering. 

 
2.03 All graving og sprengning i terrenget skal gjøres skånsomt. Videre skal områder som ikke brukes 

til parkering, vei og byggegrunn tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende innen ett år etter 
avsluttet anlegg. Revegetering skal skje med plantemateriale som vokser naturlig på stedet. Ved 
tilsåing skal det benyttes frøblandinger som ikke inneholder fremmede eller uønskede arter. 

 
2.04 Bebyggelsen i planområdet skal tilknyttes gjeldende offentlig renovasjonsordning. Om 

nødvendig skal det avsettes arealer til dette formålet innenfor planområdet.  
 

2.05 Det tillates ikke inngjerding av enkelttomter eller planområdet som helhet, og mindre kjerreveier 
utenfor bebyggelsen skal holdes åpne. Dette av hensyn til reindrift og allment friluftsliv. 

 
 

§3 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 1) 
 
3.01 Areal regulert til garasjeanlegg er merket GF1 og GF2. Hvert av områdene kan inneha et bygg 

med funksjon garasje/lager. GF2 kan i tillegg huse større maskiner. Det tillates ikke varig 
opphold i bygningene. 
 
Bygg innenfor GF2 skal ha en minste avstand på 15 meter til veiens senterlinje. 
 
GF1 skal ha maks BRA=150 m² med tillatt mønehøyde 5,5 meter og gesimshøyde 4,5 meter. 
 
Bygg innenfor GF2 skal estetisk sett være synlig mindre enn vertikaldelt fritidsbolig merket F2, 
som er det normalt høyeste bygget man kan forvente innenfor reguleringsplanen. Utover dette 
skal GF2 ha maks BRA=200 m² med tillatt mønehøyde 6 meter og gesimshøyde 5 meter. 
 

3.02 Områder avsatt til fritidsbebyggelse (tomter merket F1 - F20) kan utnyttes innenfor følgende 
rammer: 

 F1 og F5 skal ha maks BRA=140 m² med tillatt mønehøyde inntil 8 meter. 

 F3, F4 og F6 skal ha maks BRA =140 m² med tillatt mønehøyde inntil 7 meter. 

 F2 er en vertikaldelt fritidsbolig som er oppført på en eldre låvemur. Vertikaldelt bygg skal ha 
maks BRA=280 m² med tillatt mønehøyde inntil 7 meter. 

 F7 – F20 er nye tomter for fritidsbebyggelse. Hver av disse skal ha maks BRA=140 m² og 
tillatt mønehøyde inntil 7 meter. 

 
For F1 og F3 – F20 kan det oppføres ett tilleggsbygg pr. tomt mens det for F2 tillates inntil to 
tilleggsbygg. Slik bebyggelse skal oppføres i form av anneks eller uthus med maks BRA=30 m² 
og inntil 4,5 meter mønehøyde. 
 
Alle tomter skal ha minimum to parkeringsplasser. For F2 gjelder fire parkeringsplasser. 
Parkering opparbeides på felles parkeringsareal eller på egen tomt der dette vil være naturlig. 
 
All bebyggelse skal utformes slik at den glir estetisk fint inn i terrenget, og bygningene skal være 
kledd med trepanel eller oppføres i tømmer. Ved fargevalg skal det legges vekt på å benytte 
duse og naturliknende farger. 
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For alle tomter gjelder at hovedbygning skal ha saltak, med tillatt takvinkel mellom 22 og 38 
grader. 
 
Hovedmøneretning på hovedbygg skal uavhengig av tomtens helning ligge parallelt med 
terrengets høydekoter. Dette for å sikre god estetikk uten å risikere for dominerende fremtoning 
av byggene. 

 
3.03 Areal regulert til uthus/naust/badehus er merket U1 – U3 i plankartet. 

 
U1 er en gammel kårstue som i dag fungerer som et felles uthus. Arealet skal ha maks BRA=50 
m² med tillatt mønehøyde inntil 4,5 meter. 
 
U2 og U3 er områder for naust i strandsonen, hvorav U2 har et eldre eksisterende naust 
tilknyttet det sentrale gårdstunet (tomtene F1-F7). Dette arealet skal ha maks BRA=100 m² og 
tillatt mønehøyde inntil 5 meter. Område merket U3 kan benyttes for samlokalisering og 
oppsetting av inntil 4 naust, der hvert naust skal ha maks BRA=35 m² og mønehøyde inntil 4 
meter. Områdene kan også brukes til sjøsetting og opptrekk av båter. Utbygging og 
tilrettelegging av naustareal skal skje på en måte som ivaretar estetikk og stedlig sjøkultur i tråd 
med kulturlandskapet på Uløya. Dette innebærer følgende: 

 Naustene skal røstes mot sjøen. For røstvegg tillates en bredde på inntil 5 meter. 

 Saltak skal anvendes, med takvinkel på 22-35 grader. 

 Naust skal ha tilnærmet samme avstand til sjøen så langt dette er mulig. 

 Taktekking skal være av materialer som ikke avgir refleks. 

 Samtlige naust skal ha nært beslektede farger. Fargevalg tillegges byggesøknad. 
 

3.04 I områder avsatt til lekeplass, merket f_LEK1 – f_LEK2, skal det etableres leke- og 
rekreasjonsareal for barn og unge. f_LEK1 skal være felles for tomtene F1 – F7 mens f_LEK2 
skal være felles for tomtene F8 – F16. 
 
Områdene kan ryddes og opparbeides for å tjene formålet. 
 

3.05 Alle mønehøyder for bebyggelse måles fra gjennomsnittlig terrengnivå på skrå og flat tomt. Med 
gjennomsnittlig terrengnivå menes gjennomsnittlig diagonal av eksisterende bakkenivå. 

 
 

§4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 2) 
 
4.01 Arealer avsatt til kjøreveg er merket o_V1 og V2 – V6 i plankartet. o_V1 er eksisterende 

fylkesvei mens V2 – V6 omfatter nye, private veier. 
 
Nye veier skal som hovedregel ha en kjørbar bredde på 4,0 meter. Kabler og vannledninger kan 
graves ned i traséene. Framføring av vei skal gjøres så skånsomt som mulig. 
 
Kjøreveier kan ha en stigning på <15 %. 
 

4.02 Areal regulert til annen veggrunn omfatter kantareal til vei, inkl. grøft, fylling og skjæring. 
 

4.03 Areal for parkeringsplasser er merket f_P1, P2 og f_P3 i plankartet. 
 

f_P1 skal inneha 6 p-plasser. Minimum to av plassene skal være forbeholdt tomt F7 mens øvrige 
plasser kan disponeres fritt av tomtene F1 – F6. 
 
P2 skal inneha 2 p-plasser og være forbeholdt tomt F6. 
 
f_P3 skal inneha 12 p-plasser, hvorav 8 skal være felles for tomtene F17 – F20. Øvrig ledig 
kapasitet kan om ønskelig benyttes for parkering av tilhengere e.l. 
 

 

§5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 5) 
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5.01 I områder avsatt til friluftsformål, merket FR1 – FR14, skal vegetasjonen skjøttes til fordel for 
friluftslivet og for å ivareta eksisterende landskapsmessige verdier. Vegetasjonen skal i størst 
mulig grad bevares. 
 
Det kan etableres gangveier innenfor ”angitt hensynssone – friluftsliv” (H530_1-3), jf pkt. 7.05. 
 
Innenfor arealene kan det etableres brønner og annen teknisk infrastruktur knyttet til vann og 
avløp. Slike tiltak skal ikke ligge høyere enn allerede eksisterende brønner/kummer som er 
opparbeidet nedenfor reindriftas registrerte driveled for reinsdyr. Rørtraséer i jord skal 
tilplantes/tilsåes med vegetasjon naturlig forekommende på stedet. 
 

5.02 Areal regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne, merket KULT, inneholder et automatisk 
fredet kulturminne i form av en hustuft. Det er forbudt å sette i gang tiltak eller utøve virksomhet 
som kan skade, ødelegge, flytte, forandre, tildekke eller på annen måte skjemme minnet. 
Registrert kulturminne blir særlig hensyntatt ved utvidet hensynssone på 25 meter i radius fra 
lokalitetens senter, jf pkt. 7.06.  

 
 

§6 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 6): 
 
6.01 Områder avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag, merket FR-V1 - FR-V8, skal i størst mulig 

grad bevares av hensyn til vann- og naturmiljø, biologisk mangfold, landskapshensyn og 
friluftsliv. 
 
FR-V1 – FR-V3 omfatter høyvannsoner i sjø. Bruk av dette er underlagt havne- og 
farvannslovens bestemmelser om tiltak i sjø. Bruk av områdene skal ikke være til hinder for 
allmenn atkomst, fritids- eller yrkesfiskere. 
 
FR-V3 kan inneha en flytebrygge, kai e.l. til fortøyning/betjening av småbåter. Slike tiltak er for 
øvrig søknadspliktig, jf. Skjervøy kommunes egne bestemmelser og retningslinjer. 

 
 

§7 Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 
7.01 Innenfor faresone – rasfare (H310) skal det ikke være noen form for bygg, anlegg eller andre 

installasjoner. Det tillates heller ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som 
kan øke rasfaren. 
 

7.02 Innenfor areal avmerket som faresone – stormflo (H390_1-4) tillates ikke ny bebyggelse. 
 

7.03 Areal avmerket som faresone – høyspenning (H370) omfatter eksisterende høyspentlinje, med 
en bredde tilsvarende 8 meter på hver side av linjetraséen. 
 

7.04 I områder avsatt til sikringssone – frisikt (H140_1-8) skal det ikke være sikthindre høyere enn 
0,5 meter over veiens planum i siktretningen. 
 

7.05 Areal avmerket som angitt hensynssone – friluftsliv (H530_1-3) skal benyttes for 
opparbeiding/vedlikehold av gangveier og turstier. 

 
Innenfor H530_3 skal det opparbeides gangveier mellom parkeringsplass f_P3 og tomtene F17 
– F20. 

 
7.06 Angitt hensynssone – kulturminne (H570) omfatter areal merket KULT, med 25 meter radius 

til kulturminnets senter. Beitedyr innenfor sonen tillates. Hensynssonen er en båndlegging etter 
loven om kulturminner. 

 
 

§8 Rekkefølgebestemmelser 
 
8.01 Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 

 Før nye fritidsboliger tas i bruk skal felles atkomster og egne parkeringsenheter være ferdig 
opparbeidet. 
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 Vannforsyning, avløpsløsning og elektrisitet til nye tomter skal være godkjent og 
tilfredsstillende etablert før disse tomtene kan tas i bruk. 

 
8.02 Avkjørsler fra FV. 342 (o_V1) skal bygges i henhold til krav i vegnormalene. Dette er en 

forutsetning for innvilgelse av byggetillatelser i planområdet. 
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Bakgrunn

Brødrene Roger, Torgeir, Jan Gunnar, Per og Hermod Bjørkestøl ønsker å fremme forslag ti l detaljregulering for
eiendommen 44/2 , som de er hjemmelshavere til. Eiendommen ligger på østsiden av Uløya i Skjervøy
kommune . Hensikten med pla narbeidet er å komme i gang med ulike tiltak knyttet til bruk og utvikling av
eiendommen. Dette omfatter (1) e ksisterende gårdstun , der all bebyggelse i dag disponeres til fritidsformål av
familiens medlemmer , og (2) tilrettelegging av nye hyttetomter for salg i nord og sør. I planene inngår også
etablering av blant annet lekeareal, vei og parkering.

Oppstart av planarbeid et ble varslet i Nordlys 14 . 5 .20 1 1 og elektronisk på Skjervøy kommunes nettside .
Berørte offentlige myndigheter, kjente grunneiere og rettighetshavere ble tilsend t eget varslingsbrev datert
12 . 5 .201 1 . Frist for innspill til planarbeidet var satt til 12.6 . 20 11.

Det ble avholdt fo rhåndskonferanse med kommunen 15.4 .2011 der muligheter og forutsetninger for
planarbeidet ble drøftet.

Mrk : Innledende arbeid med kunngjøring ble håndtert av arealplanlegger Jan Audun Bjørkestøl. På grunn av et
jobb ytte etter dette, er prosjektansvaret nå overdratt til undertegnedes nye arbeidsgiver, Karttjenester as.

1 Planavgrensning og eiendomssituasjon

Planområdet omfatter 184 mål, og landarealet følger gjeldende eiendomsgrense i nordøst og sør. I vest er
grensen satt mot registrert drivelei for rein mens østlig avgrensning omfatter sjøareal til nedre lavvannsgrense
(fjære) .

Det gjøres oppmerksom på at planens utstrekning er redusert betydelig fra området vist i oppstartmelding en.
Dette skyldes faglige innspill og er gjort i samråd med saksbehandler.

I tillegg til eiendommen 44/2 er bruksnumrene 17, 26 og 27 inkludert i planen. Dette er mindre teiger som
tidligere er seksjonert ut til familiemedlemmer. Gjennomgående fylkesvei 342 inngår også i planområdet, men
denne har ikke eget gnr/bnr.

Fig 1.1 (detaljkart): Gnr/bnr 44/2 er vist med gul
farge. Andre berørte eiendommer er merket.

Fig 1.2 (oversiktskart): Planområdet ligger nordøst
på Uløya i Skjervøy kommune.
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2 Overordnet planstatus og andre berørte planer

2.1 Kommuneplanens arealdel

Fig 2.1.1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med rødt omriss.

Arealdelen til komm uneplanen i Skjervøy gir noen føringer og retni ngslinjer for planutarbeidelse . Som vist i
figur 2.1.1 ligger det aktuelle området i lysegrønn LNF - sone. Dette er areal definert som LNF - område sone 2,
med følgende føringer:

•  D efinisjon : LNF - områder hvor spredt bolig - og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates etter
nærmere vurdering, jfr. Kpl.best. nr. 3.

•  LNF - områder merket SONE 2 er både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt
bebyggelse kan tillates . I områder hvor det ikke er konflikt med viktige arealbruksinteresser vil
kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse.

•  Bygging i 100 - metersbeltet langs sjø og vassdrag : Forbudet mot bygging og fradeling i 100 -
metersbeltet langs sjøen (PBL 17 - 2 ) gjelder i utgangspunktet i hele kommunen (unntaken
byggeområder). Ved vurdering av dispensasjon kan den aktuelle arealbrukskategorien gi en viss
rettledning:

Byggeområde = ”ja – område”
LNF - område sone 1: = ”nei – område”
LNF - område sone 2: = ”kan – omr åde”

I den siste kategorien skal en likevel være restriktiv til bygging helt ned mot sjøen. Friluftsinteressene
knyttet til selve strandsonen skal ivaretas.

2.2 Forholdet til andre planer
Planen omfatter areal for massetak som inngår i detaljregulering for Fv 342 Uløybukt fergeleie (utarbeidet av
Statens vegvesen og vedtatt 15.6.2011, sak 21/11). Massetaket er i dag fylt opp med jord og avviklet , og berørt
areal vil bli erstattet av ny plan.
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3 Plan området

3.1 Landskap
P lanområdet ligge r i et høydeintervall på 0 - 110 m . o . h . Fra øvre planavgrensning er det stort sett vedvarende
helning ned mo t sjøen, med en terrengprofil som typisk blir gradvis slakere i nedre sjikt . Strandsonen er preget
av fjære med rullestein. Det er i ngen daler eller frittstående høydedrag i o mrådet. Topografien er i det hele tatt
nokså uniform, og fra sjøsiden vil alle deler av planområdet være synlig med det blotte øye.

Kulturlandskap utgjør en begrenset del av samlet regulert areal. De mest fremtredende er rundt eksisterende
gårdstun (beite mark, eldre eng og bebygg else).

Fig 3.1.1: Nordø stlig del av planområdet med gårdstun og eksisterende bebyggelse. Planens omtrentlige
utstrekning er vist med rød strek.

Fig 3.1.2: Sørlig del av planområdet. Rest av tidligere massetak (nå oppfylt) kan ses til høyre i bildet. Planens
omtrentlige utstrekning er vist med rød strek.
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3.2 Vegetasjon
Det er varierende dekke av skog i området. Mest tettvokst er den langs fylkesveien og i nordøst. Av treslag er
det bjørk som dominerer, i tillegg t il noe selje. I de åpne områdene er det en del myr. Ellers består feltsjiktet av
lyng, mose og viltvoksende gress . Vegetasjon/flora anses å være ordinær og typisk for området. I henhold til
Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper innenfor planområdet (søk datert 9.5.2014) .

3.3 Klima
Normal års middelnedbør for områd et er på i underkant av 1000 mm (kilde: Meteorologisk institutt) . Snøen
ligger normalt fra no vember/desember til april. Området kan i perioder være utsatt for sterk vind, og det har
tidli gere vært hendelser med materiell skade s om følge av kastevinder ned langs fjellsiden .

3.4 Grunnforhold
Det meste av planområdet ligger i en sone bestående av m eta - arkose med amfibolittiske l ag og linser (kan
være delvis forgneiset). I tillegg er det innslag av mer ensartede belter med amfibolitt og skifer. Dette er
omdannede bergarter , hovedsakelig med s edimentær opprinnelse og i fargenyanser fra lys og rødlig til helt
mø rk . Når det gjelder løsmasser, er området for det meste dominert av tykke moreneavsetninger mens det i
nordøst er marine strandavsetninger (sand, grus , stein ) fra sjøen til noe over veien. I sør er jorda mer skrinn
med mye bart fjell (kilde: NGU’s kartdatabaser for berggrunn og løsmasser).

3.5 Dyreliv
Det er ikke kjente forekomster av sårbare eller truede dyrearter innenf or planområdet (kilde: Natur base og
Artsdatabanken , søk datert 9.5.2014 ) .

3.6 Kulturminner
Planområdet har fra før et automatisk fre det kulturminne i form av en hustuft (k ilde: www.kulturminnesok.no ) .
Minnet er kjent av tiltakshaverne, og i plankartet er lokaliteten avsatt som ”vern av kulturmiljø eller
kulturminne” (merket KULT). Ut over dette er det gjennomført arkeologisk undersøkelse i regi av
fylkeskonservator, uten at dette har ledet til nye funn .

3.7 Eksisterende bebyggelse
Det er ni eksisterende bygninger som inngår i planområdet. Dette o mfatter eldre bolighus (F1 og F5), en mindre
kårstue (U1), garasje (GF1), naust (U2 ) og hytter (F3, F4 og F6 ). Alle bygg dis poneres i dag til fritidsformål og er i

eie hos tiltakshaverne s felles slekt . Både
funksjonelt og visu elt er byggene del av
samme tun/kul turlandskap, som
representerer felles minner og tilknytning
for de involverte. Dette ønskes videreført
samtidig som ny bebyggelse
samlokaliseres i lignende, separate tun.

Fig 3.7.1: Utsnitt av planområdet der
areal med eksisterende bebyggelse er vist
med rødt omriss.

PS 49/16



Det aljregulering for Bjørkestøl, Uløya, Skjervøy kommune

7

4 Planforslaget

4.1 Innhold og formål
Fritidsbebyggelse

Planen omfatter 20 tomter/teiger for fritidsbebyggelse, merket F1 - F20 i plankartet. Nedenfor gis en beskrivelse
av de ulike områdene:

F1 og F5 : Dette er til dels eldre bygg, opprinnelig oppført som bolighus. B enyttes i dag som fritidsboliger.
F2 : Tidligere låve. Består i dag av en vertikaldelt fritidsbolig, oppført på den opprinnelige låvemuren.
F3, F4 og F6 : Tradisjonelle hytter oppført i tømmer eller med bordkledning .
F7 - F 20 : Dette er nye tomter , hver med størrelse på ca 1 mål .

Avstand til kraftlinje: Nettselskapet Ymber AS har en 22 kv høyspentlinje som går gjennom området (avmerket
som hensynssone med 8 meter på hver side av linjen). I henhold til Statens stråleverns hefte ”Bolig nær
høyspent”, vil en avstand på 15 meter til nærmeste linje gi en grenseverdi (magnetfelt) på 0,4 mi krotesla, og
eventuell eksponering for høyere verdier må utredes. Dagens bebyggelse har god avstand til kra ftlinjen, med
unntak av tomt F3 som ligger ca 10 meter fra linjen. All bebyggelse disponeres uansett til fritidsformål, og
eventuell strålingsfare må vurderes på bakgrunn av dette. Nye tomter i feltet har en minste avstand på 12
meter fra kraftlinje til by ggegrense.

Forholdet til strandsonen

a)

: De fleste ek sisterende bygg i planområdet ligger innenfor 100 - metersbeltet langs
sjøen. Slik er det stort sett langs hele kystlinjen fra Klauvnes til Uløybukt. For å forenkle saksbehandlingen rundt
byggesaker i slike o mråder praktiseres derfor ofte prinsippet om at nye bygg ikke bør oppføres mellom havet
og hovedveien. Utenom ar eal regulert til nausttomter, ligger tre av hyttetom tene i denne sonen. Hytte
innenfor F6 eksisterer fra før mens F15 og F16 er nye tomter. Plas seringen av disse begrunnes ut fra følgende
forhold :

Kommuneplanens arealdel

b)

: Som vist i avsnitt 2.1 ligger planområdet i ”L NF - område sone 2”, som blant
annet innebærer at utbygging innenfor 100 - metersbeltet kan  vurderes. Det viktigste hensynet som da skal
veies er konsekvenser for friluftsliv.
Friluftsliv

c)

: Kystlinjen innenfor planområdet består av fjære med rullestein, og det er ingen turstier eller
spesielle naturattraksjoner nedenfor veien . Mulighetene for lek og fri fe rdsel i strandsonen ønskes uansett
bevart i størst mulig grad . Dette understøttes av reguleringsbestemmelsene (punkt 2.05 ), som gir forbud
mot inngjerding av enkelttomter eller planområdet som helhet.
Terrengforhold

d)

: Landskapet har en profil som er typisk slak ved sjøen og blir gradvis brattere over veien.
Dette gjør det lettere å få god terrengtilpasning og mindre eksponert fremtoning for sjønære tomter.
Havbruk

e)

: De t er lange tradisjoner for fiske i regionen, og kultur/kunnskap knyttet til dette anses viktig å
bevare. N ærhet til havet vil sånn sett ha en egenverdi samtidig som det er et poeng å sikre korte og
effektive transportkorridorer (mellom fritidsbebyggelse og naust).
Statlige planretningslinjer for differe nsiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at utbyggingen skjer
mest mulig konsentrert (vurdering inngår under punkt d over).

: I disse retningslinjene
(fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011) er landet delt inn i tre hovedområder; (1) kystkommunene i
Oslofjordregionen, (2) andre områder med stort arealpress og (3) områder med mindre arealpress. Skjervøy
kommune hører til i siste kategori , og her skal bygging bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale
forhold. Konkrete retningslinjer fo r de nne kategorien omfatter blant annet :

Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til a ndre allmenne interesser. Det bør ikke tillates
utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel,
naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap (vurdert under punkt b over).
Muligheten fo r fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i
vurderingen av tiltak i 100 - met ersbeltet (vurdert under punkt d over).

Annen bebyggelse

Øvrig bebyggelse innenfor planen omfatter følgende tiltak:
Garasjeanlegg: Disse er merket GF1 og GF2, hvorav førstnevnte eksisterer fra før. Byggenes funksjon er
redskapslager samt oppbevarin g av kjøretøy .
Uthus og n aust : U1 er en eldre kårstue som i dag disponeres som et felles ”familiemuseum”. Område
merket U2 er eksist erend e naust med båtopptrekk. U3 og U4 er areal i nord og sør hvor det ønskes
mulighet for fremtidig seksjonering av inntil fire nausttomter (for hvert område) .

Vann - og avløpsanlegg
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E ksisterende bygg i planområdet har i dag private løsninger i form av brønner (vannforsyning) og septikkanlegg
eller biologiske toalett (kloakk) . For ny hyttebebyggelse stilles krav om godkje nt va nn - og avløpsplan før
byggetillatelse kan gis .

Lekeareal

Det er avsatt to areal for lek, merke t f_LEK1 – f_LEK2 . Områdene er knyttet opp mot hvert sitt delfelt, for å gi
en balansert tilrettelegging av tiltak for barn og unge.

Vei/atkomst

Eksisterende fylkesvei gjennom området er merket o_V1. Private avkjørsler og kjøreveier er merket V2 – V6.
Nye veier skal som hovedregel ha en kjørbar bredde på 4 meter.

Parkering

For tomt F1 - F5 og F8 - F16 legges det til rette for parkering på egen tomt. Øvrige tomter har fått tilor dnet
parkering på arealet P2 (F6 ) eller ett av fellesarealene f_P1 og f_P3. P å fell espar kering skal det være minimum 2
p - plass er pr. tomt.

LNF - områder; friluftsliv

Naturområder på land er regulert til LNF – friluft sformål, merket FR1 - FR14 . Deler av arealene overlappes av
”angitt hensynssone – friluftsliv” (H530_1 - 3). Dette er soner for opparbeiding/vedlikehold av gangveier og stier,
hovedsakelig med tanke på atkomst til tomter uten veitilknytning.

LNF - områder; sjø og vassdrag

D isse omfatter bekker og sjø areal og er merket FR - V1 – Fr - V8 . FR - V3 er avsatt med tanke på kai/flytebrygge
tilknyttet naust. Fasilitetene nyttes til fortøyning og betjening av småbåter.

Faresone – rasfare : Denne er merket H310, og utstrekningen er beregnet av NGI i forbindelse med
rasundersøkelse for området.

Hensynssoner :

Faresone – høyspenning : Denne sonen er merket H37 0 og følger eksisterende høyspentlinje gjennom
området, med 8 meter på hver side av linjen.
Sikringssone – f risikt : Det er avsatt frisiktsoner ved avkjørsler langs fylkesveien (H140_1 - 8) , med
u tg angspunkt i frisiktlinjer på 100 meter. Innenfor disse skal det ikke være sikthindre høyere enn 0,5 meter
over veiens planum.
Angitt hensynssone – f riluftsliv : Disse sonene er merket H530_1 - 3 og er avsatt med tanke på opparbeiding,
rydding og vedlikeh old av gangveier/stier. Stienes funksjon er knyttet til friluftsl iv (internt og ut av området)
samt atkomst til tomter uten veitilknytning.
Angitt hensynssone – kulturminne : Denne sonen er merket H570 og er avsatt for å styrke vernet om
eksisterende kulturminne, merket KULT. Sonen har en utstrekning på 25 meter fra minnets senter.

4.2 Hensynet til reindrift
Uløya inngår i Abborassa reinbeitedistrikt, og deres interesser/behov i området formidles av reineier og
”siidakontakt” Isak Mathis Triumf. I denne konkrete plansaken vil følgende forhold være viktig å sikre:

Reinbeite distriktets registrerte driveled på oversiden av omsøkte reguleringsplan vil i praksis omhandle en
korridor på oversiden av eksisterende kraftlinje. Korridoren vil trenge om lag 100 mete r bredde eller mer.
Te rrengmessig omfatter driveled en de slake myrdragene ovenfor det sentrale gårdstunet (med
omkringliggende kulturlandskap) og strekker seg videre over fjellrabbene sør i plan området.
På grunn av arealbehov tilknyttet driveled og nærhet til slakteanlegg, kan det ikke godkjennes hytter
ovenfor kraftlinjen i sør. Dette underbygges videre av at terrenget her utgjør fast beite og revir for okserein,
hvorpå bergpartiene med svale drag av vind tidvis har en insektreduserende effekt.
Regulering splanen må ikke inngjerdes, dette av hensyn til stedlig reinbeite og andre beitedyr.
Reindrifta innehar tilløpsveier/atkomster til fjellet både sør og nord i omsøkte hyttefelt. Disse må ikke
sperres eller føre til atkomstkonflikter.

På grunn av dis se forhold, er samlet regulert areal innskrenket betydelig i forhold til området vist i
oppstartmeldingen (fra 364 til 184 mål). Reguleringsplanen tar hensyn til reindriftsmessige forhold ved å trekke
planens øvre avgrensning til underkant av ”myrdragene”. Ut over dette vises det til bestemmelsenes punkt
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2.05 som gir forbud mot inngjerding av planområdet eller enkelttomter samt krever at mindre kjerreveier
utenfor bebyggelsen holdes åpne.

4.3 Vurdering etter naturmangfoldsloven
Etter § 7 i Naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet.

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)
I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det ikke kommet innspill fra faglig hold om rødlistede eller
andre sårbare/truede arter innenfor planområdet. Dette bekreftes ved søk/innsyn i Artsdataban ken (dato for
søk: 09.05 .2014) .

§ 9 (føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses ikke å
forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til planområdet som tilsier særlig anvendelse av føre - var -
prinsippet.

§ 10 (økosyst emtilnærming og samlet belastning)
Planområdet omfatter økosystem knyttet til havet, fjære/strandsone og skoglandskap. I og med at alle
aktiviteter i området vil være knyttet opp mot fritidsbebyggelse, og dermed være midlertidige, vil samlet
belastning på berørte økosystem være begrenset .

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver)

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Utbygging, graving og annen tilrettelegging av området bør skje med byggtekniske løsninger og metoder som
er miljøfo rsvarlige. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal dette skje så skånsomt som mulig, og områder
som ikke brukes til parkering, vei og byggegrunn skal tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende innen ett
år etter avsluttet anlegg .

4.4 Tilgjen gelighet for alle
Miljøverndepartementet har i rundskriv T - 5/99B (tilgjengelighet for alle) gitt kommunene retningslinjer for
hvordan hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas i arealplanlegging en . Prinsippet om universell utforming
er sentralt og innebærer at bygg, veier og uteomr åder utformes slik at de kan brukes på like vilkår av flest
mulig, inkl. sårbare grupper som bevegelses - , orienterings - eller miljøhemmede.

Alle tomtene, med unntak av F 6, F7 og F17 - F20, har vei fram til tomtegrensen og egen tomteparkering . Disse vil
derfor gi god atkomst for funksjonshemmede. Det gjøres også oppmerksom på at gjennomgående fylkesvei og
den jevne topografien i området gir lange siktlinjer og god oversikt m ot omg ivelsene – noe som kan gi økt
trygghet for sårbare grupper .

4.5 ROS - analyse
Det er gjort en nærmere vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som
er aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er
følgende risikomatrise fra DSB benyttet :

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig/ en
viss fare

3 Betydelig/
kritisk

4 Alvorlig/
farlig

5 Svært alvorlig/
katastrofalt

5 Svært sannsynlig/kontinuerlig 5 10 15 20 25

4 Meget sannsynlig/ periodevis,
lengre varighet

4 8 12 16 20

3 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 3 6 9 12 15

PS 49/16



Det aljregulering for Bjørkestøl, Uløya, Skjervøy kommune

10

2 Mindre sannsynlig/ kjenner
tilfeller

2 4 6 8 10

1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 2 3 4 5

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes

Sjekkliste for risiko og sårbarhet :

Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar
NATURGITTE FORHOLD:
1) Snø - /steinskred 3 3 9 Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde

er avsatt som hensynssone i plankartet.
2) Fare for utglidning (geoteknisk

ustabilitet)
1 3 3 Det meste av området består av tykke moreneavsetninger

med god stabilitet. Tidligere utbygging, landbruk og
anleggsvirksomhet har ikke vist spor av kvikkleire på
eiendommen.

3) Flom/oversvømmelse Det er ingen større vassdrag i planområdet
4) Flom i elv/bekk, herunder lukket

bekk
1 1 1 Det er noen mindre bekker i området som ledes i

kulvert/rør under hovedveien.
5) Radon i grunnen 2 3 6 Radonfare kan ikke utelukkes. I henhold til Tek 10 omfattes

fritidsboliger uansett av krav om radonsperre for nye bygg.
6) Annet
INFRASTRUKTUR:
7) Hendelser på nærliggende

transportårer:
a) Vei 1 1 1 Eksisterende vei har ikke vært utsatt for skred, utrasning

eller andre uforutsette hendelser tidligere.
b) Vann/elv Det er ikke større vann/vassdrag i området

8) Drenering - oversvømmelse 1 1 1 Hele området har helning med naturlig avrenning.
9) Brudd på tilgang:

a) Elektristitet 2 1 2
b) Teletjenester 2 1 2
c) Vannforsyning 2 1 2
d) Renovasjon/spillvann 2 1 2

10) Dersom området har
høyspentlinjer:
a) Påvirkning fra magnetfelt 1 1 1 Det er avsatt hensynssone med 8 me ter på hver side av

dagens høyspentlinje . E ksisterende og planlagt bebyggelse
ligger utenfor denne . Av nye hyttetomter har de nærmeste
fått en byggegrense på 12 meter til linjen.

b) Klatrefare i master 1 1 1 Antas ubetydelig.
11) Bruk av transportnett (gående,

syklende, kjørende)
1 2 2 Eksisterende fylkesvei har svært lite trafikk, og består av

lange, rette strekninger med god sikt.
12) Brannberedskap:

a) Spesielt farlige anlegg 1 3 3
b) Vannforsyning 1 3 3 Må dekkes med privat vannforsyningsanlegg.
c) Kun én atkomst? 1 3 3 Ja , men disse er generelt korte.

TIDLIGERE BRUK:
13) Påvirkning/forurensning fra

tidligere virksomheter:
a) Gruver, sjakter, steintipper

etc.
Ingen i nærheten.

b) Militære anlegg,
piggtrådsperringer

Ingen i nærheten.

c) Industrivirksomhet, herunder
avfallsdep.

Ingen i nærheten.

d) Annet? 1 1 1 Vegvesenet etablerte et mindre massetak i sør i forbindelse
med bygging av Uløybukt fergeleie. Massetaket er i dag fylt
igjen.

OMGIVELSER:
14) Regulerte vannmagasiner med

usikker is
Ingen i nærheten.

15) Regulerte vassdrag med
varierende vannstand

Ingen i nærheten.

16) Terrengformasjoner med spesiell
fare (stup e.l.)

1 1 1 Noen mindre skrenter. Fare/risiko anses ubetydelig.

17) Annet? 1 1 1 Ingen spesielle.
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Konklusjon :

Når det gjelder aktuell risiko (merket gult i tabellen over) , så er hensyn ivaretatt på følgende vis :
• Punkt 1 : Snø - /steinskred

•

: Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde er avsatt som
hensynssone i plankartet . Bebyggelse, vei og andre tiltak er lokalisert utenfor denne sonen.
Punkt 5: Radon i grunnen : Krav om radonsperr e gjelder.

Med utgangspunkt i dette anses planforslaget å ligge innenfor den risikomargin som er naturlig å påregn e for
en slik type utbygging.

5 Innspill til planarbeidet

Fristen for innspill til planarbeidet var satt til 1 2.6.2011 . I etterkant av kunngjøringen er følgende
innspill/bemerkninger kommet inn:

Part Dato for innspill
Troms fylkeskommune 16.06 .201 1
Fylkesmannen i Troms 08.06 .201 1
Statens vegvesen 08.07 .201 1
NVE 17.06 .201 1
Direktoratet for mineralforvaltning 25.05 .201 1
Kystverket Troms og Finnmark (pr. e - post) 20.06 .201 1

Nedenfor gis et kort resymé av innkomne innspill, samt kommenta rer på hvordan merknadene er håndtert.
Kopi av all e innkomne innspill følger vedlagt.

Mrk: Varslingsbrev ved oppstart ble sendt til alle høringsparter i henhold til liste fra kommunen (mottatt på
forhåndskonferanse). I ettertid er arealplanlegger gjort oppmerksom på at Abborassa reinbeitedistrikt v/ Isak
Mathis Triumf også skulle vært varslet, noe som var ukjent for undertegnede fremt til nylig. Innspill fra
reinbeitedistriktet er i ettertid mottatt og aktuelle hensyn er innarbeidet i planen. Disse forhold er omtalt i eget
avsnitt (4.2 Hensynet til reindrift).

Troms f ylkeskommune
Det vises til at området kan ha hittil ukjente fredete kulturminner, og at det er nødvendig med en arkeologisk
befaring før innspill til planarbeidet gis. Fra før er det i planområdet registrert en hustuft og funnet en
gjenstand fra yngre steinalder.

Kommentar
Arkeologisk befaring/undersøkelse er gjennomført, uten at nye funn er avdekket . Eksisterende fornminne
(hustuft) er regulert til ”vern av kulturmiljø eller kulturminne”.

Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannens innspill dekker følgende :

Naturmangfoldloven: Ved utøving av offentlig myndighet i saker som berører naturen, skal prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8 - 12 legges til grunn . Vurderinger knyttet til dette skal fremgå av plandokumentet.
Strandsone og landskap: Det bes om at fritidsboliger blir lokalisert på oversiden av veien, og at det i
planleggin gen legges vekt på at bebyggelse og veier underordner seg landskapet i området. Fylkesmannen
minner også om at det er vedtatt en statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsone
langs sjøen. Denne må legges til grunn for planarbeidet.
Universell utforming: Prinsippene for universell utforming må legges til grunn for detaljreguleringen.
Bestemmelser knyttet til dette kan sikre definerte funksjonskrav som blant annet universell utforming av
bygninger, anlegg og utearealer, jf. plan - og by gningsloven § 12 - 7 nr. 4.
Samfunnssikkerhet: Planmyndigheten må påse at det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse for
området . Analysen skal dekke alle risiko - og sårbarhetsforhold av betydning.

Kommentar
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Naturmangfoldloven: Aktuell vurd ering er gjort under avsnitt 4.3 .
Strandsone og landskap: Tre h yttetomter er avsatt på nedsiden av veien, hvorav én (F6 ) eksisterer fra før.
Det er gjort en grundig vurdering av dette under avsnitt 4.1 (fritidsbebyggelse). Krav til tilpasning av
bebyggelse og veier til landskap/terreng er gitt i bestemme lsenes punkt 2.03 og 3.02 (fjerde ledd).
Universell utforming: Vurdering av dette inngår i avsnitt 4.4 Tilgjengelighet for alle.
Samfunnssikkerhet : ROS - analyse er utført og inngår i avsnitt 4 .5 .

Statens vegvesen
Innspill fra Statens vegvesen dekker følgende:

Offentlig vei: Fylkesvei 342 går gjennom planområdet. Veien har svært lavt trafikkgrunnlag og er av lav
standard. Berørt strekning regnes som landevei med generell fartsgrense 80 km/t (gir føringer for
siktgrenser i h enhold til vegnormalen). Det må settes av areal for vei, jf. pbl § 12 - 5 nr 2.
Frisiktsoner: Skal inngå i reguleringsplanen som hensynssone etter pbl § 12 - 6.
Byggegrense langs fylkesvei: Denne er i utgangspunktet 15 meter målt fra midten av veien, men
regul eringsplanen kan gi andre grenser. Det aksepteres ikke byggegrenser nærmere veiskulder enn 10
meter. Dette gjelder også parkeringsplasser.
Avkjørsler: Direkte avkjørsler merkes med piler. Avkjørsler skal bygges etter krav i vegnormalene og
tilfredsstille g jeldende siktkrav.
Rekkefølgebestemmelser : Det må tas inn rekkefølgebestemmelse om at avkjørsler skal bygges i henhold til
krav i vegnormalene før det tillates byggestart.

Kommentar
Offentlig vei: Berørt fylkesvei er regulert til ”kjøreveg”, merket o_V1.
Frisiktsoner: Frisiktsoner er avsatt med utgangspunkt i frisiktlinjer på 100 meter. Krav til sonene er gitt i
bestemmelsenes punkt 7.03.
Byggegrense langs fylkesvei: For deler av eksisterende bebyggelse er byggegrense satt til 10 meter fra
veikant. GF1 og U1 omfatter eldre bebyggelse som ligger nærmere veien enn minstekrav. Her er
byggegrensen trukket rundt eksisterende bygningsmasse.
Avkjørsler: Utført i samsvar med innspill.
Rekkefølgebestemmelser : Utført i samsvar med innspill, jf punkt 8.02 i bestemmels ene.

NVE
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir vurdert og
innarbeidet i kommunale planer . I planen må det vurderes hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i forhold til
følgende tema:

Flom, erosjon og skred: Det må gjennomføres en risiko - og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4 - 3. Det må
dokumenteres at planlagt utbygging ikke vil forverre flom - , erosjons - og skredforholdene for omgivelsene.
For nye byggeområder skal sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000 (jf. krav i TEK, § 7 - 3).
Plandokumentene må tydelig vis hvordan skredfaren er vurdert og hensyntatt. Eventuelle avbøtende tiltak
må ivaretas i bestemmelsene. Bekker i planområdet må vurderes i forhold til flom, flom - /sørpeskred og
erosjonsfare.
Fare for kvikkleireskred: Grunnforhold og mulig fare for kvikkleireskred må utredes. Deler av planområdet
ligger i strandsonen, med innslag av marine strandavsetninger som kan være en indikasjon på ustabile
grunnforhold. Hvis det er grunn til å anta at det kan være kvikkleire i grunnen må utbyggingens effekt på
hele områdestabiliteten vurderes.

Kommentar
Flom, erosjon og skred: Det er gjennomført rasundersøkelse av NGI (vedlagt), og beregnet faresone er
hensyntatt i planleggingen (se hensynssone H310 i plankartet samt punkt 7.01 i bestemmelsene). Det anses
ikke å være behov for sikring eller avbøtende tiltak utover dette. Bekkene i området er mindre sildrebekker
med svært begrensede nedbørsfelt.
Fare for kvikkleire skred: Vurdert i ROS - analyse, punkt 4.5 . Det er ikke funnet spor av kvikkleire i grunnen.

Direktoratet for mineralforvaltning
Det er i oppstartmeldingen ikke opplyst noe om volum av et eventuelt massetak . § 43 i mineralloven krever at
alle masseuttak, som har et samlet uttak på mer enn 10000 m³, skal ha driftskonsesjon med driftsplan.

Kommentar
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Uttak av masse ble gjort av Statens vegvesen i forbindelse med bygging av nye Uløybukt fergeleie. Massetaket
er i dag fylt igjen og avviklet.

Kystverket Troms og Finnmark
Planområdet i sjø ligger innenfor kommunens sjøområde . I planen bør også havne - og farvannslovens
bestemmelser om tiltak i sjø innarbeides.

Kommentar
Innspillet er tatt til følge, jf. bestemmelsenes punkt 6.01, andre ledd .

Kristiansand , mai 2014

Karttjenester AS

Jan Audun Bjørkestøl
Arealplanlegger

________________________________________________________________________________ __________ _

Vedlegg:

1. Rasrapport, NGI
2. Rapport fra arkeologisk registrering
3. Referat fra forhåndskonferanse
4. Oppstartbrev
5. Annonse i Nordlys
6. Kunngjøring, Skjervøy kommune
7. Innspill ved oppstart
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Dokum en tnr.: 2010 09 87 - 00 - 2 - TN
Dato: 2 01 1 - 09 - 23
Side: 2

1 Innledning

På oppdrag fra Roger Bjørkestøl har NGI vurdert skredfaren for eiendom 44/2
på Uløya, Skjervøy kommune. Området ble be fa rt av Árni Jónsson og Hedda
Breien, NGI, 24.08.2011. Roger Bjørkestøl var med på befaringen.

Denne rapporten beskriver skredfaren for eiendommen og et faresonekart som
viser hvilke deler av eiendommen som tilfredsstiller Plan og bygningslovens
k ra v til sikkerhet mot skred for bygg i sikkerhetsklasse S2, dvs. en
sannsynlighet for skred mindre enn 1/1000 per år.

Figur 1 Oversiktskart over området med Arontind og Reinrabben

Figur 2 Oversiktsbilde av Aront ind og omtrentlig området som skal vurderes.
Sett fra øst mot ve st. Bilde fra Norgei3D
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Dokum en tnr.: 2010 09 87 - 00 - 2 - TN
Dato: 2 01 1 - 09 - 23
Side: 3

2 T erre ng

Eiendommen ligger under Arontinden, et kjegleformet fjell med høyde 563 m
på østsida av Uløya. Den nordre delen av eiendommen ligger under toppen på
fjellet, og i dette området er store deler av fjellsida mellom 30 og 50o. Mye av
fjellsiden er bevokst med bjørketrær. Under sentrale deler av Arontinden ligger
det ei stor ur, delvis bevokst. Mellom bebyggelsen og fjellsiden er det et flatt
myrområde på omkring 150 m bredde.

Figur 3 Sørlige del av eiendommen

Figur 4 Nordlige del av eiendommen
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Dokum en tnr.: 2010 09 87 - 00 - 2 - TN
Dato: 2 01 1 - 09 - 23
Side: 4

Eiendommen går sørover mot Uløybukt skole. Her strekker fjellsiden seg opp
mot Reinrabben (451 moh) og er for det meste slakere enn 30o. Det er et b ra tt
parti omkring kote 200, men dette har beg re nset høyde. Mellom Rein ra bben og
Arontinden ligger et flatt myrområde med småvann omkring 400 moh. Herf ra
går det en mindre bekk ned mot midten av den aktuelle eiendommen.
Befaringen viste at dette er en liten bekk. Det ser ut til å være et vannskille
oppe på dette plat åe t, nokså langt mot øst, slik at bekken ned mot den aktuelle
eiendommen blir av b egrenset størrelse.

Bak husene i den nordlige delen av eiendommen er det et flatt myrområde,
trolig tidligere strandflate.

3 Klima

Værstasjonen Loppa ligger noe nord for Skjervøy kommune og har data
tilgjengelig fra 1957 til 1999. Som vi ser av figur 2 har stasjonen 917 mm
nedbør i året, og mesteparten kommer i vintermånedene. Nedbørsnormaler for
Skjervøy – Simavåg viser 875 mm per år, med omkring 80 mm per
vintermåned. Vind fra nordvest, nord og nordøst fø re r ofte med seg nedbør som
snø. Dette betyr at fjellsider som ligger i le for disse vindretningene sa mler op p
mest snø. Lokale terrengforhold bidrar til store variasjoner i nedbør og vind og
hvor det legger seg snø i fjellsida.

Figur 5 Klimaoversikt fra stasjonen Loppa
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Min . luf tt em pe ratur: - 15 .0 oC

Ma ks . vi ndha sti ghe t: 30 .9 m/s

Ma ks . VINTER vi ndha sti ghe t: 30 .9 m/s
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Dokum en tnr.: 2010 09 87 - 00 - 2 - TN
Dato: 2 01 1 - 09 - 23
Side: 5

Figur 6 Vindrose som viser vindretning som fører til vesentlige snø me ngde r.

4 Sk re dfa re vurd er ing

4.1 Krav til sikkerhet

Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift
TEK10) i Plan- og bygningsloven:

§ 7-3. Sikkerhet mot skred

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger
av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.

(2) For byggverk i sk re dfareområde skal sikkerhetsklasse for skred
fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres,
dimensjoneres eller sik re s mot skred, herunder sekundærvirkninger av
skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor
ikke overskrides.

Tabell: Sik ke rhetsklasser ve d plassering av byggverk i skredfareområd e
Sikkerhetsklasse for skred Konsek ve ns Største nominelle årlige

sannsynlighet
S1 liten 1/100
S2 middels 1/1000
S3 stor 1/5000

5 10 15 20

30

21 0

60

24 0

90 27 0

12 0

30 0

15 0

33 0

18 0

0

Stas jon sn av n: 92700 L OPPA

Prosent av tilfeller

S pø rr i ng sparameter:

Lu f tt em pe ratur < 3 oC

Vi ndha sti ghe t > 5 m/s

Snødy bd e > 0 cm

N edb ør (1 dø gn ) > 20 mm

N edb ør (3 dø gn ) > 40 mm

N edb ør (5 dø gn ) > 0 mm

Vi nd sektor 0 t il 360 deg r.

Valgt peri od e: a ll/ a ll/ a ll t il a ll/ a ll/ all

Anta ll t il fe ll er f unn et i peri od en: 50 av 4619 4

Data t il gje ng e li g fra 1/1/ 1957 t il 31 /7/ 199 9

To ta l anta ll ob ervasj on er: 4619 4
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Dette betyr at nybygg i sikkerhetsklasse S2, dvs eneboliger og hytter skal
plasseres der faren for sk re d er mindre enn 1/1000 per år. Loven gir mulighet
for at faren for bygg og tilhørende uteareal reduseres ved fysiske tiltak.

4.2 Sk re d fa revurdering

Snøskred er dominerende og dimensjonerende faretype for eiendommen, men
det går også steinsprang fra Arontind. Vi har utarbeidet faresonekart som viser
hvilke deler av eiendommen som er utsatt for skred med en sannsynlighet på
1/1000 per år eller mer (kart 02). Disse områdene markeres i rødt og inkluderer
alle typer skred (ikke kvikklei re ).

4.3 Snøskred

Store deler av fjellsida helt opp mot toppen av Arontinden er så bratt at
snøsk re d kan løsne. I sentrale deler av fjellsida er det derimot såpass bratt at
det legger seg opp mindre snø.

Fra den sørlige delen av Arontinden går det ofte skred fra ei svak skålform
mellom 300 og 400 moh. Snøskredområdet sees tydelig i venstre del av figur 7
(lite vegetasjon i skredområdet). Grunneier har opplyst om at dette snøskredet
ved flere anledninger har gått ned på v eie n (2011, 1983) og på sjøen
(1969/1970). Sk re det går tilnærmet årvisst. Skålformen ligger slik til at det
samler seg mye snø h er med vestlige vindretninger, og skredet kan forplante
seg videre mot sør. Figur 8 viser snøskredet som gikk vinteren 2011. Det er
også muligheter for snøskredutløsning i området noe høyere, like nord for det
store løsneområdet. Dette skredet vil ikke nå like langt.

Figur 7 Arontind med snøskredområder mar ke rt med piler. Foto: R. Bjørkestøl
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Figur 8 Tilsendt bilde med omriss av snøskred som gikk vinteren 2011. Foto:
R. Bjørkestøl

Fra toppområdet på nordsiden av Arontinden (figur 7) går det snøskred som
svinger ned mot øst. Spor i vegetasjonen tyder på at det har gått snøskred her
nylig. Disse snøskredene når først ned til en utflatning omkring 300 moh.
Sannsynligvis vil mye av skredmassene avlag re s på denne flaten, men armer av
snøskredet kan falle utfor stupet. Sjeldne og særlig store snøskred vil kunne nå
videre ned på det flate myrområdet.

Utfra terrenget å dømme kan det også gå snøskred fr a det sentrale toppom råd et.
Under befaringen var det ingen spor i terreng eller vegetasjon som tyder på
dette. De fleste snøskredene herfra vil sannsynligvis bli av begrenset størrelse
og falle utfor det bratte partiet 300-400 m som mindre armer. Disse vil trolig ha
beg re nset mulighet til å dra med seg mye masse fra det bratte partiet nedenfor.

4.4 Sørpeskred

Plat åe t mellom Reinrabben og Arontind kan fungere som løsneområde for
sørpeskred i spesielle værsituasjoner med mye nedbør som regn på snødekket,
eller i heftige smelteperioder. Grunnet vannskillet ser det ut til at eventuelle
sørpeskr ed vil gå mot vest og ikke ned mot eiendommen. Bekken mot
eiendommen er av liten størrelse. Det er likevel fornuftig å holde bebyggelse
unna bekkeløp fordi både eventuelle flomskred og sørpeskred ofte vil følge
slike fa r.

4.5 Steinsprang

Det er ei stor ur opp mot Arontinden. Det ka n komme steinsprang fra det b ra tte
skrentpartiet omkring kote 300-400. Slike steinsprang vil ikke nå helt ned mot
fjorden, men stoppe i ura og på det flate myrområdet.
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Figu r 1 : Oversiktskar t sto r skala .
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BAKGRUN N FO R UNDERS0KELSE N

Unders0kelsen e p a Uloy a ko m ti l so m e n folg e a v detaljregulerin g a v Gbn r 44/2 .

Deltagere pa undersokelsen

Undersokelse n p a Uloy a bl e foretat t a v arkeolo g Mariu s Opdati l Larse n (rapportansvarlig ) o g arkeolo g Laur a Buns e fr a

Trom s fylkeskommun e

Sammendrag

De t bl e ikk e gjor t funn , observasjone r elle r registreringe r a v arkeologis k interess e ve d undersokelsen e p a Uloy a i Septembe r

2012 .

OMRADEBESKRIVELS E

Uloy a ligge r i Nord-Troms , ve d utiope t a v Lyngenfjorde n

o g e r del t mello m Skjervo y o g Nordreis a kommuner .

Tilkoms t ti l oy a e r ve d ba t elle r ferge . Ferg a ga r fr a

fastlande t ove r Rotsunde t ti l ente n de t gami e

handelsstede t Hamnne s so m ligge r p a sydspisse n a v oya ,

elle r ti l Uloybuk t so m ligge r p a ostside n a v 0ya . De t ga r

ikk e ve i rund t hel e oya , me n de t e r t o veistrekninge r her ,

hvora v de n en e ga r fr a nordspisse n a v oy a o g vider e

sorove r lang s ostside n a v oy a mo t Uloybukt , o g e n so m

ga r fr a Hamnne s o g vider e nordove r p a vestsid a a v Uloy a

mo t Berglund . Stor e dele r a v Uloy a e r dekke t a v fjel l o g

bebyggelse n ligge r ne d mo t have t lang s d e t o

veistrekningen e p a ost - o g vestside n a v oya .

Undersokelsesomrade t ve d Gbnr . 44/ 2 ligge r ve d

Storbukt a lik e nor d fo r Uloybukt , p a ostside n a v Uloya .

Planomrade t ligge r nedenfo r Arontidnen , ga r fr a ned e i

fjeer a ti l op p mo t p a de t mest e 11 0 mete r ove r havet . Innfo r

dett e omrade t e r de t e n marker t terrass e so m ligge r

omtren t mello m 2 0 o g 2 5 mete r ove r have L P a denn e

side n a v Uloy a ha r de t p a samm e hoyde n tidliger e blit t gjor t e t fun n o g registreringe r fr a steinalder . Innenfo r planomrade t ha r

de t ogs a blit t registrer t e n hustuf t (Id . 27126 ) a v uvis s alder . De n sorlig e dele n a v planomrade t e r dominer t a v e t ulend t

bergomrade , men s stor e dele r a v omrade t so m ga r fr a terrasse n o g ne d ti l have t besta r a v (tidligere ) dyrke t mar k o g

boligomrader . De t ovrig e omrade t besta r a v utmar k so m e r delvi s dekke t a v vatmark/myr .

METOD E

Metoden e so m bl e bruk t ve d undersokelse n p a Uloy a kalle s fo r visuel l overflateregistrerin g o g provestikking .

Ve d visuel l overflateregistrerin g undersoke s e t omrad e fo r kulturminne r o g spo r a v fortidi g aktivite t so m e r synlig e p a

markoverflaten . P a denn e mate n fa r ma n ogs a e t inntryk k a v landskapet , sli k a t de t ka n vurdere s o m de t e r hensiktsmessi g

me d vider e undersokelse r ve d hjel p a v andr e metoder .
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Pr0vestikkin g ga r u t p a a dokumenter e kulturminne r so m ligge r skjul t unde r bakken . Metode n bruke s i hovedsa k ti l a finn e

boplasse r fr a steinalde r o g tidli g metalltid , me n ogs a kulturla g fr a yngr e periode r ka n pavise s p a denn e maten . I de t utvalgt e

omrade t bli r de t tat t provestik k me d spad e p a ca . 4 0 x 4 0 c m o g ne d ti l steri l undergrunn . Massen e bli r salde t o g set t

gjenno m fo r redskaper , avfal l fr a redskapsproduksjon , keramik k o g lignende . I tilleg g bli r kulturla g so m e r synlig e i profile n

dokumentert .

GJENNOMGAN G A V UNDERS0KELSEN :

Figu r 3 : Oversiktbild e a v de n nordiigst e dele n a v
terrassen . Tat t mo t 0 .

Unders0kelsen e p a Uloy a bl e foretat t de n 25 . o g 27 . Septembe r 2012 . Me d

bakgrun n i hoyde n ove r have t o g distribusjo n a v tidliger e funn , sam t

" T terrenget s topograf i o g form , bl e de t ve d befaringe n a v planomrade t

P • V . -  ̂ ^ . .  . -̂̂ ĵ j bestem t a rett e hovedfokuse t ve d undersokelsen e in n mo t provestikkin g

lang s de n markert e terrassen .

Ve d befaringe n bl e de t klar t a t stor e dele r a v terrasse n var , ti l del s kraftig ,

forstyrret . I nordr e de l va r de t (tidligere ) dyrke t mark , men s de n sorligst e

dele n fremsto d so m me r elle r mindr e uforstyrre t ti l de r hvo r de n gik k ove r i

berg . Mello m diss e sta r de t fler e hus/hytter , o g omrade t fremsto d so m i sto r

gra d opparbeide t o g planert . Omtren t fr a mis t i planomrade t o g ti l de n oppdyrket e dele n i nor d ga r de t e n gamme l ve i i

bakkan t a v terrassen , o g dele r a v denn e e r nyli g opprustet . Me d bakgrun n i dett e bl e de t bestem t a fokuser e provestikkinge n

ti l endeomraden e a v terrasse n innenfo r planomrade t i nor d o g sor , side n

diss e fremsto d so m mes t uforstyrret .

De t bl e tat t 8 provestik k p a de n nordiigst e dele n a v terrasse n innenfo r

planomradet , hvora v samtlig e va r negative . Denn e dele n a v flate n besta r e t

omrad e me d oppdyrke t mark , me n de t se r u t ti l a t de t ka n vsr e e n stun d

side n sis t de n bl e dyrke t opp . Planomrade t avgrense s mo t nor d he r a v e n

lite n elv , p a andr e side n a v denn e fortsette r terrasse n o g nor d fo r elv a he r e r

de t fler e hu s o g de n oppdyrket e marke n se r u t ti l a fortsette . Omrade t a v

terrasse n so m de t bl e gjor t provestik k innenfo r e r gresskledd , me n e r no e FVu'irPrevestlkkfradenToKiiigsttd^T^^^  ̂^

ujev n o g tuete . I hovedsa k va r stratigrafie n bestaend e a v gresstor v overs t

o g derette r gro v morenegru s og/elle r stor e steiner . I noe n stik k va r de t ogs a spo r a v silt/gro v leir e o g grunne n va r oft e fuktig ,

sli k a t fler e a v provestikken e bl e hel t elle r delvi s fyl t igje n a v vann . I noe n a v

provestikken e kunn e e n ogs a s e a t jord a ha r blit t snud d pa . De t bl e gjor t e t

fun n a v modern e keramikk , eller s inge n funn .

P a de n sorligst e dele n a v terrasse n innenfo r planomrade t bl e de t tat t i al t

1 2 provestikk , so m all e va r negativ e p a fun n a v arkeologis k interesse .

j Omrade t he r e r fo r de t mest e uforstyrret , bortset t fr a noe n strommaste r ti l

e n mastetras e so m ga r p a lang s a v planomradet , o g alts a delvi s lang s

terrassen . I forbindels e me d mastetrasee n ha r skoge n lang s terrasse n he r

blit t hug d ned/ryddet . Eller s e r grunne n dekke t a v lyn g o g torv , sam t e n go d

de l vatmark/myr . De t ga r ogs a e t pa r mindr e bekke r ove r terrasse n her . Stratigrafie n i provestikken e va r i all e hovedsa k

Figu r 5 : Oversiktsbll d a v de n sorligst e dele n a v
terrassen . Tat t mo t N-N0 .

PS 49/16



Figu r 6 : Bild e a v prcvestik k fr a sa r p a terrassen. P11 .

lyng/tor v overs t a v varierend e tykkelse , o g derette r ret t ne d p a gro v moren e

gru s og/elle r stein . Fler e stede t va r de t ogs a my e ratte r ti l tra r o g

smabuske r i prevestikkene . Inge n fun n bl e gjort .

P a denn e dele n a v terrasse n tia r de t tidliger e blit t registrer t e n tiustuf t (Id .

27126 ) so m beskrive s sli k i Askeladden :

Hustuft, kvadratisk, lengde 5 m, bredde 5 m. Vollens bredde ca. 1 m, dybde

0,5 m Meget godt markert, gress og lyngbevokst. Mose og fint gress inni

tufta. Denn e kunn e ikk e gjenfinne s ve d undersokelsen e i Septembe r 2012 .

Stor e dele r a v terrasse n

framsta r alts a so m krafti g forstyrret . De t evrig e omrade t ne d mo t tiave t e r ti l

del s relativ t krafti g hiellende , men s omrade t ove r terrasse n i al l hovedsa k e r

utmar k me d ber g i sa r o g sko g o g vatmar k i ves t mo t Arontinden . Dett e

omrade t i ves t e r slak t hellend e o g de t bl e ikk e observer t noe n flate r e. l so m

framsto d so m a h a stor t potensia l i forhol d ti l spo r a v aktivite t elle r

bosetnin g i steinalder , no e hoyde n ove r have t p a stor e dele r a v dett e

omrade t ogs a underst0tter . De t bl e imidlerti d observer t e t mindr e Figu r 8 : Oversiktsbiidea v mindr e «terrasse».Tat t mo t
s .

terrasselignend e omrad e lik e ba k de n ovenfo r omtalt e terrassen , i de n

nordligst e dele n a v planomradet . Denn e va r slak t hellend e nedove r mo t os t

o g hadd e e n marker t kan t lik e ove r de n ovenfo r omtalt e terrassen , me n

mello m diss e ligge r veie n so m ga r p a lang s a v terasse n i denn e dela n a v

planomradet , o g de t e r klar t i arbei d me d denn e veie n i all e fal l delvi s e r

arsake n ti l denn e markert e kanten . De t va r he r rydde t fo r sko g ford i

mastetrasee n gik k lang s denn e dele n a v planomradet . De t bl e sat t i al t fir e

provestik k he r so m all e va r negative . Stratigrafie n va r lyng/tor v ovesr t o g s a

ret t ne d p a gro v morenegrus .Figur? : Prsvestik k fr a mindr e "terrasse" . P21 .
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Figu r 9 : Kar t met ) provestikk .
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SAMMENDRA G O G KONKLUSJON :

Ve d undersokelsen e p a Ulcy a i Septembe r 2012 , bl e hovedfokuse t lag t in n p a prevestikkin g p a d e mes t uforstyrret e delen e

a v e n marker t terrass e her . Terrassen s topograf i o g form , sam t den s beliggenhe t i forhol d ti l hoyd e ove r have t o g tidliger e

fun n gjor t p a denn e side n a v Ul0ya , tils a a t denn e terrasse n kunn e h a potensia l so m i forhol d ti l spo r a v bosetning/aktivite t

fr a steinalder . De t bl e sat t i al t 2 4 provestik k he r so m all e va r negative . Stor e dele r a v terrasse n e r ti l del s krafti g forstyrret .

He r bl e de t ikk e sat t noe n provestikk , o g e n ka n ikk e utelukk e a t de t he r ka n h a v«r t o g fortsat t vser e slik e eventuell e spor ,

do g grade n a v planering , opparbeidin g m. m tilsie r a t de t e r lit e sannsynli g a t slik e eventuell e spo r i noe n sasrii g gra d vi l vasr e

bevart .

D e 0vrig e delen e a v planomrade t bl e ikk e detaljbefar t sli k so m terrassen , me n dett e omradet s topograf i o g beliggenhe t tilsie r

ikk e a t d e ha r saerskil t potensia l i forhol d ti l slik e spo r so m beskreve t ovenfor .
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Adresseliste

Kristiansand, 12 . mai 2011

Varsel om oppstart av detaljregulering på Uløya (Skjervøy
kommune); omfatter del av gnr/bnr 44/2.

På vegne av tiltakshaver Roger Bjørkestøl m.fl. , varsles det igangsetting av
planarbeid for overnevnte eiendom på Uløya i Skjervøy kommune. Kunngjøring skjer
med hjemmel i Plan - og bygningsloven, § 12 - 14 og § 12 - 8.

Planlagte tiltak består av:

• Nytt garasjebygg
• Tilrettelegging for oppføring av fritidsboliger
• Nausttomter
• Avsetting av massetak og LNF - områder vil også bli aktuelt

Spørsmål om planlagte tiltak kan rettes til Roger Bjørkestøl, tlf 41 12 27 64, mens
informasjon vedrørende planarbeidet gis av arealplanlegger Jan Audun Bjørkestøl, tlf
91 72 82 45.

Eventuelle merknader og innspill må sendes skriftlig inne n 12 .6.2011 t il: Jan Audun
Bjørkestøl / Bråvannstoppen 35 / 4624 Kristiansand, eller pr. e - post til
janaudun@gmail.com.

Med vennlig hilsen

Arealplanlegger

Jan Audun Bjørkestøl

Vedlegg: Kartskisse
Adresseliste over varslede parter (Offentlige instanser og Naboliste)
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8.5.2011 Arealplanlegger
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HØRINGSPARTER OG REGISTRERTE NABOER: 
 
 
Offentlige instanser mv. 
 
Bergvesenet 
Postboks 3021 Lade 
7441 TRONDHEIM 

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark 
Bredbuktnesveien 50 B 
9520 KAUTOKEINO 

Kystverket i Troms og Finnmark 
Serviceboks 2 
6025 ÅLESUND 

Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen 
Avjovargeaidnu 50 
9730 KARASJOK 

NVE, Region Nord 
Kongens gate 14-18 
8514 NARVIK 

Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd. 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Skjervøy kommune, Teknisk etat 
Postboks 145 
9189 SKJERVØY 

Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Kulturetaten 
Postboks 6600 
9296 TROMSØ 

Fylkesmannen i Troms, Landbruksavd. 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat 
Postboks 6600 
9296 TROMSØ 

Fylkesmannen i Troms 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

 

 
 
Private hjemmelshavere 
 

HJEMMELSHAVER ADRESSE EIENDOM, MATRIKKELNR. 

Steinar Storelv 9197 ULØYBUKT 40/3 

Gunnlaug Irene Horn Uløybukt, 9197 ULØYBUKT 41/2 

Elisif Helene Berg Gamst Rotsund, 9153 ROTSUND 41/6 

Hans Hole Strandveien 46 C, 9180 SKJERVØY 43/2 

Bengt Arne Sørvoll Balsfjordvinden 24, 9006 TROMSØ 43/3 

Odd Arnfinn Sørvoll Sundveien 9 D, 1397 NESØYA 43/3 

Øystein Sørvoll Sommarsetveien 17, 9060 LYNGSEIDET 43/3 

Johnny Georg Samuelsen Deppeldiket 32, 8050 TVERLANDET 44/1 

Roger Bjørkestøl og Cissel 
Oddveig Samuelsen 

Strandveien 109, 9180 SKJERVØY 44/17 

Hermod Albrigt Bjørkestøl Gullhaugveien 44, 1354 BÆRUMS VERK 44/24, 44/26, 44/27 

Jan Gunnar Bjørkestøl Brøvigkollen 1 B, 4623 KRISTIANSAND 44/24, 44/26, 44/27 

Per Åsmund Bjørkestøl Postboks 168, 9189 SKJERVØY 44/24, 44/26, 44/27 

Roger Bjørkestøl Strandveien 109, 9180 SKJERVØY 44/24, 44/26, 44/27 

Torgeir Bjørkestøl Moserabben 1, 3360 GEITHUS 44/24, 44/26, 44/27 

Yngve Bjørkestøl Solliveien 4, 3150 TOLVSRØD 44/26 

Hallgeir Bjørkestøl Flintveien 8, 4332 FIGGJO 44/27 

Aud Sole Haugen og Svein 
Jacobsen 

Bensnes, 9064 SVENSBY 44/22 

Lise Lotte Lund Sappen, 9151 Storslett 44/24/1 
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Jan Audun Bjørkestøl <janaudun@gmail.com>

74:21 1102 inuj .02>on.tekrevtsyk@neslo.naj< on.tekrevtsyk@neslo.naj
Til: "janaudun@gmail.com" <janaudun@gmail.com>
Kopi: "post@skjervoy.kommune.no" <post@skjervoy.kommune.no>

Viser til Deres henvendelse vedrørende overnevnte.

Planområdet i sjø ligger innenfor kommunens sjøområde. I planen bør også havne- og farvannslovens
bestemmelser om tiltak i sjø innarbeides.

Kystverket Troms og Finnmark har ingen merknader til oppstart av planarbeidet.

Med hilsen
Jan Olsen
rådgiver
Kystverket Troms og Finnmark
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SKJERVØY KOMMUNE
TEKNISK ETAT

R

REVISJON

SAKSBEHANDLING I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO SAKSNR. SIGNATUR
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID
1. GANGS BEHANDLING I UTVALGET FOR PLANSAKER

2. GANGS BEHANDLING I UTVALGET FOR PLANSAKER
OFFENTLIG ETTERSYN I PERIODEN

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

PLANLEGGER/
KONSTRUKTØR:

12.5.2011 JAB

MÅLESTOKK
1:1000 (VED PLOTT I A0-FORMAT)
TILTAKSHAVER:
ROGER BJØRKESTØL M.FL.

DATO:

DATO SAKSNR. SIGNATUR

UTARBEIDET: SAKS-
BEHANDLER:

1941201302
PLANID:DETALJREGULERING FOR:

BJØRKESTØL (44/2), ULØYA

09.05.2014JAB

0 50 100 m

AREALFORMÅL
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1):

1119 - GARASJEANL. FOR BOLIG- OG FRITIDSBEB.
1120 - FRITIDSBEBYGGELSE
1589 - UTHUS/NAUST/BADEHUS
1610 - LEKEPLASS

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2):

2011 - KJØREVEG
2018 - ANNEN VEGGRUNN, TEKN. ANL.
2080 - PARKERINGSPLASSER - GENERALISERT
2110 - ENERGINETT

LANDBRUKS-, NATUR- OG
FRILUFTSFORMÅL (PBL § 12-5, nr. 5):

5130 - FRILUFTSFORMÅL
5600 - VERN AV KULTURMILJØ ELLER KULTURMINNE

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, nr. 6):
6710 - FRILUFTSOMRÅDE I SJØ OG VASSDRAG

HENSYNSSONE
FARESONE: RASFARE
FARESONE: HØYSPENNING
SIKRINGSSONE: FRISIKT
ANGITT HENSYNSSONE: FRILUFTSLIV
ANGITT HENSYNSSONE: KULTURMINNE

LINJESYMBOLER MV.
PLANOMRISS
FORMÅLSGRENSE
BYGGEGRENSE
BEBYGGELSE SOM INNGÅR I PLANEN
REGULERT SENTERLINJE
FRISIKTLINJE
REGULERT KANT KJØREBANE
REGULERT PARKERINGSFELT
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           24.02.14 
 
 
Det er gjort en nærmere vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som 
er aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er 
følgende risikomatrise fra DSB benyttet: 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1 Ubetydelig 2
  

Mindre alvorlig/ en 
viss fare 

3
  

Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ 
farlig 

5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5 Svært sannsynlig/kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig/ periodevis, 
lengre varighet 

4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 3 6 9 12 15 

2 Mindre sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 

2 4 6 8 10 

1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 2 3 4 5 

 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes 
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
 
Sjekkliste for risiko og sårbarhet: 

Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

NATURGITTE FORHOLD:     

1) Snø-/steinskred 3 3 9 Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde 
er avsatt som hensynssone i plankartet. 

2) Fare for utglidning (geoteknisk 
ustabilitet) 

1 3 3 Det meste av området består av tykke moreneavsetninger 
med god stabilitet. Tidligere utbygging, landbruk og 
anleggsvirksomhet har ikke vist spor av kvikkleire på 
eiendommen. 

3) Flom/oversvømmelse    Det er ingen større vassdrag i planområdet 

4) Flom i elv/bekk, herunder lukket 
bekk 

1 1 1 Det er noen mindre bekker i området som ledes i 
kulvert/rør under hovedveien. 

5) Radon i grunnen 2 3 6 Radonfare kan ikke utelukkes. I henhold til Tek 10 omfattes 
fritidsboliger uansett av krav om radonsperre for nye bygg. 

6) Annet     

INFRASTRUKTUR:     

7) Hendelser på nærliggende 
transportårer: 

    

a) Vei 1 1 1 Eksisterende vei har ikke vært utsatt for skred, utrasning 
eller andre uforutsette hendelser tidligere.  

b) Vann/elv    Det er ikke større vann/vassdrag i området 

8) Drenering - oversvømmelse 1 1 1 Hele området har helning med naturlig avrenning. 

9) Brudd på tilgang:     

a) Elektristitet 2 1 2  

b) Teletjenester 2 1 2  

c) Vannforsyning 2 1 2  

d) Renovasjon/spillvann 2 1 2  

10) Dersom området har 
høyspentlinjer: 

    

a) Påvirkning fra magnetfelt 1 1 1 Det er avsatt hensynssone med 8 meter på hver side av 
dagens høyspentlinje. Eksisterende og planlagt bebyggelse 
ligger utenfor denne. Av nye hyttetomter har de nærmeste 
fått en byggegrense på 12 meter til linjen. 

b) Klatrefare i master 1 1 1 Antas ubetydelig. 

11) Bruk av transportnett (gående, 
syklende, kjørende) 

1 2 2 Eksisterende fylkesvei har svært lite trafikk, og består av 
lange, rette strekninger med god sikt. 

12) Brannberedskap:     

a) Spesielt farlige anlegg 1 3 3  

b) Vannforsyning 1 3 3 Må dekkes med privat vannforsyningsanlegg. 

c) Kun én atkomst? 1 3 3 Ja, men disse er generelt korte. 
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TIDLIGERE BRUK:     

13) Påvirkning/forurensning fra 
tidligere virksomheter: 

    

a) Gruver, sjakter, steintipper 
etc. 

   Ingen i nærheten. 

b) Militære anlegg, 
piggtrådsperringer 

   Ingen i nærheten. 

c) Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdep. 

   Ingen i nærheten. 

d) Annet? 1 1 1 Vegvesenet etablerte et mindre massetak i sør i forbindelse 
med bygging av Uløybukt fergeleie. Massetaket er i dag fylt 
igjen. 

OMGIVELSER:     

14) Regulerte vannmagasiner med 
usikker is 

   Ingen i nærheten. 

15) Regulerte vassdrag med 
varierende vannstand 

   Ingen i nærheten. 

16) Terrengformasjoner med spesiell 
fare (stup e.l.) 

1 1 1 Noen mindre skrenter. Fare/risiko anses ubetydelig. 

17) Annet? 1 1 1 Ingen spesielle. 

 
 
Konklusjon: 
 
Når det gjelder aktuell risiko (merket gult i tabellen over), så er hensyn ivaretatt på følgende vis: 

 Punkt 1: Snø-/steinskred: Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde er avsatt som 
hensynssone i plankartet. Bebyggelse, vei og andre tiltak er lokalisert utenfor denne sonen. 

 Punkt 5: Radon i grunnen: Krav om radonsperre gjelder. 
 
Med utgangspunkt i dette anses planforslaget å ligge innenfor den risikomargin som er naturlig å påregne for 
en slik type utbygging. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/174 -14 

Arkiv: 69/42 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 05.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

50/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av naust gnr 64 bnr 

42 Årviksand 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven  

Reguleringsplan Årviksand Havn 

 

Vedlegg 

1 Tegninger gnr 64 bnr 42 

2 Situasjonsplan 

3 Skriv fra Sametinget naust gnr 64 bnr 42 

4 Uttalelse fra Kulturetaten 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Ove Nilsen dispensasjon fra reguleringsplan 

Årviksand Havn (område bevaring) for oppføring av naust på gnr 64 bnr 42 Årviksand. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 gis Ove Nilsen byggetillatelse for oppføring av 

naust på gnr 64 bnr 42 årviksand som omsøkt.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 gis I Evensen byggevare AS ansvarsrett i 

funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1 hele tiltaket.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 gis JS bygg ansvarsrett i funksjonen UTF 

tiltaksklasse 1 hele tiltaket.  

 

Tillatelsen er gitt med forbehold om at dersom det ved arbeid i marken kommer frem 

gjenstander eller andre levninger etter menneskelig aktivitet, må arbeidet umiddelbart stanses og 

Sametinget og Troms Fylkeskommune varsles. 
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Saksopplysninger 

Ove Nilsen søkte første gang om dispensasjon og byggetillatelse den 17.02.14. Søknaden ble 

forelagt impliserte parter der Kystverket som eier/driver av fiskerihavner ikke ga tilslutning til 

dispensasjon/byggesøknaden. Skjervøy kommune avslo således søknaden 

 

Saken ble således prøvd på nytt ved at naustet ble flyttet. Kystverket opprettholdt avslaget. 

Skjervøy kommune opprettholdt sitt avslag da Kystverket hadde avslått denne.  

 

Representant for søker og kystverket hadde således møte der de kom frem til en minnelig 

løsning med å plassere naustet på øvreside av veien.  

 

Da Kystverket nå har gitt sin tilslutning til tiltaket, kan skjervøy kommune behandle denne etter 

plan - og bygningsloven.  

 

Område som naustet skal oppføres i er avsatt til spesialområde, bevaring gammetufte. 

 

Sametinget var ute på befaring av dette båndlagte område i 2013 og kunne da ikke se at dette 

område innhold noen gammetufter.  

 

Troms fylkeskommune v/kulturetaten hadde følgende merknad til søknaden sitat: Vi vil sterk 

anbefale at den nye bygningen med hensyn til materialvalg og detaljering tilpasses denne 

bebyggelsen. Sitat slutt.  

 

Naustet som skal oppføres har en grunnflate på 85 m2 og skal oppføres i 2 etasjer. 

 

I Evensen byggevare AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1 alle 

kategorier. Foretaket har sentral godkjenning 

 

JS bygg søker om lokal godkjenning og ansvarsrett i funksjonene UTF alle kategorier. Foretaket 

har hatt slike godkjenninger i lignende utførelser. 

 

Vurdering 

 

Søknadsprosessen har gått over tid av ulike årsaker. Det foreligger nå en komplet søknad. Det 

foreligger ingen merknader i denne byggesaken fra høringsinstansene. 

 

Naustet skal oppføres i regulert område Årviksand havn. Omsøkt tiltak søkes oppført i er merket 

bevaring (gammetufte). Sametinget har i brev av 19.11.13 opphevet (spesialområde bevaring) 

byggeforbudet da gammetuften ikke fantes lenger. Sametinget hadde ingen merknader til tiltaket 

da denne var sendt på høring siste gang 19.04.16. Område er således friskmeldt ihht bygging på 

denne plassering. 

 

Naustet som skal oppføres er til bruk for søkers barn for å oppbevare båter og utstyr i tilknytning 

til Deres fritidshus i område.  

 

Troms fylkeskommune v/kulturetaten hadde merknad til utformingen av bygningen. 

Saksbehandler kan ikke se at denne spesifikke bygningen ikke harmonerer med 

omkringliggende bebyggelse som består av både nye og gamle bygninger.  

 

Naustet er ihht til reguleringsplanens bestemmelser ihht til utformingen.  

 

PS 50/16



Naustet vil ha en grunnflaten på 85m2 og vil inneha 2 etasjer. Bygningen vil få 2 etasjer da 

«hemsen» vil få et bruksareal som er større enn 1/5 av grunnflaten til naustet. Til sammen vil 

naustet ha et bruksareal på 134m2. Naustet skal ikke brukes til beboelse og ikke være tilknyttet 

vann og avløp. 

 

Utfra ovenstående er saksbehandler av den oppfatning at søknaden kan imøtekommes.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/379 -2 

Arkiv: V60 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 12.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

51/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Maursund: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 51 bnr 51 

Henvisning til lovverk: 

 

Konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9. 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Gerd 

Iselvmo for erverv av eiendommen gnr. 51 bnr. 51 i Skjervøy kommune til utvidelse av tomt 

som omsøkt. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse, 

både på grunn av små uproduktive arealer. 

 

Kjøpesummen aksepteres. 

 

 

Saksopplysninger/ Vurderinger:  

Det er gjort avtale om kjøp av eiendommen 57/23. På grunn av eiendommen er bebygd er 

eiendommen konsesjonspliktig. På eiendommen står et naust bygget på begynnelsen av 60  

tallet. 

 

Søker:  Gerd Iselvmo, Maursund, 9180 Skjervøy. 

Selger: Gerd Iselvmo, Karin T. Nyvoll, Per Antonsen Maursund, 9180 Skjervøy, og Toril 

Trætten Skøyen Terasse 29, 0276 Oslo.  

 

I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 3,03 daa. 

Av dette er 2,3 daa klassifisert innmarksbeite, 0,4 daa jorddekt fastmark. 

 

Det har ikke vært landbruksmessig drift på eiendommen på mer enn 30 år, og jorda blir etter 

reglene ikke lengre betraktet som dyrka jord. 
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På eiendommen står et naust. 

 

Formålet med ervervet er å bruke eiendommen som tilleggstomt til gnr 51 bnr 39 og til å bygge 

garasje. Eiendommen ikke har vært brukt til landbruk siden 1960 tallet. 

 

Kjøpesummen er på telefon fra Gerd Iselvmo (13.09.2016) oppgitt til kr. 25.000,-. 

 

Vurdering etter konsesjonsloven: 

Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, 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 gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

 

1. framtidige generasjoners behov 

2. landbruksnæringen 

3. behovet for utbyggingsgrunn 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 

5. hensynet til bosettingen 

 

Konsesjonslovens § 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer,  

sies følgende: 

 

Ved avgjørelser av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruks 

formål skal det til fordel legges særlig vekt på: 

 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig pris i området 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 

 

Eiendommen har svært begrensa landbruksmessige interesser, både på grunn av beskjedne 

ressurser. 

 

En har ikke spesielle merknader til kjøpesummen 

 

Kjøpesummen aksepteres. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/402 -4 

Arkiv: V00 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 13.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

52/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Vorterøy: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 47 bnr 2 

Henvisning til lovverk: 

 

Konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9. 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Stein-Are 

Blæss Paulsen for erverv av eiendommen gnr. 47 bnr. 2 på Vorterøy i Skjervøy kommune. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse, 

både på grunn av uproduktive arealer. 

 

Kjøpesummen aksepteres. 

 

 

Saksopplysninger/ Vurderinger:  

Det er gjort avtale om kjøp av eiendommen 47/2. Eiendommen er ubebygd og 

konsesjonspliktig.  

 

Søker: Stein-Are Blæss Paulsen, Tomasjordnes 69 9024 Tomasjord. 

Selger: Marie-Christine Knagenhjelm, Øverbygdveien 2078, 2651 Østre Gausdal  

 

I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 933,2 daa. 

Av dette er 431,7 daa klassifisert uproduktiv skog, 55,9 daa som myr, 152 daa jorddekt fastmark 

og 292,9 daa skrinn fastmark. 

 

Det har ikke vært landbruksmessig drift på eiendommen siden 50/60 tallet. 

 

Kjøpesummen er på telefon fra Stein-Are Blæss Paulsen (13.09.2016) oppgitt til kr. 130.000,-. 
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Vurdering etter konsesjonsloven: 

Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, 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 gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

 

1. framtidige generasjoners behov 

2. landbruksnæringen 

3. behovet for utbyggingsgrunn 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 

5. hensynet til bosettingen 

 

Konsesjonslovens § 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer,  

sies følgende: 

 

Ved avgjørelser av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruks 

formål skal det til fordel legges særlig vekt på: 

 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig pris i området 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 

 

Eiendommen har svært begrensa landbruksmessige interesser. 

 

En har ikke spesielle merknader til kjøpesummen 

 

Kjøpesummen aksepteres. 

 

PS 52/16



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/374 -4 

Arkiv: 66/20 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 01.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

53/16 Formannskap 21.09.2016 

 

Lauksletta: Vedtak om dispensasjon fra  i reguleringsplan for Lauksletta 

Havn samt behandling av klager i forbindelse med bygging av rekkehus på 

regulert område 

Henvisning til lovverk: 

Plan og bygningsloven 

Reguleringsplan for Lauksund Havn 

 

Vedlegg 

1 ang nabovarsel 

2 ang nabovarsel 

4 Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan for 

Lauksletta Havn 

5 tegninger 

6 situasjonskart 

7 opplysninger gitt i nabovarsel 

9 Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra LNF - område 

10 Planbestemmelser_Lauksundhavn 

11 Plankart_Lauksundhavn 

 

Teknisk sjefs innstilling 

 

Klagene på utbygging i regulert område i Lauksund Havn i forbindelse med 

bygging av rekkehus tas ikke til følge. 

 

Vedtaket begrunnes med at utbyggingsplanene er i tråd med reguleringsplanen for 

Lauksund havn. 
 

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

Lauksletta Småhus AS dispensasjon fra reguleringsplanen for Lauksund Havn i 

forbindelse med planlagt bygging av rekkehus på regulert område. 
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Det gis dispensasjon fra regulert byggegrense mot planlagt vei i kartet til 

reguleringsplanen som vist i tilsendt situasjonsplan. 
 

Vedtaket begrunnes med at solforhold og skjerming mot nordavinden forbedres og 

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. 
 

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. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Lauksletta Småhus AS har søkt om rammetillatelse for oppføring av et rekkehus med tre leiligheter 

på regulert boligområde i Lauksund havn, gnr. Og et rekkehus på uregulert område 66 bnr. 20 

LNFR område.. Eiendommen er avtalt overtatt av selskapet, og rekkehusene vil føres opp over de 

to boligtomtene som er regulert inn på eiendommen. I tillegg planlegges det oppført tilsvarende 

rekkehus på nabotomta til det regulerte området.  

 

 

Det søkes samtidig om dispensasjon for bygging over regulert byggegrense mot planlagt vei, som 

medfører at regulert vei mellom boligformål og industriområde må legges noe om i krysset 

når/dersom den skal anlegges. Årsaken til at byggegrensen ikke følges er at bygget ønskes dreiet 

noe av hensyn til solforhold og skjerming mot nordavinden. 

 

Byggesaken behandles delegert etter at en eventuell dispensasjon er gitt. 

 

Nabovarsel er sendt rekommandert, både på dele og byggesakene, og det er kommet inn klager 

på utbyggingsplanene. 

 

Leif Haugen, Lauksletta har protestert på utbyggingsplanen pga. at de mister utsikt (vedlagt). 

Else M. Josefsen, eier av 66/79 har protestert på utbyggingsplanen pga. at de mister utsikt 

(vedlagt). 

 

Harry Arne Haugen, Kantarellveien 46 9102 Kvaløysletta eier av eiendommen gnr 66 bnr 89 har 

sendt følgende protest: 

 
«Undertegnede har mottatt nabovarsel vedrørende fradeling av to parseller, begge mellom veien 

og sjøen. Nabovarselet inneholder ingen videre opplysninger om hvilke planer som knytter seg til 

de nevnte parseller. Det vises imidlertid til arealplan og reguleringsplan fra kommunen. Jeg har 

ikke vært i stand til å kunne sette meg inn i de nevnte planer, og vurderer derfor nabovarselet 

som mangelfullt. Med bakgrunn i at disse dokumenter ikke er å finne noe sted protesterer jeg mot 

tiltaket. Jeg ber om å få innsyn i de foreliggende planer med informasjon om hvilke 

utbyggingsplaner som foreligger for de nevnte to parseller som planlegges fradelt fra eiendom 

66-20 slik at tiltaket som helhet kan vurderes.» 
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Harry Arne Haugen har fått oversendt alle dokumenter til planlagte utbygging, både i regulert og 

uregulert område 07.09.2016. Siden han har uttalt deg i forbindelse med delesaken, i mail av 

18.07.2016, og etterlyser hva som planlegges gjort, er byggesøknadene sendt til ham for 

uttalelse. (Se vedlegg). 

 

Vurdering 

Selve byggesakene kan ikke tas opp til behandling før delesaken med innkomne protester er 

avgjort. Byggesakene vil bli behandlet delegert. 
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Fra: Post Skjervoy (post@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 18.07.2016 12:51:33
Til: Eivind Mathisen; skj-teknisk
Kopi: 

Emne: FW: Nabovarsel tiltak på eiendom 66-20 - Lauksund havn.
Vedlegg: 

-----Original Message-----
From: Harry Arne Haugen [mailto:Harry.Arne.Haugen@tromsfylke.no]
Sent: Monday, July 18, 2016 11:45 AM
To: Post Skjervoy
Subject: Nabovarsel tiltak på eiendom 66-20 - Lauksund havn.

Undertegnede har mottatt nabovarsel vedrørende fradeling av to parseller, begge mellom veien og sjøen.

Nabovarselet inneholder ingen videre opplysninger om hvilke planer som knytter seg til de nevnte parseller. Det vises 
imidlertid til arealplan ogreguleringsplan fra kommunen. Jeg har ikke vært i stand til å kunne sette meg inn i de nevnte 
planer, og vurderer derfor nabovarselet som mangelfullt. Med bakgrunn i at disse dokumenter ikke er å finne noe sted 
protesterer jeg mot tiltaket. Jeg ber om å få innsyn i de foreliggende planer med informasjon om hvilke 
utbyggingsplaner som foreligger for de nevnte to parseller som planlegges fradelt fra eiendom 66-20 slik at tiltaket 
som helhet kan vurderes.

Med vennlig hilsen
Harry Arne Haugen
Kantarellveien 46
9102 Kvaløysletta.

Get Outlook for iOS<https://aka.ms/o0ukef>
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Skjervøy kommune 

Ordfører 

 

 

 
   

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 
 

Troms fylkeskommune, Stabsjef 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

31827/15 2015/1186-4 4343/2016 121 17.08.2016 

 

Innspill til kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi for Troms 2016 - 

2019 

Skjervøy kommune viser til høring av forslag til regional planstrategi for Troms 2016-2019. 

 

Formål og planstatus 

Planstrategien gir en grei oversikt over satsingsområder, planer og strategier som skal utarbeides 

inneværende periode. Disse skal bidra til regional utvikling og oppnåelse av politiske 

målsettinger. Formålet er videre å legge til rette for god samfunnsutvikling i Troms.  

 

Innspill: 

 

Skjervøy kommune er positiv til at planprogrammet har et sterkt fokus på interkommunalt 

plansamarbeid. Prosjektet «Kystplan Troms», som bl.a. Skjervøy kommune var en del av, nevnes 

som et godt eksempel på dette. Vi er positive til at interkommunalt plansamarbeid i sjø er med 

videre som et satsingsområde i kommende planperiode. Dette er svært viktig for fiskeri og 

akvakulturnæringene. 

 

 

I omtalen av «Strategi for økt verdiskaping i marin næring» kommenteres fiskerienes rolle i 

Troms under «Formål med planen». Beskrivelsen er etter vår oppfatning noe mangelfull. 

Barentshavstorsk og NVG-sild nevnes som viktige arter. Vi savner en beskrivelse av betydninga 

kysttorsk, sei, kveite, rekefiske etc. har for de regionale og lokale områdene i Troms.  

 

 

I følge Fiskeridirektoratet er det i Troms 1344 registrerte fiskere. Fiskeindustrien og svært mange 

fiskere er også avhengig av fiskeriene som foregår kystnære farvann i fjorder og sund.  
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Etter vår mening bør det utarbeides en egen Fiskeristrategi for Troms. Dette på linje med 

«Havbruksstrategi for Troms», som er under revisjon. Denne nye strategien bør kalles: 

 Strategi for økt verdiskaping av fiskerinæringa Troms. 

 

Vi begrunner dette med at de tradisjonelle fiskeriene har vært og er fremdeles en av 2 viktige 

fundamenter, sammen med akvakulturnæringa, for utvikling av spesielt kysten i Troms.  

 

Vi foreslår også at en kaller «Strategi for økt verdiskaping i marin næring» for: 

 

 Strategi for økt verdiskaping av lite utnytta marine ressurser. 

 

Vi foreslår også at det lages en rapport som kalles «Fiskerinæringas ringvirkninger i Troms», 

tilsvarende rapporten Nofima laga i 2012 for «Havbruksnæringas ringvirkninger i Troms». 

Rapporten bør kalles:  

 

 Fiskerinæringas ringvirkninger i Troms. 

 

 

Ut over dette har ikke Skjervøy kommune flere merknader til forslag til regional planstrategi. 

Eventuelle henvendelser på bakgrunn av innspillet bes rettet til ordfører. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ørjan Albrigtsen 

Ordfører 

47013662 

 

 

 

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

Rådmannen 

 

 

   

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 
 

Troms Fylkeskommune 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1428-15 4047/2016 U43 18.07.2016 

 

Lauksletta: Søknad om arealmessig endring av ventemerdlokalitet 32357 

Skaret i Skjervøy kommune - Høringsuttalelse 

Saksopplysninger/vurderinger:  

 

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. 

 

Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Nordlys og Fremtid i Nord. Kunngjøringsdato var 

18.06.2016 med en utleggingstid på 30 dager. Skjervøy kommune har ikke mottatt innvendinger i 

forbindelse med høringen. 

 

I møte i Skjervøy formannskap - 21.04.2016 ble det gjort følgende vedtak: 
 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Arnøy Laks AS dispensasjon fra 

Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommune område (F2) H7 ferdsel til Akvakulturformål 

(A) for etablering av slaktemerder som omsøkt.» 

 

Lokalitetens omsøkte plassering ligger etter denne dispensasjonen i område for «fremtidig 

akvakultur» i Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa 2014 – 2026. Dette medfører at det kan 

søkes innenfor dette området, og at det ikke kommer i konflikt med gjeldende planer. 
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På grunn av ferieavvikling ble det gjort følgende vedtak, i sak 37/16 i Skjervøy Formannskap, i 

møte 29.06.2016: 

 

«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.» 

 
Innkomne merknader: 

Fylkesmannen i Troms har i skriv av 23.06.2016 gitt sin tilslutning til omsøkte arealmessig 

endring av ventemerdlokalitet (vedlagt). 

 

Vedtak: 

 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden  om arealmessig endring ventemerdlokalitet 32357 

Skaret i Skjervøy kommune. 

 

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 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 

 

 

Vedlegg 

1 avklaringer rundt søknad til endret plassering av ventemerder - kopi av brev til 

Troms Fylkeskommune 

 

Kopi til: 

Arnøy Laks AS    

Håvard Høgstad    

Jarle Magnar Pedersen    
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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 
 

Esther Stenehjem 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/419-20 4138/2016 K44 26.07.2016 

 

Svar på søknad om fritak fra båndtvang - gnr 54 bnr 3 - Kågen 

Saksopplysninger/vurderinger: 

Det vises til søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelser i Skjervøy kommune til 

hundetrening på eiendommen gnr. 54 bnr. 3 på Kågen. 
 

Søkeren driver med oppdrett og trening av jakthunder, og formålet med søknaden er å kunne 

drive med trening av hunder i perioden 1. august 2016 til og med 20. august 2016. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Esther Stenehjem dispensasjon 

fra båndtvangsbestemmelsene for trening av jakthunder på eiendommen gnr. 54 bnr. 3, på Kågen 

i Skjervøy kommune, i perioden 1. august 2016 til og med 20. august 2016. 
 

Det forutsettes at hundene har aversjonsbevis og at hundene slippes løs på trening på en aktsom 

måte, slik at husdyr/andre dyr herunder fugler og eventuelt vilt ikke påføres skade. 

 

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 
 

Inger Marie Olsen 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/752-13 4731/2016 69/527 08.09.2016 

 

Strandveien 19: Ferdigattest for rivning, fasadeendring, påbygg og tilbygg på 

gnr 69 bnr 527 

 

 

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

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

 

 

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

datert 06.06.2016. 

 

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 2015/752 

 

 

Med hilsen 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

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

Teknisk etat 
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A & R Eiendom AS 

postboks 112 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/859-4 3403/2016 1941/70/1 30.06.2016 

 

Strandveien 38: Vedtak om rammetillatelse til ombygging av Rasch bygget til 

leiligheter og bygging av tilbygg gnr 70 bnr 1 

 

Saksopplysninger:  

Gjeldende planer 

Reguleringsplan for Ytre havn. 1990 med endringer 02.04.2007. 

 

A&R eiendom AS søker om rammetillatelse til ombygging av Rasch bygget til 7 leiligheter og 

bygging av tilbygg i Strandveien 38. 

 

I søknaden står bl.a: 

 
 

Parkering: 

I brev av 24. juni 2016 bekrefter AR-Ing AS at parkeringsplasser som på situasjonsplanen i 

rammesøknaden er inntegnet på kommunal grunn utgår. All parkering vil skje på 70 bnr 1. 
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I reguleringsplan for Ytre havn, endret 02.04.2007 er omrisset av da planlagt bygg lagt inn. Det 

gamle Rasch bygget var da tenkt revet og nytt bygg bygget. Tiltakshaverne har gått bort fra dette 

og valgt og valgt å bygge om eksisterende bygg. Tomta, gnr 70 bnr 1, til Rasch- bygget med 

tilbygg er av en slik størrelse at en løser parkering, 7 stk. på egen grunn jfr. krav i regulerings-

bestemmelsene. I reguleringsplanen er området avsatt til bolig/forretning. Det er ikke krav i 

bestemmelsene at det skal være begge deler. 

 

Troms fylkeskommune har gitt følgende uttalelse til byggeprosjektet: 

 

 
 

Randi Ødegård, Troms fylkeskommune, uttalte på telefon, 24 juni 2016, at deres kommentarer er 

en anbefaling og ikke en innsigelse. 

 

Det er i tillegg tegnet inn 3 parkeringsplasser i Nord-Øst, i retning Kiil – gården. Disse plassene 

er trukket ut av rammetillatelsessøknaden, på telefon med Roald Sebergsen 30.06.2016 og skal 

avklares med Statens Vegvesen på et senere tidspunkt. 

 

AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK på ombygging. Bedriften har sentral 

godkjenning på ansvarsområdet i tiltaksklasse 2. 

 

AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO på Arkitekturprosjektering. Bedriften har 

sentral godkjenning på ansvarsområdene i tiltaksklasse 1. 

 

AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO, på brannkonsept. Bedriften har sentral 

godkjenning på ansvarsområdet i tiltaksklasse 2. 

 

AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO, på miljøsanering. Bedriften har ikke sentral 

godkjenning på ansvarsområdet. 

 

Vurderinger: 

Prosjektet, etter at tomtejusteringer og avklaringer, er gjort innafor rammene til gjeldende 

reguleringsplan med bestemmelser. 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis A & R Eiendom AS rammetillatelse for 

ombygging av Rasch bygget, og bygging av tilbygg, til leiligheter. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene SØK, 

PRO ombygging tiltaksklasse 2. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene PRO, 

brannkonsept tiltaksklasse 2 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene PRO på 

Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonen PRO på 

miljøsanering i tiltaksklasse 2. 

 

 

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: 

Ar- Ing 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 
 

Opplysningsvesenets Fond 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1351-3 3575/2016 69/76 27.06.2016 

 

Strandveien 43: Vedtak om rammetillatelse til bygging av garasje gnr 69 bnr 

76 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er søkt om å bygge en ny dobbelgarasje som skal erstatte den eksisterende garasjen. Den nye 

dobbelgarasjen vil få ny side innkjørsel, slik at garasjen ikke blir blokkert av andre biler. Det er 

og søkt om riving av eksisterende garasje. 

 

Eksisterende garasje er under 50 m2 og kan rives uten å søke. 

 

Byggesøknaden har vært på høring hos Troms fylkeskommune og Sametinget, Miljø- og 

Kulturvernavdelingen. Ingen av disse har ytret seg imot tiltaket. 

 

Naboer er varslet og ingen har ytret seg imot tiltaket. 

 

Vurderinger: 

 

Verte Landskap & Arkitektur AS søker om  ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO arkitektonisk 

utforming, i forbindelse med bygging av garasje. De har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Opplysningsvesenets Fond rammetillatelse til 

bygging av garasje gnr 69 bnr 76 som omsøkt. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Verte Landskap & Arkitektur AS  ansvarsrett i 

funksjonene SØK og PRO arkitektonisk utforming, i forbindelse med bygging bygging av 

garasje i tiltaksklasse 3. 

 

 

 

 

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: 

Verte Landskap og Arkitektur as postboks 1034 9503 ALTA 
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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 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/13-10 3329/2016 69/157 14.06.2016 

 

Strandveien 85: Vedtak om igangsettingstillatelse av hele tiltaket i forbindelse 

med bygging av bolig på gnr 69 bnr 157 

 

Saksopplysninger:  

I formannskapsmøte 10.02.2016 ble det fattet følgende vedtak: 

 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Liss og Vidar Isaksen 

dispensasjon fra reguleringsplan for vågen, Pkt 1.3 i bestemmelsene, til å senke takvinkelen fra 22 til 5 

grader.   

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bake 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. Det forutsettes at det ikke fremkommer protester i fbm. Nabovarsel.  

 

Liss og Vidar Isaksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom, gnr 69 bnr 157 mot 

Mellomveien. Avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til miljø og 

omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven.» 

 

Det søkes nå om byggetillatelse iht. gitte dispensasjon. Bygget som skal føres opp skal bygges i 2 

plan. Underetasjen har et bruksareal på 97 m2 og hovedetasjen et bruksareal på 106 m2. 

 

Nabovarsling er foretatt og samtlige naboer har gitt samtykke til bygget. 

 

Byggtorget Evensen AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK i tiltaksklasse 1. 

Ansvarsområdet dekkes ikke av sentral godkjenning. 

 

Dakark AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO, prosjektering bygningskonstruksjoner og 

PRO arkitektprosjektering alt i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes av sentral godkjenning. 
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Latvian Wood AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF i tømrer og murarbeid tiltaksklasse 1. 

Ansvarsområdet dekkes ikke av sentral godkjenning. 

 

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

tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes av sentral godkjenning. 

 

 

Kurt Einarsen AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF, utførende graveentreprenør, 

tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes delvis av sentral godkjenning. 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis Liss og Vidar Isaksen igangsettingstillatelse 

av hele tiltaket i forbindelse med bygging av bolig på gnr 69 bnr 157. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Byggtorget Evensen AS søker om ansvarsrett i 

funksjonen SØK i tiltaksklasse 1.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Dakark AS ansvarsrett i funksjonene PRO og 

PRO arkitektprosjektering, alt i tiltaksklasse 1.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Latvian Wood AS søker om ansvarsrett i 

funksjonen UTF tømrer og murarbeid i tiltaksklasse 1.  

 

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

funksjonen PRO og UTF, på sanitærinstallasjoner, tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kurt Einarsen AS søker om ansvarsrett i 

funksjonene PRO og UTF 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 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

Kopi til: 

I. Evensen Byggvarer as Havnegata 28 9180 SKJERVØY 

Nord Troms Rør AS    

Kurt Einarsen AS    

Dakark AS    

Latvian Wood    
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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 
 

Gunleif Soleng 

Kirkegårdsveien 34 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/267-2 4125/2016 Q01 25.07.2016 

 

Kirkegårdsveien 34: Vedtak om tillatelse til  å anlegge ny avkjørsel gnr 69 bnr 

330 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

Gjeldende plan: Reguleringsplan Sentrum Nord. 

 

I forbindelse med planer om å bygge garasjebygg mot vest søkes det om å anlegge ny avkjørsel. 

Samtidig ønsker søker å beholde eksisterende avkjørsel, mot øst, som parkeringsareal. 

 

Vedtak: 

Gunleif Soleng får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom, gnr 69 bnr 330, som 

omsøkt, mot Kirkegårdsveien. Eksisterende avkjørsel kan beholdes som parkeringsareal. 

Avkjørslene er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til miljø og 

omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven. 

 

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:  
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skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 
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Tor Martin Iversen 

Lars Hallensvei 4 

9180 SKJERVØY 

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/361-2 4208/2016 69/174 05.08.2016 

 

Lars Hallensvei 4: Svar på søknad om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelser - gnr 69 bnr 174 - Garasje 

 

I Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune - 2015 – 2027 vedtatt av Skjervøy 

kommunestyre, i sak 19/16, 11.05.2016 står følgende i planbestemmelsene: 

 
«§ 1.2.4 I gjeldende reguleringsplaner (H910-soner) der det er tillatt oppført garasjebygg 
inntil 35 m², kan det tillates oppføring av garasjebygg på inntil 50 m².» 

 

Dette gjør at du ikke trenger noen dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene og kan bygge 

nevnte garasje uten å søke. 

 

Når du er ferdig med ditt prosjekt melder du fra til Skjervøy kommune på et skjema du finner 

her: 

 

http://www.dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-

bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Lisbeth Birkelund m. fl 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/174-8 3463/2016 69/693 20.06.2016 

 

Lars Hallensvei 12 og 14: Vedtak om tillatelse i ett trinn til bygging av dobbel 

garasje gnr 69 bnr 693 og bnr 638 

 

Saksopplysninger:  

Eierne av Lars Hallensvei 12 og 14 søker om tillatelse i ett trinn til bygging av dobbel garasje gnr 

69 bnr 693 og bnr 638 

 

I sak 22/16 i Skjervøy Formannskap ble det i møte 21.04.2016 gjort følgende vedtak: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap eierne av Lars Hallens vei 12 og 

14 følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Vågvann:  

 Fra pkt 5 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 20 opptil 32 % for eiendommen gnr 69 

bnr 693.  

 Fra pkt 7 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 35 m2 til 100 m2.  

 

Vurderinger: 

Dobbelgarasjen er å betrakte som et byggverk på 98 m2 hvor branskillevegg må bygges. 

Byggverket krever og at det søkes om ansvarsretter. 

 

Skjervøy Byggeservice AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien SØK, PRO og UTF i 

tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis eierne av Lars Hallensvei 12 og 14 tillatelse i 

ett trinn til bygging av dobbel garasje som omsøkt. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien SØK, PRO og UTF i 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 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

Kopi til: 

Skjervøy Byggeservice as Industriveien 3 9180 SKJERVØY 
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Skjervøy Byggeservice AS 

 

   

 

Att. Paal Stabell 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/282-6 4128/2016 69/860 25.07.2016 

 

Rypeveien 10: Tildeling av ansvarsrett i forbindelse med  tillatelse i ett trinn 

til bygging av bolig 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

  

I sak 36/16, i møte 29.06.2016, ble Marion og Vegar Slotnes gitt byggetillatelse i forbindelse 

med bygging i Rypeveien 10. 

 

I samme vedtak ble Artic Seaworks Construction AS tildelt ansvarsrett innenfor kategorien UTF 

for grunnarbeid i tiltaksklasse 1. 

 

Artic Seaworks Construction AS har siden dette gått konkurs. 

 

Derfor søker Robertsen & Slotnes AS søker om ansvarsrett innenfor kategorien UTF for 

grunnarbeid i tiltaksklasse 1. 

Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning 

 

I forbindelse med byggetillatelse gitt i sak 36/16, i møte 29.06.2016 i forbindelse med bygging i 

Rypeveien 10 gjøres følgende 
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Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen & Slotnes AS ansvarsrett innenfor 

kategorien UTF for grunnarbeid i 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 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

Kopi til: 

Robertsen & Slotnes AS    

Marion og Vegar Slotnes    
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Olav Geir Slettvoll 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/292-2 3768/2016 52/25 01.07.2016 

 

Taskeby: Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av uthus - 

gnr 52 bnr 24 

 

Saksopplysninger:  

 

Olav Geir Slettvoll søker om oppføring av til bygging av uthus til sin fritidsbolig på gnr 

52 bnr 24 i Taskeby. 

 
garasje på gnr 69 bnr 185. Uthuset har en gesimshøyde på 2,4 m og en grunnflate på 21 m2. 

Naboer har gitt samtykke til dette.  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Olav Geir Slettvoll byggetillatelse for 

oppføring av uthus  på gnr  bnr 185 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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E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Willy Ytregård 

postboks 383 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/187-5 4093/2016 54/2 20.07.2016 

 

Kågen: Vedtak om byggetillatelse som selvbygger til renovering av eldre hus, 

dispensasjon fra TEK 10, og bruksendring av fritidsbolig til bolig (bygnnr 

402087) gnr 54 bnr 2 

 

Saksopplysninger:  

Eiendommen 

Ligger i Kobbepollen, på Kågen i Skjervøy Kommune. 

Er registrert, bebygd med en bolig, bygningsnummer 402087.  

 

Huset, ifølge matrikkelen, ble bygget i ble tatt i bruk i 1949. Huset ble utvidet i 1978. Huset var i 

matrikkelen definert som bolig fram til 2010, da de søkte om bruksendring fra bolig til 

fritidsbolig. Søkerne anfører at de ikke visste hva dette innebar. 

 

05.10.2010 ble det administrativt gjort følgende vedtak: 

 
«Iht. Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08) § 20-1, punkt d, innvilges bruksendring for 

eksisterende enebolig på eiendommen 54/2. Bygningen endres til fritidsbolig.  

 

Bruksendringen er betinget av at bygningen faktisk benyttes som fritidsbolig, og ikke helårs bolig. 

 

Det påpekes bruksendringen kun gjelder bygningen med bygningsnummer 402087, og ikke selve 

eiendommen.» 

 

Willy Ytregård søker om byggetillatelse for renovering av fritidsbolig/bolig og oppføring av ny 

altan. Det søkes og om bruksendring av eksisterende bygning fra fritidsbolig til bolig og om 

dispensasjon fra TEK 10 på eksisterende bolig/fritidshus - gnr 52 bnr 2. Renoveringen skal 

tilpasses Tek 10 så langt det lar seg gjøre innenfor rammen av plan- og bygningsloven § 31-2. 

Boligen/fritidshuset har inntil 2010 vært bolighus. 
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I søknaden anføres det at følgende arbeider skal gjøres: 

 
Sitat slutt. 

 

Det søkes om dispensasjon fra TEK10 på radonsperre, ventilasjon og fra isolasjonskrav. 

 

 

Vurderinger: 

Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig er søknadspliktig jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 

20-1 bokstav d. Det vil si at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av bruksendring skal 

ivaretas av foretak med ansvarsrett. 

 

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. 

Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse 

etter leddet her. 

 

Av saksutredningen datert 05.10.2010, da det ble gjort administrativt vedtak om bruksendring, 

framgår det ikke om søkerne ble gjort oppmerksom på at bruksendring tilbake til bolig ville 

kunne utløse dagens krav til bygg jfr. TEK 10. Søkerne har både skriftlig og muntlig redegjort 

for at de ikke fikk noen opplysninger om dette. 

 

Området er, var i gjeldende Kommuneplans arealdel, definert som Landbruks-, natur- og 

friluftsområder (LNF) sone 2, hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan 

tillates etter nærmere vurdering. Nærmere vurdering innebærer høringsrunde og politisk 

behandling i Planutvalget. 

 

Saka ble aldri sendt ut på høring og det ble da vurdert at det ikke var nødvendig å gjennomføre 

«nærmere vurdering», i sammenheng med bruksendring av nevnte bygning. 
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Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, fjerde ledd, gis bokstav d, gis Willy Ytregård 

bruksendring for eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr 54 bnr 2. Bygningen, med 

bygningsnummer 402087, endres til bolig. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-2, fjerde ledd, gis Willy Ytregård dispensasjon fra 

TEK10 for oppføring av nytt tak over tilbygg og renovering av eksisterende bolig på gnr 54 bnr 

2. Dispensasjonen gjelder radonsperre, ventilasjon, isolasjonskrav og lufttetthet. 

 

Dispensasjonen begrunnes med ombyggingen gjør det vanskelig å tilpasse byggverket til dagens 

tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Vi betrakter bruksendringen med 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. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Willy Ytregård byggetillatelse, for oppføring 

av nytt tak over tilbygg og renovering av eksisterende bolig på gnr 54 bnr 2, som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 og SAK § 6-8 gis Willy Ytregård ansvarsrett i 

tiltaksklasse 1 som selvbygger for oppføring av nytt tak over tilbygg og renovering av 

eksisterende bolig på gnr 54 bnr 2.  

 

 

 

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        
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 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Ann Helen Thomassen 

Spellemannsdalen 9 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-43 4094/2016 K01 20.07.2016 

 

Skjervøy: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring av utstyr med ATV fra 

Skjervøy til hytte på Engnes, gnr 69/72, langs Egnesveien. 

 

Saksopplysninger:  

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring av 

utstyr til hytte. Søknaden gjelder kjøring på Egnesveien jfr. vedlagte kart. Søknaden gjelder fra 

20.07.2016 til 21.07.2016. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  

Dan Håvard Eilertsen dispensasjon til kjøring av utstyr, med ATV fra Skjervøy til hytte på 

Engnes, gnr 69/72, langs Egnesveien.  

 
Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn FK5657. 

 

Tillatelsen gjelder kjøring på Egnesveien på vedlagte kart med gyldighet fram til 21.07.2016. 

Kjøringen skal gjøres av Dan Håvard Eilertsen. 

 

 

Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
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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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Kopi til: 

Skjervøy Lennsmannskontor    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
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Margareth Bless 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/355-3 4185/2016 48/17 03.08.2016 

 

Vorterøy: Vedtak om byggetillatelse uten ansvarsrett for bygging av anneks til 

fritidsbolig - gnr 48 bnr 17 

 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015- 2027 

 

Saksopplysninger:  

Margareth Bless søker om byggetillatelse for anneks til fritidsbolig, stort 48 m2, på gnr 48 bnr 17 

på Vorterøya. Eksisterende spikertelt på 16 m2 skal ombygges og inngå som en del av annekset. 

 

I Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015- 2027 er området definert som et 

LNFR område. 

 

Olav Harald Agledahl, som bor sammen med søker, har på telefon med saksbehandler 

03.08.2016, opplyst at det er et anneks de skal bygge og ikke en fritidsbolig som anført i 

søknaden. I følge Olav Harald Agledahl er søknaden derfor å betrakte som en søknad om 

byggetillatelse uten ansvarsrett. 

 

Eksisterende fritidsbolig er et gjenreisnings hus som ble tatt i bruk i 1948. Huset har 2 etasjer og 

kjeller. Bruksarealet til huset er på 125 m2. 

 

Anneks til fritidshus kodes som anneks til fritidsbolig (182) i matrikkelen. Anneks er et 

frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. 

Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg. (Kilde: 9.3 Bygningstyper (basert på NS 

3457)). 
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Vurderinger: 

 

I Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015- 2027, planbestemmelser, står følgende 

(kursiv skrift): 

 

Bestemmelsene er knyttet til arealer av fem kategorier og i pkt 4 står det: 

 
4. Arealer som representerer ny arealbruk i hittil uregulerte områder (i LNFR-områder, 

strandsone) (kapittel 3). 

 

I §§ 4.1 og 4.2. står det: 

§ 4.1 Ved alle byggetiltak og andre tiltak i LNFR-områder og strandsone skal det gjøres 

vurderinger med hensyn til H310-soner (skred), H520-soner (reindrift), H510-soner (landbruk), 

H720-soner (verneområder), H110-soner nedslagsfelt for drikkevannskilder), H370-soner 

(høyspenningsanlegg) og H730-soner (kulturminner) samt krigsminner og foreslåtte 

verneområder. (Foreslåtte verneområder (DN) finnes på www.tromsatlas.no). 

 

§ 4.2 Ved alle byggetiltak og andre tiltak i LNFR-områder og strandsone skal det gjøres 

vurderinger med hensyn til friluftslivsinteresser (fiskeplasser på land, badeplasser, sentrale 

utfartsområder, etc.). 

 

 

Byggetiltaket representerer ikke noen ny arealbruk i hittil uregulerte områder jfr. pkt. 1 og vil 

ikke ha noen konsekvens for hensynssonene listet opp i §§ 4.1 og 4.2. 

 

 

Ingen naboer har ytret seg imot tiltaket. Siden annekset bygges på et eksisterende gårdstun med 

tidligere bolighus som i dag er en fritidsbolig, anser Skjervøy kommune at en høringsrunde til 

sektormyndigheter som unødvendig. Det er ikke registrert kultur minner på eiendommen. 

(https://askeladden.ra.no/AskeladdenInnsyn). 

 

 

Tiltaket krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, bygging i 100 meters beltet. 

 

 

Vedtak Formannskap - 29.06.2016 sak 40/16: 

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

gjøre vedtak i byggesaker, deling og konsesjonssøknader som krever politisk behandling i 

formannskapet. Myndigheten gjelder i tidsrommet 30.06.2016 – 13.09.2016 innenfor 

rammene for hva lovverket tillater.» 
 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19- 2 gis Margareth Bless dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven § 1-8, bygging i 100 meters beltet, for oppføring av anneks til fritidsbolig som 

omsøkt.  
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Dispensasjonen begrunnes med at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Margareth Bless byggetillatelse for oppføring 

av anneks til fritidsbolig på gnr 48 bnr 17 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 

 

 

Tommy Hansen 

Fungerende Rådmann 

  

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

Vedtaket er elektronisk godkjent og sendes ut uten underskrift 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 
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Angells Guesthouse 

9193 Nikkeby 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/190-3 4174/2016 67/15 02.08.2016 

 

Hamnnes: Vedtak om endring av tillatelse, gitt 15.07.2014, til oppføring 

brygge kaianlegg i tilknytning til flytebrygge gnr 67 bnr 15 

 

Saksopplysninger:  

 

I søknaden står følgende: 

 
«Med henvisning til delegert vedtak i Skjervøy formannskap 15.07.2014 søkes det herved om 

endring av vedtatt kaianlegg. Endringen omfatter følgende forhold, ref. tegning " Hamnnes 

hyttefelt og turistanlegg.  

 

Flytebrygge. Tegning for søknad om tiltak. Dato: 07.02.2012. Rev. 02.07.2014": 

 

1. Kaibredden økes fra 5 meter til 7,5 meter 

2. Kailengden økes med 10 meter fra 20 meter til 30 meter.» 

 

 

 

Vurderinger: 

Alle omsøkte endringer anses å være iht. vedtatt reguleringsplan for området. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Angels Guesthouse v/Kåre Angel 

byggetillatelse for oppføring av kai i tilknytning til eksisterende flytebrygge, jfr. endringssøknad 

med tegninger datert 29.06.2016, på gnr 67 bnr 15 Hamnnes. 
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Med hjemmel i Havne og farvannsloven § 27.1 gis Angels Guesthouse v/Kåre Angel tillatelse til 

oppføring av kai i tilknytning til flytebrygge i forbindelse med fisketurisme, jfr. endringssøknad 

med tegninger datert 29.06.2016, på gnr 67 bnr 15 Hamnnes. 

 

Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

 

 Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen, jfr. endringssøknad med tegninger datert 

29.06.2016.  

 Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen. 

 Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren. 

 Flytebryggen må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en slik måte at 

konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås. 

 Flytebryggen og kaien skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik 

måte at det ikke virker blendende på de sjøfarende.  

 Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet 

 

Tildelte ansvarsretter og dispensasjon gitt 15.07.2014, ref: 2012/887-28, tas ikke opp til 

behandling da disse er gitt og står ved lag. 

 

 

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: 

KONZEPT arkitektur bygg og plan    
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Skjervøy kommune 
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Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
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Rita Fossbakk 

Kirkeveien 10 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/183-3 4105/2016 60/12 21.07.2016 

 

Akkarvik: Vedtak om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og 

byggetillatelse uten ansvarsrett for oppføring av naust gnr 60 bnr 

 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune (1992) Gjeldende plan på søknadstidspunktet. 

 

Saksopplysninger/vurderinger:  

Rita Fossbakk søker om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av naust på nylig fradelt 

tomt i Akkarvik. 

 

Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder 

Hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører 

Dispensasjon ifra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til 

anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til 

anvendelse.  

 

Mønehøyden til naustet er på 5,5 m og grunnflaten på 48 m2.  

 

Tomta som naustet bygges på ble fradelt i 21.07.2016. I forbindelse med denne fradelinga var 

saken ute til høring hos sektor myndighetene. Sametinget var på befaring i forbindelse med 

denne høringa og hadde ingen innvendinger imot tiltaket. For øvrig var det ingen andre 

merknader i forbindelse med høringen. På denne bakgrunn av mener vi at krav til høring er 

oppfylt. 

 

Tomten er på 440 kvm og ligger ved fiskebruket i Akkarvik. Formålet med fradelingen er å føre 

opp et naust på tomta. Erverver eier i dag eiendommen 60/69 hvor det er oppført en fritidsbolig. 
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Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19- 2 gis Rita Fossbakk dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens LNF sone 2 for oppføring av naust på tomt fradelt  

21.07.2016 i Akkarvik.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Rita Fossbakk byggetillatelse uten ansvarsrett 

for oppføring av naust på tomt fradelt i 21.07.2016 i Akkarvik. 

 

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 

Rådmannen 
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Fylkesmannen i Troms 

postboks 6105 

9291 TROMSØ 

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

2015/70-42 2015/70-44 4209/2016 140 05.08.2016 

 

Svar på Fylkesmannens kommentar til kommunestyrets sluttbehandling  av 

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - avklaring av innsigelser 

Innledningsvis vil vi beklage at vi ikke nevnte innsigelsene direkte i saksframlegget, sak 19/16, 

til kommunestyret 11.05.2016. Innsigelsene var behandlet i vedlagte merknadsbehandling. 

Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015–2027 datert 31.08.2015. Denne 

merknads-behandlingen var en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget i kommunestyrets 

behandling av planen i sak 19/16. 

 

I brev fra Dere datert 19.05.2016 står bl.a: 

 

 
 

Fylkesmannen fremmet 2 innsigelser: 

 

1) «Kommunen må utarbeide kart over landbrukets kjerneområder, og kan bruke dette 

som grunnlag for å utforme hensynssone for landbruk H510 med retningslinjer for 

framtidig arealbruk. Dette er vilkår i henhold til regional landbruksplan kapittel 4.4.2 

Jordvern.» 

 

2) «Kommunen må også ta stilling til hvilke landbrukstiltak som skal være tillatt i 100-

meterssonen langs sjø, jf. plan- og bygningslovens 11-11, nr. 4.»  

 

Innsigelse 1 er løst ved at kart over kjerneområder landbruk var utarbeidet på vedtakstidspunktet 

og endel av beslutningsgrunnlaget.  
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Innsigelse 2) er, etter Skjervøy kommunes oppfatning, allerede i varetatt i § 4.5 i høringsutkastet. 

Skjervøy kommune vil påpeke at det er hovedvei som i stor grad avgrenser strandsonen. Skal 

man benytte 100 meter, havner man ofte langt opp i fjellsiden. 

 

I § 4.5, i planbestemmelsene, står følgende: 

 
 

Skjervøy kommune mener at § 4.5 og de vurderinger som er gjort er tilstrekkelig for å sikre 

landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs jf. plan- og bygningslovens § 11-11 nr. 

4. I dele og byggesaker i slike områder gjøres det i tillegg landbruksmessige vurderinger etter 

Jordlovens §§ 8, 9 og 12. 

 

Skjervøy kommune selvfølgelig er åpen for, ved senere revidering av Kommuneplanens arealdel, 

å ta inn ytterligere presiseringer av hvilke tiltak som skal være tillatt i 100-meterssonen langs sjø, 

jf. plan- og bygningslovens 11-11, nr. 4. 

 

På grunnlag av kommunestyrebehandling av «Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 

2015–2027», med grunnlag i vedlagte merknadsbehandling, vedlagte kart over kjerneområder for 

landbruk og presiseringer i dette skrivet, ber vi om at Fylkesmannen i Troms godkjenner at 

nevnte innsigelser er imøtekommet. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Cissel Samuelsen 

Rådmann 

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

 

 

Vedlegg 

1 Planbestemmelser og retninglinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027, datert 

31.08.2015 

2 Merknadsbehandling av høringsutkast KPA Skjervøy kommune 31.08.2015 

3 1941KPA_Årviksand_landbruk_5000 

4 1941KPA_Laukøya og Lauksletta_landbruk_12000 

5 1941KPA_Kobbepollen_landbruk_5000 

6 1941KPA_Arnøya sør_landbruk_10000 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2016/250-2 4278/2016 L33 11.08.2016 

 

søknad om deling av eiendom 3/17 på Haukøya 

 

Saksopplysninger:  

Skjervøy kommune har mottatt en søknad om deling av eiendommen 3/17 på Haukøya. 

 

Søker: Knut Henriksen m/flere 

Erverver: Ole Johan Henriksen 

 

Av søknaden ønsker erverver å få fradelt en tomt på 400 kvm fra eiendommen 3/17. Denne 

omsøkte tomt er i dag bebygd med en hytte. 

 

I forbindelse med oppretting av eiendommen 3/17 ble søknaden sendt på høring til berørte 

fagetater for uttalelse. Søknaden gjaldt kun fradeling av tomt til eksisterende oppsatt hytte. Det 

kom ingen merknader til dette under forutsetning at det ikke skulle gjøres nye tiltak på 

eiendommen.  

I 2014 søker Ole Johan Henriksen om å få oppføre hytte på eiendommen 3/17. Etter flere klager 

fra både søker og fagetatene ble saken til slutt avgjort av Riksantikvaren. Riksantikvaren ga søker 

medhold og tillot søker å føre opp ei hytte på eiendommen 3/17. 

 

Med bakgrunn i denne utredningen har saksbehandler ikke sett det nødvendig å sende saken på 

ny høring.  

 

 

Vurderinger: 

Ettersom det ikke skal gjøres nye tiltak på eiendommen utover selve fradelingen, og at 

Riksantikvaren har gitt tillatelse til oppføring av hytta vil en tillate fradelingen som omsøkt. 
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Vedtak: 

En viser til saksutredningen og tillater fradeling av en tomt på 400 kvm fra eiendommen 3/17 

som omsøkt. 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal gjøres nye tiltak på eiendommen.  

 

 

 

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 

  

Eivind Mathisen 

Avdelingsingeniør 
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Christina Lund 

Reisadalen 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/322-3 4147/2016 44/24 18.08.2016 

 

Uløybukt: Vedtak om tillatelse i ett trinn for oppføring av ny bolig - gnr 44 

bnr 24 

 

Det søkes om oppføring av ny fritidsbolig. Fritidsboligen oppføres som en erstatning da tidligere 

fritidsbolig ble nedbrent. Ny fritidsbolig oppføres på gjenværende grunnmur med mindre 

modifiseringer. Ansvarlig rørlegger bruker eksisterende bunnledninger, septik og V/A. Det skal 

på grunn av eksisterende grunnmur ikke gjøres noen terrengendringer. 

 

Fritidsboligen oppføres i 1 etasje med stående kledning og saltak med vinkel 27 grader. 

Gesimshøyde er 2,6m og mønehøyde 4.5m målt fra topp gulv. 

 

Tomten er omfattet av kommuneplanens arealdel og ligger i område avsatt til LNFR. Ettersom 

dette er en ren erstatningshytte søkes det i samråd med kommunen ikke om dispensasjon 

ettersom området ikke lenger benyttes til reguleringens formål. 

 

Det er sendt egen søknad til Statens vegvesen om oppføring av erstatningshytte ettersom 

avstanden til fylkesveien er på 28,8 meter, målt til senter vei. Statens Vegvesen har samtykket til 

tiltaket. 

 

CK Nor Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet 

dekkes med sentral godkjenning. 

 

 

Rusånes Fabrikker AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO prosjektering av hytte med 

fundamentplassering og fundamentlaster og UTF- arbeider byggesett hytte på fabrikk, begge i 

tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 
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Lato Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF- utvendige tømrerarbeider i tiltaksklasse 1. 

Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 

 

 

Henriksen Bygg & Flis søker om ansvarsrett i kategoriene PRO og UTF innenfor tømrerarbeid 

inkludert våttromsarbeid (membran) i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes med sentral 

godkjenning. 

 

 

Rørtjeneste Nord AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF vann/avløpsledninger, 

innvendig og utvendig i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes på UTF med sentral 

godkjenning. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Christina Lund tillatelse i ett trinn for 

oppføring av ny bolig - gnr 44 bnr 24 i Uløybukt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis CK Nor Bygg AS ansvarsrett i funksjonen 

SØK i tiltaksklasse 1. 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rusånes Fabrikker AS ansvarsrett i 

funksjonen PRO, prosjektering av hytte med fundamentplassering og fundamentlaster og UTF- 

arbeider byggesett hytte på fabrikk, begge i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Henriksen Bygg & Flis ansvarsrett i 

kategoriene PRO og UTF innvendig tømrerarbeid inkludert våtroms arbeid (membran) i 

tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Lato Bygg AS ansvarsrett i funksjonen UTF- 

utvendige tømrerarbeider  i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørtjeneste Nord AS ansvarsrett i funksjonene 

PRO og UTF vann/avløpsledninger, innvendig og utvendig i 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 

  

Svein Hugo Solberg 
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Geir Are Olufsen 

Postboks 105 

   

 

Att. Bjørn Sigurd Mathiassen 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/359-2 4241/2016 69/835 09.08.2016 

Rypeveien 3: Vedtak om tillatelse i ett trinn for oppføring av tilbygg - Gnr 69 

bnr 835 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

Tilbygget er på 3,6 m2 og er en utvidelse av arealet på kjøkkenet. Tilbygget er et lite tilbygg og 

helt i tråd med eksisterende reguleringsplan. Skjervøy kommune er eier av området som grenser 

til Rypeveien 3. 

 
Tømmer og Betong AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK i tiltaksklasse 1. 

Bedriften har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1. 

 

Geir Are Olufsen søker om ansvarsrett som selvbygger i tiltaksklasse 1. 
 

 

Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Geir Are Olufsen byggetillatelse for oppføring av 

tilbygg på gnr 69 bnr 835. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømmer og Betong AS ansvarsrett i funksjonen 

SØK i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i veiledningen til SAK 10 § 6-8 gis Geir Are Olufsen ansvarsrett i tiltaksklasse 1som 

selvbygger for arbeider i forbindelse med oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 835.  
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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 

 

 

 

Kopi til: 

Tømmer og betong AS Postboks 105 9189 SKJERVØY 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/397-2 4550/2016 54/5 29.08.2016 

 

Kågen: Vedtak om tillatelse i ett trinn for legging av ny overføringsledning for 

vann og oppføring av inntakshus ved Storbuktvannet - gnr 54 bnr 5 

Saksopplysninger:  

Skjervøy kommune skal legge ny overføringsledning på Kågen gnr/bnr 54/5. Arbeidene er 

planlagt utført i løpet av høst og vinter 2016, og skal utføres som graveentreprise. Alle 

hjemmelshavere av eiendommen er varslet i nabovarsel. Det er ikke kommet inn merknader til 

saken. 

 

Ledningstrasé 

Overføringsledningen starter ved Storbuktvannet og følger Storbuktelva ned Storbuktdalen hvor 

den ender ved inntaksdam og inntaksarrangementet for drikkevann. Traseen er på ca. 1600 meter. 

Ved inntaksdammen skal det etableres tre nye kummer og inntaksarrangement. 

 

Inntakshus 

Ved Storbuktvannet skal det oppføres nytt inntakshus. Det nye inntakshusets grunnareal skal 

være 24 m². Husets lengde og bredde er 3,0 x 8,0 meter (utvendige mål). Veggene skal kles med 

villmarkspanel og ha saltak i takshingel med vindskier. Utvendig vegghøyde skal være 2,4 meter, 

mønehøyden 3,7 meter. Takvinkel skal være 30 grader. 

 

Rettigheter/Servitutter Gnr/Bnr 54/5  

I følge grunnboken gnr/bnr 54/5 har Skjervøy kommune igjennom servitutt i grunn rett til å ha 

vannverk og vannledning liggende på eiendommen. Avtalen er datert 28.04.1969 og har nr. 1412. 

 

Ansvarsretter: 

 

Aquapartner AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK. Ansvarsområdet dekkes med sentral 

godkjenning i tiltaksklasse 2. I tillegg søker Aquapartner AS om ansvarsrett i funksjonen PRO, 
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prosjektering av vannforsyningsanlegg, i tiltaksklasse 3. Ansvarsområdene dekkes med sentral 

godkjenning i tiltaksklasse 3. 

 

Mesta AS AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF, vannforsyning- og avløpsanlegg, 

innmåling og utstikking og veg- og grunnarbeider, alt i tiltaksklasse 3. Ansvarsområdene dekkes 

med sentral godkjenning. I tillegg søker Mesta AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF på 

montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner, herunder inntakshus og kummer i 

tiltaksklasse 2. Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 

 

Vurderinger: 

Fastsetting av tiltaksklasse er viktig for at oppgaven skal kunne ansvars belegges med rett 

kompetanse. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal forslag til tiltaksklasse angis, men det er 

kommunen som fastsetter tiltaksklasse.  

På bakgrunn av at utbyggingen som skal gjøres omfatter oppgaver med stor kompleksitet og 

vanskelighetsgrad, hvor mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og 

sikkerhet vil alle ansvarsrettene bli satt i tiltaksklasse 3. 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy kommune tillatelse i ett trinn for 

legging av ny overføringsledning for vann og oppføring av inntakshus ved Storbuktvannet - gnr 

54 bnr 5 på Kågen i Skjervøy kommune. 

 

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

og PRO, prosjektering av vannforsyningsanlegg, i tiltaksklasse 3. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Mesta AS i funksjonen UTF, vannforsyning- 

og avløpsanlegg, innmåling og utstikking og veg- og grunnarbeider, montering av bærende 

metall- eller betongkonstruksjoner, herunder inntakshus og kummer, alt dette i tiltaksklasse 3. 

 

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: 

Aquapartner AS    

Hennica 

Westheimer 

Aquapartner AS 

   

Mesta AS    
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Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/403-1 4586/2016  31.08.2016 

 

Pliktkommisjonen - Innspill til ekspertgruppen som skal vurdere 

pliktsystemet i hvitfisknæringen 

I Nord-Troms ble det i sin tid gitt fiskerettigheter til Skjervøytrålere med leveringsplikt til anlegg 

i regionen for å sikre jevn råstofftilgang. Denne rettigheten tilhører fortsatt Skjervøy og 

sekundært hele Nord-Troms og Vest-Finnmark, men er endret til en tilbudsplikt som i begrenset 

grad blir brukt lokalt. Den om lag 2500 tonn store kvoten beregnet for vår region, selges i stor 

grad som ubearbeidet frossent råstoff rett til utlandet eller leveres i andre deler av landet. 

 

I Skjervøy er det Nergård som har tilbudsplikt. Nergård har ikke aktivitetsplikt i Skjervøy 

kommune og eier da heller ikke de anleggene som har rett til å få råstoff fra disse trålerne. 

 

Når det gjelder leveringsplikten som gjelder for Skjervøy kommune må man kunne si at disse 

overhodet ikke fungere slik det var tenkt. Råstoff fra disse trålerne skulle bidra til å sikre helårige 

arbeidsplasser og være med på sikre ei bærekraftig hvitfisknæring. I stor grad fryses fisken 

ombord og selges direkte til utlandet for videre foredling. Dette råstoffet blir da en direkte 

konkurrent til de produktene fiskebrukene produserer basert på fangst fra kystflåten. 

 

Vi mener at ekspertgruppa spesielt bør se på hvordan leveringsplikten fungerer i områder der det 

ikke er aktivitetsplikt. Det bør vurderes om det er mulig å fjerne bearbeidingsplikten ved anlegg 

som ikke har aktivitetsplikt. 

 

For å få pliktene til å fungere etter hensikten kan følgende endringer gjøres: 
1. Trålerne som har leveringsplikt pålegges å levere fangstene fersk til de anleggene dette gjelder. 

Om dette fører til at Nergård får dårligere lønnsomhet i flåteleddet, kan Storting og Regjering 

som har lempet på disse betingelsene kompensere for dette tapet. 

 

Om punkt 1 ikke er realiserbart bør Storting og Regjering kjøpe tilbake konsesjonene. Råstoffet 

fra disse torsketrålkonsesjonene som skal leveres i Skjervøy, retildeles til lokal fiskeflåte, som på 
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samme måte som konsesjonene allerede instruerer, skal levere fisken til anleggene i kommunen. 

Da vil både lokal fiskeflåte, industrien på land og samfunnene kunne oppnå det som var 

intensjonene i konsesjonsvilkårene, sikre ei helårig og lønnsom hvitfisk næring i kommunen. 

 

 

2. Anleggene i vår kommune som mottar tråleråstoff blir i dag pålagt en bearbeidingsplikt. Denne 

bearbeidingsplikten bør fjernes. Fiskebrukene må stå fritt til å anvende råstoffet til det som 

måtte være mest fordelaktig for bedriften. Det har de siste årene vært sendt ut mye fersk fisk 

(sløyd hodekappet torsk) til markedet fordi dette har vært lønnsomt. Selv om det ikke er 

bearbeidet fisk er dette også med på å skape aktivitet på fiskebrukene. Dette vil bidra til ei mer 

robust og lønnsom hvitfisk næringen. Disse bedriftene er i tillegg lokal eid og har et klart mål om 

å skape aktivitet i lokalsamfunnet. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

Ørjan Albrigtsen 

Ordfører 

Skjervøy kommune 

77 77 55 11/47 01 36 62 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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A & R Eiendom AS 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/62-11 4597/2016 69/231 01.09.2016 

 

Strandveien 62 og 64: Vedtak om igangsettingstillatelse av resterende del av 

arbeider i forbindelse med ombygging av kontorlokaler til leiligheter i 2. 

etasje gnr 69 bnr 231 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 
 

A & R Eiendom AS fikk rammetillatelse 15.03.2016 og rivetillatelse 02.04.2016 i forbindelse 

med ombygging av kontorlokaler til 4 leiligheter i 2. etasje, gnr 69 bnr 231. Rivearbeidene er 

avsluttet, sluttrapport med rehabilitering og riving er oversendt kommunen. Nå søkes det om 

igangsettingstillatelse av resterende del av prosjektet. 

 

AR-Ing AS er i rammetillatelsen, gitt 15.03.2016, tildelt ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO, 

innvendig ombygging og på brannkonsept i tiltaksklasse 2. 

 

SB2 Utvikling AS søker om ansvarsrett i funksjonene UTF, overordnet utførelse på alle 

byggearbeider i tiltaksklasse 2.. Bedriften har sentral godkjenning på ansvarsområdet i 

tiltaksklasse 2. 

 

Total Brannsikring AS søker om ansvarsrett i funksjonene KONT, kontroll av brannkonsept i 

tiltaksklasse 2. Bedriften har sentral godkjenning på ansvarsområdet i tiltaksklasse 3. 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis A & R Eiendom AS igangsettingstillatelse av 

resterende deler av byggearbeidene i forbindelse med ombygging av kontorlokaler til leiligheter i 

2. etasje gnr 69 bnr 231. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis SB2 Utvikling AS i funksjonene UTF, 

overordnet utførelse på alle byggearbeider i tiltaksklasse 2. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Total Brannsikring AS i funksjonen KONT, 

kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 2. 

 

 

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: 

Ar-Ing as postboks 112 9189 SKJERVØY 

Anne Henriksen    

Total Brannsikring AS    

SB2 Utvikling 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 
 

A & R Eiendom AS 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/859-7 4618/2016 1941/70/1 01.09.2016 

 

Strandveien 38: Vedtak om igangsettingstillatelse for hele tiltaket i forbindelse 

med  ombygging av Rasch bygget til leiligheter og bygging av tilbygg gnr 70 

bnr 1 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 
 

A & R Eiendom AS fikk rammetillatelse 30.06.2016 i forbindelse med ombygging av Rasch 

bygget til leiligheter og bygging av tilbygg gnr 70 bnr 1. 

 

AR-Ing AS ble i rammetillatelsen, gitt 30.06.2016, tildelt ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO, 

på ombyggingen, PRO på brannkonsept og PRO på miljøsanering, alt i tiltaksklasse 2. 

 

SB2 Utvikling AS søker om ansvarsrett i funksjonene UTF, overordnet utførelse på alle 

byggearbeider inkl riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2.. Bedriften har delvis sentral 

godkjenning på ansvarsområdet i tiltaksklasse 2. 

 

Nord- Troms Rør AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene PRO og UTF på 

rørleggerarbeidet. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning.  

 

Total Brannsikring AS søker om ansvarsrett i funksjonene KONT, kontroll av brannkonsept i 

tiltaksklasse 2. Bedriften har sentral godkjenning på ansvarsområdet i tiltaksklasse 3. 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis A & R Eiendom AS igangsettingstillatelse for 

hele tiltaket i forbindelse med ombygging av Rasch bygget til leiligheter og bygging av tilbygg 

gnr 70 bnr 1. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis SB2 Utvikling AS ansvarsrett i funksjonene 

UTF, overordnet utførelse på alle byggearbeider inkl riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2. 

førelse på alle byggearbeider i tiltaksklasse 2. 

 

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

PRO og UTF rørleggerarbeidet i tiltaksklasse 2. 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Total Brannsikring AS i funksjonen KONT, 

kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 2. 

 

 

 

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: 

Ar-Ing as postboks 112 9189 SKJERVØY 

Anne Henriksen    

SB2 Utvikling AS    

Total Brannsikring 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 
 

Elvenes Maskin AS 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/377-2 4706/2016 69/1 07.09.2016 

 

Skjervøy Langbakken: Vedtak om byggetillatelse uten ansvarsrett, til 

oppføring av brakkerigg med kontorer, spiseplass og lomp ifm bygging av ny 

FV 866 i Langbakken - gnr 69 bnr 1 

 

Saksopplysninger:  

Det vises til tegning og situasjonsplan. Det søkes om byggetillatelse uten ansvarsrett til oppføring 

av brakkerigg med kontorer, spiseplass og lomp ifm bygging av ny FV 866 i Langbakken. 

Tiltaket kommer inn under «Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres 

for lengre tidsrom enn 2 år)». 

 

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan er 210,00 m² 

+ Parkeringsareal 50,00 m² 

= Sum areal 260,00 m² 

 

Plassering av tiltaket: 

Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. 

Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. 

Minste avstand til nabogrense 450,00 m. 

Minste avstand til annen bygning 150,00 m. 
 

Adkomst: 

Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst. 

Tomta har adkomst til riksveg/fylkesveg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel. 

Avkjørselstillatelse er gitt. 

 

Vannforsyning: 

Tomta er tilknyttet offentlig vannverk 

Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn. 
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Avløp: 

Tomta er tilknyttet privat avløpsanlegg 

Det skal installeres vannklosett. 

Det foreligger IKKE utslippstillatelse. 

Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn. 

 

Overvann 

Takvann/overvann føres til terreng. Området er ikke regulert, men er i kommuneplanens arealdel 

avsatt til LNFR område. 

 

Elvenes Maskin AS v/Asbjørn Kleivan opplyser på telefon 07.09.2016 at det ikke søkes om 

utslippstillatelse fordi avløpsvannet skal føres til en tett tank. Nord- Troms Rør AS har gitt tilbud 

til dem om dette. Siden avløpsvannet skal legges i tett tank søkes det ikke om utslippstillatelse. 

 

Nord- Troms Rør AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene PRO og UTF på VVS 

installasjon. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. Erklæring om ansvarsrett vil bli 

ettersendt. 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Elvenes Maskin AS byggetillatelse, uten 

ansvarsrett, for bygging av brakkerigg, med kontorer, spiseplass og lomp i forbindelse med 

bygging av ny FV 866 i Langbakken som omsøkt. Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som 

ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år) 

 

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

PRO og UTF vann/avløpsledninger til brakkeriggen. 

 

 

Når byggearbeidet er ferdig sendes søknad om ferdigattest til oss. 

http://www.dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5167-soknad-om-

ferdigattest.pdf 

 

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: 

Nord-Troms Rør 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 
 

Elin og Svein Idar Pedersen 

Ørnveien 28 

   

 

 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd - 

Personlig 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/345-2 4170/2016 V00 01.08.2016 

 

Arnøyhamn: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Arnøyhamn - 

gnr 57 bnr 23 

 

Henvisning til lovverk: 

 

Konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9. 

 

 

Saksopplysninger/ Vurderinger:  

Det er gjort avtale om kjøp av eiendommen 57/23. På grunn av størrelsen er eiendommen 

konsesjonspliktig. 

 

 

Søker:  Elin og Svein Idar Pedersen, Ørnveien 28, 9180 Skjervøy. 

Selger: Jon Emil Pedersen, Postboks 80, 9329 Moen  

 

I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 133,2 daa. 

Av dette er 9,1 daa klassifisert som overflatedyrka jord, 9,8 daa innmarksbeite, 3,1 daa skog på 

lav bonitet, 68,5 daa uproduktiv skog, 2,2 daa myr, 21,6 daa jorddekt fastmark og resten skrinn 

fastmark. 

 

Det ar ikke vært landbruksmessig drift på eiendommen på mer enn 30 år, og den overflatedyrka 

jorda blir etter reglene ikke lengre betraktet som dyrka jord. 
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Ifølge gjeldende arealdel av kommuneplanen for Skjervøy, er den bebygde delen av eiendommen 

i strandsonen. Denne delen inngår områder av landbruksmessig betydning.  

 

Øvrig del, dvs. mesteparten, av eiendommen ligger områder med reindrifts- og 

naturforvaltningsinteresser. Her er ikke bebyggelse tillatt.  

 

På eiendommen står et bolighus med grunnflate 56 m2 oppført i tre etasjer i 1947 og et fjøs fra 

samme tidsrom. Alle bygninger oppgis i konsesjonssøknaden å være i middels stand. 

 

Formålet med ervervet er å bruke eiendommen som fritidseiendom. Eiendommen ikke har vært 

brukt til landbruk siden 1960 tallet. 

 

 

Kjøpesummen er oppgitt til kr. 460.000,-. 

 

Vurdering etter konsesjonsloven: 

Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, 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 gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

 

1. framtidige generasjoners behov 

2. landbruksnæringen 

3. behovet for utbyggingsgrunn 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 

5. hensynet til bosettingen 

 

Konsesjonslovens § 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer,  

sies følgende: 

 

Ved avgjørelser av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruks 

formål skal det til fordel legges særlig vekt på: 

 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig pris i området 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 

 

Eiendommen er fraflyttet. Eiendommen har svært begrensa landbruksmessige interesser, både på 

grunn av beskjedne ressurser og at arealene er gjengrodd. 

 

En har ikke spesielle merknader til kjøpesummen 

 

Vedtak: 

 

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Elin og 

Svein Idar Pedersen for erverv av eiendommen gnr. 57 bnr. 23 i Skjervøy kommune til 

fritidsformål som omsøkt. 
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Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen er fraflyttet. Eiendommen har svært liten 

landbruksmessig interesse, både på grunn av små produktive arealer som nå er gjengrodd. 

 

Kjøpesummen aksepteres. 

 

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. 

 
Vedtaket er elektronisk godkjent og sendes ut uten underskrift. 

 

 

 

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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