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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2016/550 -18 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato: 09.10.2017 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/17 Formannskap 18.10.2017 

Kommunestyret 

Økonomirapport høst 2017 

Henvisning til lovverk: 

Vedlegg 
1 Reguleringsskjema 
2 Skjema 1A 
3 Skjema 1B 
4 Bemanningsplan 

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med

reguleringsskjema datert 09.10.17
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B
3. Endringene i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt.

Saksopplysninger 
I tråd med godt innarbeidet rutine har etatene gjennomgått sin virksomhet. De har laget hver sin 
rapport som til slutt er sydd sammen til en sammenfatning der man har imøtekommet deres 
behov og ønsker. 

SENTRALADMINISTRASJONEN 

100 Politisk virksomhet 
Internreguleringer. Tilføres kr 30 000,- på grunn av 2 ekstraordinære formannskapsmøter og et 
kommunestyremøte. Ellers i henhold til budsjett.  
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101 Valg 
Som budsjettert.  
 
102 Kontroll og tilsyn 
Interne regulereringer.  
 
120 Administrasjon 
I henhold til budsjett. Interne reguleringer. 
 
121 Tiltak flyktninger 
Behov for interne regulere mellom postene. Hentes fra introduksjonsstønad. Det er budsjettert 
mer i introduksjonsstønad enn det forventes utbetalt. Dette har sammenheng med at noen 
flyktninger er kommet i jobb eller har rettigheter i forhold til Folketrygden. Vi har pr i dag 
bosatt 5 flyktninger og fått beskjed om at det kommer en familie på 6 i løpet av oktober. Det 
forventes at inntektene blir som budsjettert. 
 
130 Kommunekassa 
Interne reguleringer. 
 
140 EDB 
Behov for noen interne reguleringen mellom postene. 
 
141 Interkommunal EDB 
I henhold til budsjett. 
 
160 Felles utgifter 
Behov for interne reguleringer mellom postene. Dette er et samleansvar og det er flere ting som 
blir belastet her. Kostnader til omstillingsprosjektet i 2017 har ingen budsjetterte midler da det 
som var igjen etter 2016 er satt på disposisjonsfond. Henter ikke fra fondet, men regulerer 
internt.  
Det ble vedtatt i kommunestyret at reduksjon i sykefraværet skulle gi en besparelse på kr 
500 000,- i 2017. Det har ikke vært helt klart hvordan dette skal synliggjøres i budsjettet og 
reduksjonen har vært lagt på ansvar 160. Dette flyttes fra ansvaret og ut til etatene til konto 
10201- lønn sykevikarer. Eventuell besparelse vil forhåpentligvis synliggjøres med mindre 
forbruk på denne kontoen. Utviklingen i sykefraværet viser en svært beskjeden reduksjon og det 
kan derfor ikke forventes en besparelse på 500 000,- på reduksjon i sykefraværet for 2017. 
 
 
KULTUR OG UNDERVISNING 
 
Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det være behov for å tilføre kr 981 000 i 
denne reguleringa til kultur- og undervisningsetatens i budsjettet for 2017.  
Det store bildet for etaten er;  
Vi har økte utgifter på: 

- Økte stillinger i grunnskole og barnehage pga økt barne-/elevtall. Økte 
spesialpedagogiske ressurser 
 

Vi har innsparing på: 
- Mindre tilskudd til privat barnehage  

 
Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene: 
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200 Administrasjon 
Som budsjettert 
 
203 PPT 
Økte kostnader på lønnskostnader i midlertidige løsninger pga langtidssykemelding.  
Tilføres kr 62000,- 
 
210 Felles grunnskole 
De to store postene her er: 

- Tilskudd spes ped privatskole kr 596.000 
- Tilskudd barnevernplasserte elever i andre kommuner: kr 835.000 

Begge postene ligger innenfor reguleringa i mai. 
 
211 Skjervøy barneskole 
I økonomiplanen er det forutsatt nedtak på 1,1 pedagog og 36 % assisten fra 1/8-17. 
Nedtaket blir ikke gjennomført, i stedet ei øking på 40 % ass. 
Økning av ressurser skyldes: - en klasse mer, - økt spes ped behov, - økt senior ressurs, - økte 
utgifter til samisk undervisning 
Reduksjon er gjort på ; friluftsgjengen (halvert), fast sykevikar og norsk for fremmed- språklige. 
Samlet tilføres barneskolen kr 1.105.000 i denne reguleringa 
 
212 Skjervøy ungdomsskole 
I økonomiplanen forutsettes et nedtak på 1,5 st pedagog og 50 % ass. 
Nedtaket blir 0,53 pedagog og økning på 130 % assistent. 
Økning av ressurser skyldes en klasse mer (8 kl) og økt spes ped og samisk undervisning. 
Reduksjon er gjort på vikarressurs og gruppedeling. 
Samlet må det tilføres kr 532000 i denne reguleringa, det meste på fastlønn. 
 
213 Arnøyhamn skole  
Økte kostnader på sykelønn kompenseres med NAV-refusjon. Trenger ikke tilføring av midler 
resten av året. 
 
221 Kino 
Som i mai ser budsjettet ut til å holde.  
 
222 Kulturhuset 
Budsjettet ser ut til å holde. Egne midler oppgradering scene, sal, foaje og inngangsparti. 
 
224 Svømme og idrettshall 
Budsjettet ser ut til å holde, men noe usikkerhet rundt billettinntekter.  
 
270 Felles barnehager 
Den største posten her er tilskudd til private barnehager.  Det som påvirker denne posten er: 
Økt barnetall i de kommunale barnehagene på tettstedet og reduksjon i den private. 
Tilskuddet til ØNB baserer seg på regnskapstallene i de kommunale barnehagene for 2015. 
Budsjettet er kr 10,2 mill. Beregninger viser at posten reduseres med kr 1 mill pga lavere 
barnetall i ØNB. 
 
271 Solstua  
Etter øk. planen skal det reduseres med to stillinger 1/8-17. Dette vil gjennomføres for 1,5 
stilling og økt sykepengeref gjør at budsjettet reduseres samlet med kr 201.000. 
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272 Eidekroken barnehage 
Økning i bemanning med 1 stilling pga økt barnetall på ei avdeling (fra 9 til 12). Økt spes ped 
på 0,66 stilling.Samtidig forutsetter BØP et nedtak på 0,5 stilling fra 1/8. Budsjettet tilføres 
samlet kr 198000. 
 
273 Vågen barnehage 
Økning i bemanning med 1 stilling pga økt barnetall på ei avdeling (fra 9 til 12). Samtidig 
forutsetter BØP et nedtak på 0,5 stilling fra 1/8. Budsjettet tilføres kr 296000 
 
274 Årviksand barnehage 
Budsjettet tilføres kr 79000. Størst sprekk på sykelønn og svikt egenandeler 
 
275 Arnøyhamn barnehage 
Budsjettet tilføres kr 41000. Størst svikt på sykelønn og egenandeler. 
 
276 Akutten barnehage 
Ny to-avdelings barnehage i Kulturskolens lokaler. Bemanning er redusert til 1,5 avd i forhold 
til budsjett i mai pga redusert i barnetall i løpet av sommeren. Budsjettet reduseres med kr 
176000 
 
281 SFO Skjervøy 
Barnetallet på SFO er for tiden  91. Økte inntekter egenandeler på kr 80000. Økte inntekter går 
til bemanningsøkning med ca 100 % stilling, økt matpenger og økt aktivitetsmateriall fra 1/8. 
Alt pga økt barnetall. Totalt tilføres kr 125000,- 
 
282 SFO Årviksand 
Budsjettet holder 
 
283 SFO Arnøyhamn 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
290 Kulturskolen 
Fastlønna tilføres kr 25000 
 
293 Folkehelse  
Budsjettet ser ut til å holde.  
 
294 Voksenopplæringa 
Aktiviteten ved VO har vokst i takt med elevtallet og det er behov for styrking av 
driftsbudsjettet. Dette vil foreslås i neste BØP.  I denne reguleringa styrkes midler til bl.a. 
læremidler, husleie og lønnsmidler. Inntektene økes samtidig, slik at budsjettet tilføres samlet kr 
57000. 
 
 
HELSE OG OMSORG 
 
300. Administrasjonen 

 Det er foretatt en del interne reguleringer, og budsjettet ser ut til å holde ut året. 
 Mindre forbruk med kr. 13.000 er med på å dekke etatens behov. 

 
310. Helsestasjonen 

 Det er positivt avvik i forhold til fastlønn på kr. 293.000. Dette skyldes at vi kun har hatt en 
helsesøster fast, store deler av året. 
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 Da det bare har vært en helsesøster har det vært behov for å leie inn helsesøster gjennom året. 
Dette for å ta det mest prekære i tjenesten så som vaksinasjoner, spedbarnskontroller og kontroll 
av førskolebarn.  

 Det er foretatt noen interne reguleringer innenfor ansvaret.  
 Mindre forbruk med kr. 293.000 er med på å dekke etatens behov. 

 
320. Legestasjonen 

 Det er negativt avvik i forhold til fastlønn, som ser ut til å bli kr. 195.000,- gjennom året. Dette 
skyldes at det ikke ble overført midler til 40% legesekretær og at en av legene har et personlig 
tillegg på lønn som ikke kom med i budsjettet. 

 Det er foretatt mange interne reguleringer uten behov for å be om tilleggs bevillinger. 
 Skjema 2. Ut fra overstående bes det om ekstramidler med kr. 195.000. 

321. Fysioterapitjenesten 
 Det ble tilsatt fysioterapeut i nærværsprosjektet på høsten. Det er derfor regulert mellom 

fastlønn og driftsavtale for å dekke opp lønn. 
 Noen små reguleringer av budsjettet internt uten behov. 
 Mindre forbruk med kr. 18.000 er med på å dekke etatens behov. 

 
350. Sosialtjenesten 

 Barneverntjenesten har to stillinger som får øremerkede midler fra staten.  
 Det er gjort en del interne reguleringer. 

 
351. Tilskudd eldre og uføre 
Ingen kommentarer 
 
354. Forebyggende tiltak  

 Det er startet et BPA tiltak der en assistent lønnes over konto 10100. Tidligere var dette tiltaket 
lønnet under lønn forebyggende tiltak. 

 Konto 10503 omsorgslønn tilføres kr. 324.000, Det er svært vanskelig å budsjettere for hele året 
i forhold til antall vedtak som gjøres. 

 Konto 10504 forebyggende tiltak har et økende behov på kr. 1.600.000. Dette har sammenheng 
med at den brukeren som det tidligere er varslet om enda ikke har flyttet i egen bolig, og det har 
heller ikke lykkes å bemanne opp boligen med det varslede personellet. En regner med at det vil 
bli mulig å kreve refusjon for ressurskrevende bruker.  

 Mindre forbruk på kr. 162.000 er med på å dekke etatens økte behov. 
 
355. Edruskapsvern 

 Ingen kommentarer. 
 

360. Barnevern  
 Det er foretatt en del interne reguleringer uten ekstra behov. 
 Behov for kjøp av institusjonsplasser justeres ned med kr. 1.340.000,- 
 Behovet for frivillige hjelpetiltak er høyt og justeres opp med kr. 346.000,- 
 Post 14707 diverse bidrag justeres opp med kr. 593.000,- 
 Advokatutgifter justeres opp med kr. 146.000. Dette har sammenheng med en del vanskelige 

saker som krever juridisk bistand. 
 Det er høy reiseaktivitet i barneverntjenesten for å følge opp brukerne. Dette gjenspeiles i 

postene 11223 og 11705.  
 Mindre forbruk på kr. 184.000 er med på å dekke etatens økte behov. 

 
370. Hjemmetjenesten  

 Mer forbruk på fastlønn med kr. 488.000. Dette kommer av at virksomhetsleders lønn ikke lå 
inne i budsjettet. 

 Lønn sykevikar må justeres opp med kr. 600.000,- 
 Vikarpostene har blitt justert opp. 
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 Lønn ferievikarer justeres opp med kr. 280.000,-. 
 På post 16000 egenandeler ble det gjort for stort anslag på inntekter – trygghetsalarmer. Denne 

må justeres ned med kr. 120.000,-.  
 Det er for øvrig gjort en del interne reguleringer i budsjettet. 
 Behov utover det som er i skjema 2 dekkes av mindre forbruk ellers i etaten.  
 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 488.000 til fastlønn, kr. 51.000 til lønn 

svangerskapsvikariat og kr. 120.000 egenandeler. 

372. Hjemmehjelpstjenesten 
 Gjort en del interne reguleringer. 
 Egenandeler er budsjettert for høyt med kr. 56.000 
 Mer forbruk med kr. 41.000 dekkes av mindre forbruk ellers i etaten.  

 
375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge 

 Fast lønn har et mindre forbruk på kr. 189.000 som har sammenheng med vakante stillinger. 
 Lønn sykevikar må økes med kr. 400.000,- og sees i sammenheng med refusjon sykepenger som 

økes med kr. 300.000,- 
 Lønn andre vikarer må økes med kr. 200.000,-  
 Overtid må oppjusteres med kr. 900.000,- dette grunnet sykefravær og en vanskelig 

vikarsituasjon. 
 Post 13709 diverse kjøp fra andre må økes med kr. 290.000,- Dette har sammenheng med at det 

ble nødvendig å hente inn vikarer fra vikarbyrå i sommer. 
 Det er videre gjort en god del interne reguleringer. 
 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr.900.000 til overtid og kr. 290.000 til diverse 

kjøp fra andre. 

377. Rus og psykiatritjenesten 
 Mindre forbruk fastlønn med kr. 428.000,-. Dette skyldes vakanse deler av året samt noe 

rimeligere vikarer. 
 Noe mer forbruk på lønn andre vikarer samt overtid. 
 Det er gjennom NAV inngått et lønnssamarbeid rundt en 50% stilling der NAV dekker 60% av 

utgiftene. I utgangspunktet er det ikke budsjettdekning for dette men verdien for virksomhetens 
brukere er stor. 

 Lønn annen ekstrahjelp viser et merforbruk på kr. 150.000,-. På denne posten er det avlønnet de 
to som tar videreutdanningen Seprep, samt det tidligere omtalte lønnssamarbeidet med NAV. 
Virksomheten tilbakeføres kr. 91.000,- fra fond avsatt til utdanningsformål og kr. 72.000,- i 
refusjoner fra NAV. 

 Er gjort en del interne reguleringer. 
 Mindre forbruk på kr. 185.000 er med på å dekke etatens økte behov. 

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4 
 Merforbruk på fastlønn, lønn ferievikarer og lønn andre vikarer. 
 Lønn annen ekstrahjelp må oppjusteres med kr. 319.000,- på grunn av behov for innleie av ekstra 

bemanning gjennom vinteren på grunn av til dels alvorlig sykdom hos spesielt en beboer. 
 Overtid må oppjusteres med kr. 193.000,- av samme grunn som det overstående. 
 Er gjort en mengde interne reguleringer der økt behov dekkes internt i etaten. 
 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 319.000,- til lønn annen ekstrahjelp og kr. 

193.000,- til overtid. 

379. Aktivitetssenteret 
 Merforbruk lønn sykevikar sees i sammenheng med økt refusjon sykepenger. 
 En del reguleringer på driftsbudsjettet. 
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 Kr. 18.000 i mer forbruk dekkes internt i etaten. 

380. Skjervøy sykestue og sykehjem 
 Fastlønn viser et antatt mindre forbruk på kr. 622.000,-. Dette har sammenheng med mange 

vakante stillinger. 
 Lønn svangerskap økes med kr. 489.000 og sees i sammenheng med refusjon foreldrepenger. 
 Lønn sykevikarer oppjusteres med kr. 381.000 da sykefraværet har gått opp. 
 Økning på kr. 100 000 på medisinske forbruksvarer, da budsjettet gjennom flere år har vært for 

lavt.  
 Matvarer oppjusteres med kr. 150.000. Da opprinnelig budsjett er for lavt. 
 Det er anslått en inntektssvikt på egenandeler på. Kr. 400.000,-. Dette har sammenheng med 

utskiftninger på sykehjemmet der den første måneden er gratis. 
 TV – lisens oppjusteres med kr. 63.000,-. Dette har sammenheng med installasjoner for tv og 

nettsignaler.  
 Lønn lærlinger er ikke justert på denne reguleringen og må tas senere på året. 
 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 63.000,- til TV-lisens og kr. 400.000,- til 

dekning av sviktende egenandeler. 

 390. NAV 
 Mindre forbruk på lønn i faste stillinger med kr. 138.000,- 
 Det ser ut til å være mindre forbruk på kvalifiseringsstønad med kr. 250.000,- 
 Mindre forbruk tilskudd boutgifter med kr. 250.000,- 
 Mindre forbruk på diverse bidrag med kr. 150.000,-. 
 En del andre mindre interne reguleringer uten ekstra behov. 
 Mindre forbruk med tilsammen kr. 690.000 er med på å dekke etatens økte behov. 

Vurdering 
Situasjonen er beskrevet detaljert under hver virksomhet og det fremgår også her på hvilke områder 
etaten ikke kan dekke merutgifter innenfor egne rammer, og dermed må be om midler på skjema 2. 
 
Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 3.019.000 
 
Det viser seg at det er på variabel lønn de fleste store avvikene kommer. Avvikene kan forklares men er 
en utvikling som ikke kan fortsette. 
Sykefraværet er fremdeles for høyt, men det er stor optimisme knyttet til nærværsprosjektet.  
 
Det er all grunn til å tro at det vil være vanskelig på flere områder å klare seg med dagens budsjett i årene 
som kommer: 

 Vikarutgiftene/overtid i pleie- og omsorg – tendens til høyere utgifter enn budsjettert over flere 
år. 

 Øvrige driftsutgifter er jevnt over for lavt budsjettert og har ikke vært tatt opp i forhold til 
prisstigning på 10 – 15 år. 

 
 
 
 
TEKNISK 
 
Ansvar 600 Administrasjon  
Byggesakskontoret har hatt et jevnt sig av byggesaker dette år. En ser at landbruk tar mer tid til 
saksbehandling på byggesakskontoret. Ny prosjektleder er begynt som medfører at flere 
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prosjekter blir gjennomført. Det fremkommer kr. 150.000,- i for lite budsjettert lønn, men dette 
er budsjettregulert mot andre ansvar.   Ansvarsområdet er i balanse  
 
Ansvar 605. Kart og oppmåling.  
Det har vært en større inntjening på festeavgiftene og det ser ut til at gebyret for kart og 
oppmåling blir som budsjettert. Serviceavtaler og lisenser for kartprogrammet er blitt større, 
disse reguleres mot festeavgiften. Ansvarsområde er i balanse.     
 
Ansvar 606 Arealplanlegging  
Det er tilført midler for igangsetting av sentrumsplanene, og reguleringsplan årviksand, det 
forventes ikke at midlene blir brukt opp og det bes om at overskytende blir videreført til 2018. 
Ansvarsområde har overskudd.  
 
Ansvar 610 Anleggsseksjonen  
Da det har vært en del uklarheter i forbindelse med brøyterodene, har ansvarsområde blitt 
belastet med advokatutgifter. Det har også vært en del utgifter på eksisterende utstyr ved 
avdelingen slik at avdelingen kommer ut med ert underskudd på kr. 438.500,- som bes dekt over 
skjema 2.  
 
Ansvar 620 vannverk  
Det jobbes med flere prosjekter samt vedlikehold av eksisterende pumper og renseanlegg. 
Ansvarsområde har nå fått tilført VA ingeniør og dette ser ut til å fungere greit. Ansvarsområde 
er i balanse.  
 
Ansvar 630 Kloakkanlegg  
Det jobbes med flere prosjekter samt vedlikehold av eksisterende pumper og vannledninger. 
Ansvarsområde har nå fått tilført VA ingeniør og dette ser ut til å fungere greit. Ansvarsområde 
er i balanse. 
 
Ansvar 640 Renovasjon 
Ansvarsområde er tatt bort fra og med 2017.  
 
Ansvar 650 Brannvern  
Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nord-Tromskommunene om et interkommunalt 
samarbeid. Utenom dette må kommunen drifte lokal avdeling Det ser ut til at ansvarsområde vil 
gå i balanse.  
 
Ansvar 651 Oljevernberedskap  
Ansvarsområde er i balanse 
 
Ansvar 652 Feiing  
Feiertjenesten vil gå med et overskudd i år som brukes til å betale ned tidligere års underskudd.  
 
Ansvar 660 Utleieboliger  
Vi har fått ny boligforvalter som tiltrådte 28.08.17. Gjengs leie skulle vært påbegynt og 
ferdigstilt i år. Denne er påbegynt men ikke ferdigstilt. Man ser for seg at første halvdel av 2018 
trengs for at denne kan ferdigstilles. Ansvarsområde har personer inne på tiltak slik at 
vedlikeholdet av boligene øker noe. Tap på fordringer er blitt tillagt ansvarsområde og en ber 
om at beløpet kr 226.800,- bes dekt over skjema 2.   
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Ansvar 670 Kommunale bygg  
Ansvarsområde har hatt mange store oppgaver i år. Men med forsiktig bruk ser det ut til at 
ansvarsområde vil holde.  
 
Ansvar 671 Park/idrettsanlegg 
Ansvarsområde måtte i år tilrettelegge for mottak av hageavfall og fikk tilført midler for dette. 
Det har ellers vært utført diverse vedlikehold på grøntanleggene til kommunen. Ansvarsområde 
ser ut til å holde.  
 
Ansvar 675 Renhold  
Ansvarsområde har nå fått på plass en ledene renholder, dette ser ut til å fungere fint. Det blir da 
mere tid til overs til vedlikehold/prosjektlederen av ansvarsområde 670. Ansvarsområde ser ut 
til å holde.  
 
Ansvar 676 Vaskeri  
Ansvarsområde ser ut til å holde.  
 
Ansvar 680 Havneforvaltningen  
Havna har hatt en travelt år da det har vært utfordringer ihht vedlikehold av kaiene. Det har vært 
utført diverse vedlikehold på Refakaien, Conteinerkaien, Skjervøy Sjømat samt nedsatt 4 nye 
lyspunkt til en pris av 350000,- Anløpsavgift er ikke innkrevd i år, dette medfører et tap på kr. 
476000,- Det skal igangsettes reparasjoner av flytebrygge 4 til en pris av ca. 300000,-  Båten 
viljen vil bli belastes med ca. 200.000,- i kaileie. Vi har i disse dager ute tilbudsforespørsel om å 
skrote båten Viljen og estimerte en kostnader mellom 200.000,- til 300.000,- kroner.  
Underskuddet i år dekkes inn ved bruk av tidligere års overskudd.  
  
Ansvar 681 Skjervøyterminalen  
Ansvarsområde jobber med nye løsninger for å få mer inntekter til terminalen. Så langt har de 
lykkes og det ser ut til at ansvarsområde går i balanse.  
 
Ansvar 690 Kommunale veier 
Ansvarsområde har store utfordringer når det gjelder veger og veilys. Det fremkommer 
imidlertid advokatregninger ang brøytekontrakter samt forespeilet besparelse på nye 
brøytekontrakter fra 2016 budsjettet, det bes dekt inn kr 375.000,- over skjema 2.   
 
 
 
FINANS 
 
Ansvar 900 
Fortsatt lav rente, kombinert med et sent låneopptak gjør at vi har en besparelse på 
rentekostnader for 2017. Kroner 475.000,- av budsjetterte midler på renter brukes til saldering 
av behov på skjema 2. 
Vi har godt budsjett på avdrag for å prøve å tilnærme oss et avdragsnivå tilpasset reglene i den 
foreslåtte nye kommuneloven. Vi regulerer ut kroner 500.000,- der for å saldere behov på 
skjema 2. 
 
Ansvar 980 
Egenkapitalinnskuddet i KLP ble noe høyere enn først varslet. Øker overføringen fra drift til 
investering med kroner 122.626,- 
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TOTALT INNMELDTE BEHOV 
Lønnsbufferen            -4.189.926,- 
Kultur og undervisning  981.000,-   
Helse og omsorg             3.019.000,- 
Teknisk              1.042.300,- 
Finans                 -852.374,- 
SUM                 0,- 
 
 
 
INNDEKNING 
Vi klarer å dekke merforbruket innenfor den totale driftsramma. 
 
 
 
OPPSUMMERING 
Ingen økning i bruk av disposisjonsfond i denne runden. Alle bufferne er derimot tømt nå, så 
skulle det oppstå nye behov hos noen frem mot neste rapportering må det nye eller større 
inntekter til, eventuelt mindreforbruk til hos noen andre for å unngå bruk av disposisjonsfond. 
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Budsjettendring 2017 - skjema 2

Konto Ansvar Funksjon Beløp Beskrivelse

12700 610 332 300 000        Advokater

14701 660 265 230 000        Tap på fordringer

12404 690 332 300 000        Advokater

12700 690 332 150 000        Advokater

14713 690 332 62 300          Erstatninger

10100 320 241 195 000        Lønn i faste stillinger

10100 370 254 488 000        Lønn i faste stillinger

10200 370 254 51 000          Lønn svangerskap

16000 370 254 120 000        Egenandeler

10400 375 254 900 000        Overtid

13709 375 254 290 000        Div. kjøp fra andre

10302 378 254 319 000        Lønn annen ekstrahj.

10400 378 254 193 000        Overtid

11959 380 253 63 000          TV - lisens

16000 380 253 400 000        Egenandeler

10100 211 202 981 000        Skole

15700 980 180 122 626        Aksjekjøp

10109 199 180 4 189 926-    Lønnsbuffer

15107 900 870 500 000-        Avdrag

15006 900 870 475 000-        Renter

SUM -                

Dato og sign: 09.10.2017 Espen Li
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -58 424 000 -58 424 000
Ordinært rammetilskudd -131 039 000 -131 039 000
Eiendomsskatt verk og bruk -1 050 000 -1 050 000
Eiendomsskatt annen fast eiendom -7 150 000 -7 150 000
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0
Andre generelle statstilskudd -12 231 500 -11 602 500
Sum frie disponible inntekter -209 894 500 -209 265 500

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -2 121 000 -1 804 000
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 6 650 434 7 521 934
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0
Avdrag på lån 10 300 420 10 675 420
Netto finansinntekter/-utgifter 14 829 854 16 393 354

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0
Til ubundne avsetninger 2 480 651 0
Til bundne avsetninger 563 700 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 980 651 0
Bruk av ubundne avsetninger -5 328 174 -5 068 174
Bruk av bundne avsetninger -2 263 000 -850 000
Netto avsetninger -6 527 474 -5 918 174

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 947 626 825 000
Til fordeling drift -200 644 494 -197 965 320
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 200 644 494 197 965 320
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0

27.09.17 Espen Li
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Regnskap 2016

-62 594 546
-128 600 301

-960 015
-6 426 525

0
-11 717 262

-210 298 649

-2 041 077
0

7 572 164
0

8 749 716
14 280 803

0
5 993 015
5 404 677

-3 002 463
-837 305

-2 522 964
5 034 960

882 175
-190 100 711
188 120 060
-1 980 651
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Budsjettskjema 1B - drift

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017 Regnskap 2016

Netto driftsutgifter pr Etat

Sentraladministrasjonen 28 694 536 33 195 462 23 001 173
Kultur og undervisning 63 453 975 62 443 975 61 256 853
Helse og omsorg 96 426 288 90 576 988 89 422 822
Prosjekter 220 000 0 -180 084
Investering 0 0 0
Teknisk 18 498 695 18 614 895 15 825 464
Finans -6 649 000 -6 866 000 -1 206 167
Netto for Etat 200 644 494 197 965 320 188 120 060

27.09.17 Espen Li
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Endring i bemanningsplan 1.9.16-1.9.17

Ansvar Fast% Mid. tidig% Fast % Mid.tidig % Fast % Mid.tidig %

100: Politikk 120 120 120

120: Adm 350 350 350

121: Flyktninger 150 170 170

130: Kommunekassa 500 500 500

140: IKT 200 200 200

160: Felles 70 70 70

Lærling IKT 100 0 30

200: Kult. og und.Adm. 300 300 300

203:PPT 150 150 150

211: Skj.barneskole 2716 494,43 2716 494,43 3155 147,06

212: Skj. Ung.skole 1726 202,86 1726 202,86 1858

213: Arnøyhamn (skole) 200 125 200 75 275

220: Bibliotek 150 150 150

221: Kino 30,33 30,33 30,33

222: Kulturhus 75 75 75

224: Svømmehall 24 24 24

270: Felles barnehage 50 50 50

271: Solstua barnehage 500 50 500 50 325 50

272: Eidekroken banehage 725 23,11 725 86,44 848,34 89,77

273: Vågen barnehage 750 23,11 750 23,11 825 23,11

274: Årviksand barnehage 225 225 125 100

275: A.hamn barnehage 100 100 100

281: Skjervøy SFO 266,47 181,26 266,47 181,26 443,47 63,28

282: Å.sand SFO 25 25 25

283: A.hamn SFO 55 55 55

290: Kulturskolen 242,24 35 242,24 35 242,24 35

293: Folkehelse 75 75 75

294: Voksenoppl 190 20 210 20 210 20

420: Regionkontoret 100 100 100

Lærlinger barne- og und.arb 0 0 50

300: Helse/omsorg adm 230 230 230

310: Helsestasjon 360 360 360

320: Legetjenesten 587,34 587,34 627,34

321: Fysioterapi 275 275 325

350: Sosialkontor 270 200 270 200 270 200

370: Hjemmesykepleien 2206,24 2006,24 2006,24

372: Hjemmehjelp 540,03 540,03 540,03

375: Avlastninga 1458 1918 1918

377: Skoleveien 2 989,02 989,02 989,02

378: Malenaveien 2/4 1050,73 973,73 1050,73

379: Aktivitetssenteret 124,03 131,96 131,96

380: Skj. Sykestue/sykehjem 4318,39 200 4318,39 200 4318,39

390: NAV 215 248,3 248,3

Lærlinger helse/omsorg 185 185 260

600: Teknisk adm. 550 550 400

605: Kart og oppmåling 100 100 100

Stilinger 1.9.17Stillinger 1.9.2016 Stillinger 1.1. 2017
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606: Arealplanlegging 0 0 0

610: Anleggsseksjonen 200 200 200

620: Vannverk 195 195 195

630: Kloakk 205 205 205

650: Brann (beredskap) 20 20 20

660: Boliger 153,85 100 204 150 204 150

670: Komm.bygg 700 700 600

675: Renhold 1242 1202 1192

676: Vaskeri 175 175 175

680: Havna 150 150 150

681: Skjervøyterminalen 400 450 450

Totalt 26779,67 1939,77 27104,05 1903,1 27757,39 1218,22
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/550 -19 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 09.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/17 Formannskap 18.10.2017 
 Kommunestyret  

 

Investeringsrapport høst 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjema 2A 
2 Skjema 2B 
 

Rådmannens innstilling 
1. Investeringsrapporter tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A 

og 2B datert 27.09.17 
 
 

Saksopplysninger 
 
505 U-skole/idrettshall 
Prosjektet er i rute og skal være avsluttet før årsskiftet i henhold til budsjett. 
 
508 Teknisk utstyr kulturhuset 
Her har vi fått tilskudd fra fylket slik at ramma øker. Ramma holder. 
 
511 Kiilgården 
Her er man i sluttfasen og prosjektet skal være avsluttet før årsskiftet. 
  
512 Inngangsparti kulturhuset 
Er stort sett ferdig innenfor budsjett. 
 
515 Oppføring av lager 
Lager ikke ført opp i år. Blir ikke enig om plassering. Tas derfor ut og må innarbeides i ny 
økonomiplan. 
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519 Maskinparken 
Bil til renhold innkjøpt innenfor budsjett. 
 
520 Vannverk 
SD-anlegget er under oppføring. Alt blir ikke ferdig i år da deler ikke er ferdig prosjektert enda. 
Den store oppgraderingen av vann og avløpsnettet påbegynnes til neste år.  
Inntaksdammen på Kågen er i sluttfasen.  
 
521 Kloakkanlegg 
SD-anlegget er snart ferdig prosjektert og vil sluttføres neste år. Den store oppgraderingen av 
vann og avløpsnettet påbegynnes neste år. 
 
522 Utfylling Kollagerneset 
Er i rute både budsjett- og tidsmessig. 
 
525 Prestegårdsjorda barnehage 
Fire tilbud innkommet. Mellom 33 og 37 millioner kroner. Er i forhandlinger og det vil bli antatt 
en entreprenør i nærmeste fremtid. 
 
560 Ombygging til Sivilforsvaret 
Ombyggingen er ferdig med en liten budsjettsprekk. Bruker rest av midler fra kjøp av GPS. 
 
562 Kommunale veier/veilys 
Er fortsatt i planleggingsfasen. 
 
565 Ombygging Skoleveien 4 
Ombyggingen er ferdig og man venter inn de siste regningene. Ramma på 2.500.000,- skal 
holde. 
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2017

Reguleringe

r 2017

Opprinnelig 

Budsjett 

2017

Regnskap 

2016

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 36 350 000 6 780 000 29 570 000 31 243 118
Utlån og forskutteringer 0 0 0 3 130 000
Kjøp av aksjer og andeler 947 626 947 626 0 882 175
Avdrag på lån 2 250 000 2 250 000 0 5 562 817
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 740 217
Avsetninger 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 39 547 626 9 977 626 29 570 000 41 558 327

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -28 121 000 -2 050 000 -26 071 000 -26 931 287
Inntekter fra salg av anleggsmidler -630 000 -630 000 0 -249 075
Tilskudd til investeringer -4 100 000 -4 100 000 0 0
Kompensasjon merverdiavgift -3 499 000 0 -3 499 000 -2 678 260
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 580 000 -1 580 000 0 -7 648 555
Andre inntekter 0 0 0 -18 000
Sum ekstern finansiering -37 930 000 -8 360 000 -29 570 000 -37 525 177

Overført fra driftsregnskapet -947 626 -947 626 0 -882 175
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -670 000 -670 000 0 -3 150 975
Sum finansiering -1 617 626 -1 617 626 0 -4 033 150

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

27.09.2017 Espen Li
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Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Tall i hele 1000

Oppr. 

budsj. 2017

Regulering

er 2017

Regulert 

budsjett 

2017

Til investeringer anleggsmidler 29 570 6 780 36 350

Fordelt slik:

Ny GPS 300 -28 272
U-skole 3 700 0 3 700
Lift 320 0 320
Bil renhold 0 200 200
Hjullaster 630 630
Vannverk 2 000 5 600 7 600
Kloakkanlegg 2 700 5 150 7 850
Flytebrygge 500 -500 0
Lagerbygg 600 -600 0
Inngangsparti kulturhuset 350 0 350
Teknisk utstyr kulturhuset 600 0 600
Kiilgården 600 0 600
Kommunale veier 400 0 400
Skredsikring Arnøyhamn 2 500 -2 500 0
Ny barnehage 15 000 -11 500 3 500
Kulvert 0 500 500
Ombygging Skoleveien 4 til bhg. 0 2 500 2 500
Ombygging u-skolen til sivilforsvaret 0 328 328
Kollagerneset 0 7 000 7 000
Sum fordelt 29 570 6 780 36 350

27.09.2017 Espen Li
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/65 -5 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 09.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
65/17 Formannskap 18.10.2017 

 

Oppfølgingsrapport nr 4, BØP 2017-2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Oppfølging BØP oktober 2017 
 

Rådmannens innstilling 
 
 Formannskapet tar rapporten til etterretning. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Oppfølgingsrapporten inneholder vedtak i budsjett- og økonomiplanen, både tall og verbalpunkt. I 
tillegg legges saker inn fortløpende, der det er behov for å følge opp både i forhold til økonomisk 
ramme, tidsplan og eventuelle endringer.  
 
Rapporten inneholder følgende:  
A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 141216.  
B) Punkter fra tidligere år som ikke er ferdig eller sluttrapporter.  
C) Nye investeringer 2017.  
D) Investeringer påbegynt tidligere.  
E) Planer som skal revideres i 2017 
F) Nye utfordringer  
G) Innsparinger 2018-2020  
H) Oversikt over saker som skal opp til politisk 
behandling  
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 – 2020 
 
 
RAPPORTERING NR 4– FORMANNSKAPSMØTE  
Rapporten oppdatert pr 08.10. 2017 
 
 
A) PUNKTER I VEDTAKET 141216 
 
2) Utvidelse av kapasitet på kjøkken – helsesenter Ansvar: Rådmannen 
Vi har i dag for dårlig kapasitet på kjøkkenet på helsesentret. Kommunestyret ber rådmannen 
legge frem for politisk behandling forslag til tiltak som skal gi større kapasitet på kjøkkenet. Mål: 
utredning av behov ift romløsninger og inventar/utstyr som grunnlag for budsjettarbeid til høsten? 
100 000 er bevilga til skisse/prosjektering. Prosjektering igangsatt. Kok-kjølløsning tatt inn i 
prosjektet. Tallene ikke klare for kommende budsjettrunde. 
 
3) Næringsutvikling – havn Ansvar: Ordfører 
Havnene i Skjervøy er svært viktig for næringsutviklingen i kommunen. Kommunestyret ber 
ordføreren igangsette et arbeid for å lage en strategisk plan for utvikling av havnene i kommunen. 
Havneområdet inngår som en del av sentrumsplanen.  
 
4) Avgift – Hurtigruten Ansvar: Ordfører 
Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å starte en prosess med Hurtigruten om avgiftsgrunnlaget 
i Skjervøy havn. Det legges frem en sak for kommunestyret i løpet av 2017. Det er tatt initiativ til 
møte. Møte gjennomført. Det legges opp til å arbeide fram ei forhandlingsløsning ift 
avgift/kaivederlag. K-sak 14.06. Fremdeles uavklart ift løsning. 
 
6) Rasteplass – Kågen  Ansvar: Ordfører 
Rasteplassen på Kågen er veldig mye brukt av turister og lokalbefolkning. Bobilturister 
beslaglegger store deler av området i sommermånedene til ordinær camping. Dette gjør at 
lokalbefolkningen kvier seg for å bruke området. Kommunestyret ber ordfører i lag med aktuelle 
aktører jobbe for at området skal være tilgjengelig for alle. 
  
7) Reduksjon sykefravær Ansvar: Rådmann 
Det er lagt inn innsparing på kr 500 000 i 2017, 1 mill i 2018 og 2 mill i 2019 og 2020. Mål: 
reduksjon av sykefravær med 1% og deretter 2 %. Det er også lagt inn kr 200 000 til 
lederutvikling, da ledere har en sentral rolle ift sykefravær i egen virksomhet. Tilbud om 
lederutviklingskurs til høsten. Det søkes også om OU-midler til dette. Fysioterapeut tilsatt i 80 % 
stilling. Midler fra KLP til nettbaserte samling inkl. samarbeid med Lyngen/Balsfjord. To store 

Skjervøy kommune
Rådmannen

PS 65/17



virksomheter deltar i iBedrift – et opplegg for å tåle plager, men likevel gå på jobb. Tiltaka går 
som planlagt.  
 
8) Stillingsreduksjon rådhuset Ansvar: Rådmannen 
Stillingskutt på til sammen 1,9 stillinger i 2017 og 2018. Stillingskutt på merkantilt i 2018. 
Det igangsettes en prosess for å få til interkommunalt samarbeid på skatteoppkreverområdet, 
slik at ressursen kan tas ned med 50 %. Endring av oppgavefordeling og nedtak på teknisk. På 
grunn av vedtak i pkt 1 (hjelpemidler), vil stillingskuttet på rådhuset reduseres til 1,4 
stillinger. Kort utredning om samarbeid på skatt i april/mai. Usikkert om det gir 
stillingsreduksjon. Ang. skatt: Anbefaling fra arbeidsgruppe med økonomisjefer i Nord-
Troms: fortsette som før. Behandles i rådmannsutvalget 26.6. Prosess ift merkantilt personell 
pågår og gjennomføres som planlagt. Sees sammen med digitalisering av merkantile tjenester. 
Videre utredning ift samarbeid skatt tas opp igjen i november – særlig viktig ift 
arbeidsgiverkontoller. 
 
9) Stillingskutt på til sammen 4,3 stillinger i skolene Ansvar: Kultur- og undervisning 
Fra 1.8.2017 er følgende kutt vedtatt: Skjervøy barneskole 1,43 stillinger (opprinnelig 1,8, men 
mindre reduksjon av ressurs til Friluftsgjengen ),  2 stillinger på Skjervøy ungdomsskole og 0,5 
stilling i Arnøyhamn fra 1.1.17. Stillingsreduksjon i Arnøyhamn er iverksatt. Uklart om nedtaket 
lar seg realisere fullt ut pga nye behov innen spes.ped, særlig ved Skjervøy ungdomsskole. 
Stillingskutt barneskole: 48%. Stillingskutt på ungdomsskolen ikke mulig pga økt spes.ped.behov 
og deling av neste års 8. klasse. 
 
10) Stillingskutt i barnehagene Ansvar: Kultur- og undervisning 
Endringer, bl a i spes.ped.ressurs skal gi følgende stillingskutt i barnehagene fra 1.8.17: Solstua: 
1,5 pedagog og 0,5 fagarbeider, Eidekroken og Vågen: 0,5 fagarbeider hver. Gjennomføres ift 
plan, men nye bemanningsbehov på 6-7 stillinger i midlertidige avdelinger. Justert behov: ikke 6-
7 stillinger, men 5. 
 
B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 
SLUTTRAPPORTERT 
 
12) Utleieboliger Ansvar: Teknisk 
Prosjekt om kommunal boligbygging tatt ut av BØP 17-20. OPS-prosess igangsatt både ift 
bygninger på Arnøya (Arnøyhamn) og på Skjervøy. Avtale signert. 4 små utleieenheter i 
Hollendervika og 2 store i Arnøyhamn. Igangsetting vår/sommer 2017 under forutsetning av 
tilskudd fra Husbanken. Ingen tilskudd – søker på nytt. Realisering av deler av den private 
andelen av OPS-kontrakten med 4 leiligheter på tettstedet med grunnlån. Det søkes på nytt om 
tilskudd, frist 1.10.17. 
 
13) Sykestuekompensasjon  Ansvar: Ordfører og Rådmann 
Evaluering av sykestueordninga er i gang. Ordninga er sikra t.o.m. 2017. Evaluering sluttført 
og behandla av styret i Helse Nord 14.06. Det ligger an til ei videreføring, men med reduksjon 
av antall senger. Møte mellom UNN og kommunene er ennå ikke avholdt. 
 
14) Miljøtiltak  Ansvar: Formannskapet 
Avfallsservice initierer og finansierer miljøfyrtårnsertifisering i skolene. Knut Vidar Isaksen 
er kommunens miljøfyrtårnkoordinator. Skjervøy barneskole er sertifisert. Ungdomsskolen er 
i sluttfasen før sertifisering. Kostnader til opprettholde sertifisering ift hver virksomhet som er 
miljøsertifisert + årlig kontingent for kommunen. Tas fra utbytte Avfallsservice? Utbytte på 
kr 500 000 avsatt til miljøtiltak og tiltak barn/unge i k-styret juni 2017. Fordeling av utbyttet: 
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100 000 til miljøgruppa, ca 140 000 til oppstart hageavfallshandtering + drifskostnader kr 
20000 pr år + midler til oppgradering av uteområde ved ungdomsskolen. 

 
15) Kystens Kompetansesenter/Blått kompetansesenter Ansvar: Rådmannen 
Utbygging av første etasje på videregående skole med bl a Newtonrom og visningssenter 
igangsettes januar 2017. Ferdigstilling av rom til skolestart, deretter innredningsarbeid 
Newton. Rutine for bedre samhandling mellom fylke og kommune: møte mellom skoleledelse 
og kommune én gang i måneden. Overlevering av Newtonrom: 17.08. Deretter starter 
innredningsarbeidet i samarbeid med First Scandinavia. Klar til undervisning: medio okt. 
Forslag til avtale med de andre kommunene presentert for skolelederne i Nord-Troms. Politisk 
sak i regionrådet 5.9. Newtonrom ferdig – åpning 16.11. Avtaler med nabokommuner 
presentert i Nord-Troms regionråd og sendes nå ut. Mulighet for utvidelse av Newtonlærer fra 
25 til 50%. 
 
16) 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. Igangsatt. Sak i K-
styret i mars. Prosjektet er i rute ift tid og økonomi. Framtidig infrastruktur planlegges. Info i 
møtet (ordfører). Søknad om utfylling sendt Kystverket. Overforbruk ca 300 000 pga behov 
for mer masse og større rørdimensjoner enn prosjektert. Frist 15.11. for å få tilskudd utbetalt. 
 
18) 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. Kostnadsøkning på vel 1,5 mill pga bl a mangelfull prosjektering ift 
inntaksdammen. Arbeidet midlertidig stoppa – tas opp igjen til våren. Under oppstart igjen. I 
sluttfasen. Installering av SD-anlegg gjenstår og tas nå på slutten. 
 
20) Molo til molo. Ansvar: Kultur og undervisning 
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». Videre strategi? Tas inn som del av 
sentrumsplanen. 
 
23) Innføring av KAD-seng i psykiatrien Ansvar: Helse og omsorg 
Innføring 1.1.18. Bruk av eksisterende sykestuesenger + Nordreisa DPS ved behov. 
Erfaringstall viser lav frekvens. 
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C) NYE INVESTERINGER 2017 
 
27) Tak barneskolen Ansvar: Teknisk 
Ramme: 1 mill i 2017. Det gjøres forsøk på å omdisponere midlene til tak kulturhus. 
Avklaring med revisor ift om skifte av tak på kulturhuset kan tas som investering. Utsettes til 
neste år. 
 
29) Oppgradering av vannrør og ledninger Ansvar: Teknisk 
Ramme: 2 mill i hvert år (2017-2020). Politisk behandling av statusrapport i mars. Rapporten 
slår fast at det reelle investeringsbehovet ligger lagt over vedtatt budsjettramme. Ny sak til k-
styret i mars. Prosjektering igangsatt. Arbeidet igangsettes vår 2018. 
 
30) Oppgradering av kloakkrør og ledninger Ansvar: Teknisk 
Ramme: 2 mill i hvert år (2017-2020). Politisk behandling av statusrapport i mars. Rapporten 
slår fast at det reelle investeringsbehovet ligger lagt over vedtatt budsjettramme. Ny sak til k-
styret i mars. Prosjektering igangsatt. Arbeidet igangsettes vår 2018. 
 
31) Oppgradering av kloakkanlegg Hollendervika Ansvar: Teknisk 
Ramme: 700 000. Anlegget fungerer ikke optimalt, så tiltaket skal gjøre det mer 
brukervennlig. Tilbud mottatt og satt i bestilling. Overskridelse på 150 000. Ferdigstilles ila 
året. 
 
33) Nytt teknisk utstyr Ansvar: Kultur- og undervisning 
Ramme: 600 000. Nødvendig oppgradering av sal, teknisk utstyr (taljer/vinsjer, lys, akustiske 
utbedringer) foajé, inventar og utstyr og sertifisering scene. Førsteprioritet: taljer/vinsjer: 
prosess igangsatt ift leverandører. Info i møte. 
 
34) Tilbygg kulturhuset Ansvar: Teknisk/kultur og undervisning 
Ramme: 350 000 Nytt tilbygg med ny ytterdør (universell utforming) og kortlås. Igangsatt. 
Tilbud mottatt. Igangsettes ila sommer/tidlig høst. I sluttfasen. Maling og utebelysning 
gjenstår. 
 
36) Oppføring av lager Ansvar: Teknisk 
Ramme: 600 000. Nytt lagerbygg som tilbygg til brannstasjonen da eksisterende lagerbygg 
skal brukes av Avfallsservice. Foreløpig utsatt da ramma ikke holder. Ramma ble utvida med 
150 000 i k-styret i juni. Utsettes til neste år. 
 
37) Innføring av gjengs leie Ansvar: Rådmann 
Ramme: 150 000. Innkjøp av tjeneste for å fastsette takster på kommunale boenheter etter et 
gjengs-leie-system. Det er innhenta faktagrunnlag (leiepriser i private og kommunale 
leiligheter + SSB). På dette grunnlaget skal det utarbeides gjengs leie. Neste fase: kriterier for 
standard + innkjøp av kompetanse for fastsetting av leiepris. Prosess stoppa opp pga 
kapasitetsproblem. Arbeidet med standardisering tas opp igjen. Det vil ikke være mulig å få 
prissystemet gjeldende fra 1.1.18. pga 3 mnd varslingsfrist. 
 
38) Reguleringsplan Årviksand Industriområde Ansvar: Teknisk 
Ramme: 150 000. Behov for reguleringsplan pga Kystverkets utbedringsarbeid i havna. Noe 
usikkerhet ift ramme/reguleringsbehov. Avventer Kystverkets avgjørelse om hvor de ønsker 
lagring. Utsatt pga forskyving av prosjektet i NTP. 
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D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
 
39) Rehabilitering av ungdomsskolen Ansvar: Teknisk/ kultur – og undervisning 
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 
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. 
Ny ramme for 2017: 3mill + 700 000 til brannteknisk utbedring og renovering av 
skolekjøkken. Arbeid med brannsikkerhet igangsatt, og renovering av garderobe/dusj tas i 
mai. Når dette er gjort, må det lages ei prioritering av hvilke rehabiliteringsbehov som skal 
gjennomføres innenfor ramma. Garderobe/dusj ferdig. Renovering av skolekjøkken 
igangsettes i oktober.  
 
40) Barnehage - Prestegårdsjorda  Ansvar: Teknisk/kultur – og undervisning 
Ramme: 5 mill i 2017 og 25 mill i 2018. Framskynding. Forprosjekt starter våren 2016. 
Kontrakt med Sweco ift forprosjekt/skisseprosjekt, kr 150 000. Romprogram/plandisponering 
ferdigstilles i uke 47 (2016). Foreløpig skisseprosjekt: areal: ca 1200 m2, kostnad: 46 mill. 
Møte i byggekomiteen må avklare videre strategi. Ar-ing utarbeider anbudsgrunnlag. Legges 
ut på Doffin i sommer. Grunnundersøkelser utføres på tidligsommeren. Det foretas nå 
vurderinger av innkomne tilbud. 
 
41) 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. 
Utvidelse av ramme med 600 000. Det må i tillegg søkes om midler fra fylket. Private bidrag? 
Det er søkt om midler fra fylket – avklares i juni. Inntekter ift moms og tilskudd fremdeles 
uaklart. 2. etasje ferdigstilles til skolestart, mens 1. etasje er klar fra 1.9, jfr sak om utleiedrift i 
k-styret. Info i møte. 
 
42) Veilys Ansvar: Teknisk 
Ramme: 300 000 i 2016. Ymber har gått gjennom hele veilysnettet, jfr rapport. Blanktråder 
innkjøpt i 2016, arbeidet igangsettes i 2017. Ny tilføring for 2017-2020: kr 400 000 (ikl 
moms) hvert år. Arbeidet i gang med utskifting av blanktråder og reparasjon av stolper. 
Lauksletta først «i løypa». 
 
E) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES I 2017 
43) Kommuneplanen - samfunnsdelen. Ansvar: Rådmannen 
Ihht kommunal planstrategi (endelig vedtak i k-styre i mars) skal arbeidet med 
samfunnsplanen prioriteres i 2017. Dette er et overordna strategisk styringsdokument som 
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andre mindre kommunedelplaner og temaplaner skal koples opp mot. Planprogram settes opp 
som sak til k-styret i oktober. 
 
44) Avfallsplan for havn Ansvar: Maritim næringsutvikler 
Planarbeidet er igangsatt. Forventes ferdigstilt ila vårhalvåret. Planen skal godkjennes av 
Fylkesmannen. Den sendes inn før sommeren. Referatsak i k-styret i oktober. 
 
45) Sentrumsplan Ansvar: Rådmannen 
Det er vedtatt kr 500 000 til innkjøp av ekstern kompetanse for å få en ny sentrumsplan på 
plass. Behov for avklaring ift avgrensing av område. Tilbudsgrunnlag sendes ut før 
sommeren. Ekstra ramme på kr 540 000. Prosess blir ikke igangsatt før etter sommerferien. 
Tilbudsbeskrivelse er under utarbeidelse.  
 
46) Samfunnssikkerhet og beredskap: Helhetlig ROS og beredskapsplan Ansvar: 
Rådmann 
Helhetlig ROS er under revidering. Forventes ferdigbehandla i mars. Beredskapsplanen må 
deretter revideres. ROS ferdigstilt. Revidering av beredskapsplan er neste steg. Påbegynnes 
våren -17. Beredskapsplan utsettes til vår 2018, da kommuneplanens samfunnsdel må 
prioriteres til høsten. Tilsyn fra Fylkesmannen 27.10.17. 
 
47) Kompetansekartlegging og kompetanseplan for lærere i Nord-Troms 
Kartlegging og plan for Nord-Troms. Nord-Troms Studiesenter og Regionkontoret har ansvar 
for å gjennomføre arbeidet. Kartlegging utført. Skal danne grunnlag for å få i gang 
desentralisert grunnutdanning og videreutdanningstilbud i regionen.  
 
48) 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. Utsettes til 
vårhalvåret 2017. Blir foreløpig ikke prioritert. 
 
F) NYE UTFORDRINGER 
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 
kunne bli forlenget utover året. 
 
52) Kulvert i S.S.veien 
Det er behov for å få tak i faglig kompetanse som kan gi vurdering av problematikken og 
foreslå tiltak. NVE forespurt, men kunne ikke bidra. Kan ikke gjennomføres før 
sommerferien. Geotekn. undesøkelser foretatt. Det bes nå om tilbud på arbeidet. 

 
G) INNSPARINGER/TILTAK 2018-2020 
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 
 
53) Stordriftsfordel Prestegårdsjorda Barnehage 
Gjelder fra 1.8.18. 
 
54) Omstrukturering aktivitetssenteret Ansvar: Helse og omsorg 
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Stillingsreduksjon på 1,32.  Skal gjelde fra 1.1.18. Høgskolegruppa fra Solsikken og 
Malenaveien skal drifte aktivitetssenteret. Usikkerhet ift 0,32-ressursen, da dette er 
musikkpedagog. Sees i sammenheng med omstillingsprosjektet. 
 
H) OVERSIKT SAKER FORMANNSKAP/K-STYRE 

 
Formannskap/kommunestyre i mai/juni: 

 Årsregnskap og årsmelding for 2016 
 Økonomirapportering nr 1, 2017 
 Investeringsrapport nr 1, 2017 
 Årsrapport – Kontrollutvalget 
 Årsrapport Nord-Troms Regionråd 
 Revisjonsberetning 
 Lærlinger 
 Søknad – digitaliseringsprosjekt (RS)  
 Folkehelseutfordringer 
 Elgvald – tildeling av kvote 
  

 
Formannskap/kommunestyre i september/oktober:  

 Økonomirapportering nr 2, 2017 
 Investeringsrapport nr 2, 2017 
 Interkommunalt samarbeid/regionalt samarbeid 
 Planprogram samfunnsplan 
 IT-samarbeid – nye vedtekter og samarbeidsavtale 
 Anskaffelsesreglement, del 1 2017-2021 
 Avfallsplan for havn (RS) 
 Brannberedskap 
 Barnehage – ny rammeplan 
 Beredskap vann og avløp 
 Eidevannet Vel - prosjekt 
 Selskapsavtale KomrevNord 
 Salgsbevilling- butikkene (jfr Vinmonopolet) 
 Vigselsrom og myndighet 
 Referat Nord-Troms Regionråd (RS) 
 Innkjøpssamarbeidet – evaluering av innkjøpstjenesten 
 Næringsareal til sjøretta (Kollager) og ikke-sjøretta industri 
 Forvaltningsrapport FDV 
 Interkommunalt samarbeid – barnevern (orientering ved Therese Winther) 
 Selskapsavtale, IKAT 
 Tjenestetilbudet i politidistriktet (RS) 

 
 
Formannskap/kommunestyre i november/desember 

 BØP 2018-2021 
 Økonomirapport nr 3, 2017 
 Investeringsrapport nr 3, 2017 
 Reguleringsplan Vågevannet trelasthandel
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/406 -2 

Arkiv: V60 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 03.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/17 Formannskap 18.10.2017 

 

Akkarvik: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 60 bnr 20 

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 Steinar 
Sigvald Ottar Mikkelsen for erverv av eiendommene gnr. 60 bnr. 20 i Skjervøy kommune som 
omsøkt. 
 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
 
 
Saksopplysninger/ Vurderinger:  
Det er gjort avtale om kjøp av eiendommen 60 bnr. 20. På grunn av eiendommens størrelse er 
eiendommen konsesjonspliktig. Eiendommen er bebygd. 
Søker: Steinar Sigvald Ottar Mikkelsen, Hammerenvegen 245, 1923 Sørum. 
Selger: Torbjørg Lovise Lorentzen, Akkarvikdalen 20, 9190 Akkarvik 
 
I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 122,4 daa.  
Av dette er 11,3 daa fulldyrka jord, 31,2 daa som uproduktiv skog, 24,2 daa myr, 7,9 daa skrinn 
fastmark og 47,8 daa jorddekt fastmark. 
 
På eiendommen står et bolighus med grunnflate 110 m2 oppført i 1951 et fjøs på 75 m2 fra 1949 
og en garasje på 25 m2 fra 1985. Alle bygninger oppgis i konsesjonssøknaden å være i middels 
stand. 
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Formålet med ervervet er å bruke eiendommen som fritidseiendom. Eiendommen har ikke vært 
brukt til landbruk siden 1950-60 tallet. 
 
Kjøpesummen er oppgitt til kr. 200.000,-. 
 
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 
 
 
En har ikke spesielle merknader til kjøpesummen 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/384 -2 

Arkiv: V62 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 21.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/17 Formannskap 18.10.2017 

 

Laukøy: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 67 bnr 11 

Henvisning til lovverk: 
 
Konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9. 
Vedlegg 
1 bostyreattest 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Paul 
Johannesen for erverv av eiendommene gnr. 67 bnr. 11 i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
 
 
Saksopplysninger/ Vurderinger:  
Det er gjort avtale om kjøp av eiendommen 67 bnr. 11. På grunn av eiendommens størrelse er 
eiendommen konsesjonspliktig. Eiendommen er ubebygd. 
Søker: Paul Johannesen, Kleiver Terasse 14, 3440 Røyken. 
Selger: Gerd Hansine Mæland ved bobestyrer Sølvi Wold 
 
I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 176,4 daa.  
Av dette er 51,1 daa som uproduktiv skog, 24,7 daa skrinn fastmark og 99,9 daa jorddekt 
fastmark. 
 
 
Kjøpesummen er oppgitt til kr. 70.000,-. 
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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 
 
 
En har ikke spesielle merknader til kjøpesummen 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
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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 

Dagfinn Thomassen 
Klaus Dreyersvei 34 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr. 

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
2017/364-2 4862/2017 69/545 11.09.2017 

Klaus Dreyers vei 34: Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging 
av påbygg, utvidelse av stue - gnr 69 bnr 545 

Saksopplysninger/vurderinger: 
Det søkes om byggetillatelse til bygging av påbygg, utvidelse av stue. Påbygget er på 12 m2. 
Nabovarsling er gjort og ingen har innvendinger mot byggeprosjektet. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Dagfinn Thomassen byggetillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av påbygg, utvidelse av stue 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. 

Når byggearbeidet er ferdig sendes søknad om ferdigattest oss. Den finner du her: 
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5167-soknad-om-
ferdigattest.pdf 

Med hilsen 

Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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Birgit Paulsen 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/59-16 4884/2017 69/559 12.09.2017 

 

Strandveien 52: Endring av ansvarsretter i forbindelse med vedtak om 
bruksendring byggetillatelse for bygning - gnr 69 bnr 559 

 
Saksopplysninger/vurderinger:  
 
Delegert vedtak gjort 16.12.2014 (i kursiv skrift): 
 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-2 gis Birgit Paulsen dispensasjon fra Tek 
10 ang tetting og ventilasjon.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Birgit Paulsen byggetillatelse og 
bruksendring av loft, 2 etasje og kjeller til bruk som bolig. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nytt bygg AS ansvarsrett i funksjonene 
SØK, PRO og UTF mur, tre, våtroms arbeid samt brannprosjektering tiltaksklasse 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF Sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner tiltaksklasse 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Soleng Bygg AS ansvarsrett i 
funksjonen UAVHENGIG KONTROLL våtrom tiltaksklasse 1.  
 
Tillatelsen blir gitt med forbehold om at det sendes inn søknad om rehabilitering av pipe 
fra ansvarlig foretak som er godkjent for slik arbeid. 
 
Tillatelsen gjelder ikke butikklokaler, skal butikklokaler tas i bruk må det sendes ny 
søknad til kommunen.» 
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Nytt Bygg AS har siden trukket sine ansvarsretter i byggetillatelsen. 
 
Storeste` Entreprenør AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF på 
bygningskonstruksjoner. Foretaket har ikke sentral godkjenning men har hatt en rekke 
ansvarsretter i kommunen tilsvarende dette prosjektet. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Storeste` Entreprenør AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF, bygningskonstruksjoner, 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: 
Storeste` entreprenør as    
Svein Mikalsen    
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Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/401-1 5249/2017 69/221 27.09.2017 

 

Strandveien 55: Redegjørelse for utfylling på gnr 69 bnr 221 

Vi har i forbindelse med etablering av midlertidig barnehage i Skoleveien 4 og med selvsyn 
registrert at det er etablert en fylling fra tomtegrensa til Skoleveien 4 (Hybelhuset) fra tomta til 
Strandveien 55 og inn på gnr 69 bnr 221. 
 
Vi går ut i fra at dere har tenkt at dette er et tiltak det ikke trenges å søke på jfr. byggesaks-
forskriften § 4-1 bokstav e. pkt. 7. Kilde: https://dibk.no/byggeregler/sak/2/4/4-1/ 
 
For å ta stilling til om tiltaket er søknadspliktig ber vi om at fyllingen tegnes inn på vedlagte kart 
og at avstand til nabotomter, utstrekning og høyde over opprinnelig terreng målsettes. Vi ønsker 
også en beskrivelse av hva utfylt område skal brukes til. 
 
Vi ber om at De svarer på denne henvendelsen innen 14.10.2017. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
 
 

Vedlegg 
1 kart 
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Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
2017/402-1 5280/2017 69/220 28.09.2017 

Strandveien 57: Redegjørelse for utfylling på gnr 69 bnr 220 

Vi har i forbindelse med etablering av midlertidig barnehage i Skoleveien 4 og med selvsyn 
registrert at det er etablert en fylling fra tomtegrensa til Skoleveien 4 (Hybelhuset) fra tomta til 
Strandveien 55 og inn på gnr 69 bnr 220. 

Vi går ut i fra at dere har tenkt at dette er et tiltak det ikke trenges å søke på jfr. byggesaks-
forskriften § 4-1 bokstav e. pkt. 7. Kilde: https://dibk.no/byggeregler/sak/2/4/4-1/. 

For å ta stilling til om tiltaket er søknadspliktig ber vi om at fyllingen tegnes inn på vedlagte kart 
og at avstand til nabotomter, utstrekning og høyde over opprinnelig terreng målsettes. Vi ønsker 
også en beskrivelse av hva utfylt område skal brukes til. 

Vi ber om at De svarer på denne henvendelsen innen 14.10.2017. 

Med hilsen 

Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

Vedlegg 
1 kart 
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Statens vegvesen 
Kystverket 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/113-10 5308/2017 69/486 29.09.2017 

 

Strandveien 84: Søknad om rammetillatelse for etablering av vei og fylling i 
sjø gnr 69 bnr 486 og 482 - Høring 

 
Saksopplysninger:  
 
Nofi Oppdrettsservice AS planlegger å bygge vei og fylling i sjø gnr 69 bnr 486 og 482. 
I arbeidet mot en realisering av prosjektet har Nofi Oppdrettsservice AS har engasjert 
Multiconsult AS til å bistå med planlegging og utarbeidelse av detaljgrunnlag for å etablere 
industriområdet. 
 
Veiføringa inn i området er gjort i tråd med anbefalinger fra Statens vegvesen. 
 
Tiltakene som skal gjøres, fylling og vei, er helt i tråd med eksisterende reguleringsplan. 
 
Herved oversendes plantegninger/kart til uttalelse. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Vedlegg 
1 Soeknad+om+rammetillatelse-usignert 
2 713657-RIG-TEG-500 
3 713657-RIG-TEG-501 
4 Oversiktsplan-VEG 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr. 

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
2017/370-2 4867/2017 69/20 11.09.2017 

Malenaveien 8: Vedtak om tillatelse til oppføring av tilbygg i ett trinn, til 
utvidelse av bad og bygging av soverom - gnr 69 bnr 20. 

Saksopplysninger/vurderinger: 
Det søkes om tillatelse til oppføring av tilbygg i ett trinn, til utvidelse av bad og bygging av 
soverom - gnr 69 bnr 20. Arealet på ny bebyggelse blir 12 m2. 
Skjervøy Byggeservice AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK PRO og UTF i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Petter Adolfsen tillatelse i ett trinn for 
oppføring av tilbygg til utvidelse av bad og bygging av soverom. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonene 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 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/369-2 5041/2017  20.09.2017 

 

Mellomveien 38: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til 
ombygging/renovering av eksisterende bad/wc til inngangsparti og 
bad/vaskerom, samt ominnredning av soverom og trapperom i underetasje til 
kjellerstue med kjøkken - gnr 69 bnr 1 fnr 168 

 
Saksopplysninger/vurderinger:  
Det søkes om tillatelse uten ansvarsrett til ombygging/renovering av eksisterende bad/wc til 
inngangsparti og bad/vaskerom, samt ominnredning av soverom og trapperom i underetasje til 
kjellerstue med kjøkken. Tiltaket medfører ikke økt bruksareal. Ingen naboer har ytret seg imot 
byggeprosjektet. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Torgeir Johnsen byggetillatelse til ombygging 
av eksisterende bad/wc til inngangsparti og bad/vaskerom, samt ominnredning av soverom og 
trapperom i underetasje til kjellerstue med kjøkken. 
 
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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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/304-6 5494/2017 69/1/78 06.10.2017 

 

Eideveien 11: Søknad om oppføring av garasje som selvbygger  - gnr 69 bnr 1 
festetomtnr 78 

 
Saksopplysninger:  
Christian Lembricht søker om byggetillatelse som selvbygger til oppføring av garasje i 2 etasjer. 
Garasjen har en høyde på 5,75m og en grunnflate på 49,5m2. Garasjen skal oppføres 2 og 2,5 m 
meter fra nabogrensene. Naboer har gitt samtykke til dette. 
 
Eiendommen har påstående enebolig med et bruksareal på 136 m2, et gammelt uthus på rundt 40 
m2. Det gamle uthuset skal rives for å gjøre plass til den nye garasjen. Tomtestørrelsen er på 
662m2. 
 
Christian Lembricht søker om ansvarsrett som selvbygger i funksjonene: 
 

 PRO, ansvarlig prosjekterende bygg -Tiltaksklasse 1. 
 SØK, ansvarlig søker-Tiltaksklasse 1. 
 UTF i tømrer, betong arbeid-Tiltaksklasse 1. 

 
Vedtak i Formannskap - 13.09.2017: 
 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Christian Lembricht  
følgende dispensasjon fra reguleringsplanen for St. Hanshaugen: 
 
Fra pkt 1.5 i bestemmelsene, til å føre opp garasjen i 2 etasjer og med et bruksareal på inntil 80 
m2.» 

 
Vurderinger: 
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Det er et vilkår at det gjelder byggverk til selvbyggers eget bruk. Selvbygger må sannsynliggjøre 
at arbeidet blir utført i samsvar med plan og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk 
forskrift og gjeldende planbestemmelser. Selvbyggeren må sannsynliggjøre at arbeidet vil bli 
tilfredsstillende utført. At en som selvbygger overfor kommunen søker om personlig ansvarsrett 
innenfor funksjoner SØK, PRO og UTF innebærer ikke at han må utføre samtlige 
arbeidsoppgaver selv. Forskriften er ikke til hinder for at selvbyggeren henter inn kompetanse på 
områder han selv ikke behersker. Dette har søker gjort rede for muntlig til saksbehandler 
 
Christian Lembricht anfører at han vil leie inn kompetanse som han ikke behersker.  
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Christian Lembricht byggetillatelse for 
oppføring av garasje i 2 etasjer som omsøkt. 
 
Med hjemmel i byggesaksforskriften § 6-8, gis Christian Lembricht ansvarsrett som selvbygger i 
funksjonene: 
 

 PRO, ansvarlig prosjekterende bygg -Tiltaksklasse 1. 
 SØK, ansvarlig søker-Tiltaksklasse 1. 
 UTF i tømrer, betong arbeid-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 
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Lerøy Aurora AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/386-5 5432/2017 69/65 04.10.2017 

 

Industriveien 2 : Søknad om byggetillatelse i ett trinn til bygging av lagerbygg 
til Lerøy Aurora AS - gnr 69 bnr 65 

 
Saksopplysninger:  
Lerøy Aurora AS søker om å bygge et lagerbygg på 48 m2 
Saksopplysninger:  
 
Lerøy Aurora AS søker om tillatelse i ett trinn til bygging av et lagerbygg på 48 m2 
som skal inneholde et utstyrslager for klær og utstyr til bruk for besøkende på visningsanlegget 
til bedriften. I tillegg skal det inneholde wc på 6 m2. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Betongservice AS ansvarsrett i funksjonen 
SØK, PRO og UTF av bygget i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Betongservice AS ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF på vann og avløpsarbeider, tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke med 
sentral godkjenning. 
 
 
Vurderinger: 
Siden dette er et lager anser en det som unødvendig å ha uttalelse fra arbeidstilsynet. Tiltaket er i 
tråd med gjeldende reguleringsplan. 
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Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Lerøy Aurora AS tillatelse i ett trinn til 
bygging av et lagerbygg på 48 m2 som skal inneholde, toalett, et utstyrslager for klær og utstyr til 
bruk for besøkende på visningsanlegget til bedriften. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Betongservice AS ansvarsrett i funksjonen 
SØK, PRO og UTF av bygget i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Betongservice AS ansvarsrett i funksjonen 
PRO og UTF på vann og avløpsarbeider, 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: 
Betongservice - Svein Vangen    
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Johnny Kamstedt 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/385-2 5052/2017 57/15 20.09.2017 

 

Arnøyhamn: Forespørsel om å bygge i aktsomhetsområde for snøskred - gnr 
57 bnr 15 

De ønsker bygge en hytte på eiendommen 57/15, Nyland, i Arnøyhamn. Bygget vil være på en 
etasje, og måle 8x10m og skal plasseres på en eksisterende grunnmur for tidligere fjøs. 
 
Siden eiendommen 57/15, Nyland, i Arnøyhamn ligger innenfor aktsomhetssone for snøskred, og 
ingen vet hvor stor den reelle skredfaren er, vil Skjervøy kommune kreve en skredfarevurdering 
utført av skredeksperter før vi gir en byggetillatelse. Denne undersøkelsen må du som utbygger 
bekoste selv. 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 
 
 

PS 68/17



 

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 

Oddrun Nygaard 
Lauksundveien 688 
 
9194 Lauksletta 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/305-7 5233/2017 L33 26.09.2017 

 

Søknad om deling av eiendommen 64/16 i Årviksand 

 
Saksopplysninger:  
Skjervøy kommune har mottatt søknad om deling av eiendommen 64/16 i Årviksand. 
 
Søker er: Oddrun Nygaard, Lauksletta 
Erverver: Hanne og Håvard Høgstad, Skjervøy 
 
Av søknaden ønsker erververne å få fradelt en tomt på ca 1200 kvm for oppføring av en 
fritidsbolig. 
Den omsøkte parsell ligger på oversiden av havna og fylkesveien i Årviksand, og grenser opp 
mot to bebygde boligtomter. I reguleringsplanen for Ringveien er området regulert til landbruk. 
Det søkes om dispensasjon i fra reguleringsplanen til nevnte formål. 
Søknaden ble sendt på høring til berørte fagetater for uttalelser. Det er ikke innkommet 
merknader til søknaden.  
 
Vurderinger: 
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i nevnte reguleringsplan må 
hensynene bak den bestemmelsen det dispenserer fra ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
I reguleringsplanen for Ringveien er området regulert til landbruk. Det er i dag ingen 
landbruksdrift på eiendommen 64/16. 
Den omsøkte tomten ligger mellom to boligtomter. Det er tidligere gitt dispensasjon for 
oppføring av flere hytter på eiendommer i nærhet.  
En mener at omsøkte tiltak ikke vil skille seg ut fra disse, samt at en mener at tiltaket ikke vil 
komme i konflikt med andre arealbruksinteresser og vil derfor kunne tilrå fradeling som omsøkt. 
 
 
Vedtak: 
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Søknaden godkjennes. 
 
I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av en hyttetomt på 1200 kvm fra 
eiendommen 64/16 i Årviksand som omsøkt. 
 
Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §§ 8 og 9. 
 
 
 
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 
 

Kopi til: 
Håvard Høgstad Klaus Dreyersvei 10 9180 SKJERVØY 
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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 

Hans Arne Arctander 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/377-3 4984/2017 1941/42/1 19.09.2017 

 

Uløybukt/Klaunes: Vedr. søknad om oppføring av antennemast gnr 42 bnr 1 

 
Det vises til søknad om oppføring av antennemast på gnr 42 bnr 1 på Klaunes i Uløybukt. 
 
Skjervøy kommune har ingen innvendinger mot at det settes opp ei antennemast som omsøkt. 
Vi forutsetter at det gjøres avtale, om oppsett av mast, med grunneier av eiendommen 42/1 
Klaunes.  
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Adressater i liste 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/200-9 5328/2017 K40 02.10.2017 

 

Kågen: Søknad om endring av fellingstillatelse for elg 2017 

 
Henvisning til lovverk: 
 

 Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05.81, §§ 16, 17 og 18. 
 Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
 Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for 

fellingstillatelser på elg i Skjervøy kommune 
 
Saksopplysninger/vurderinger: 
  
Kågen Grunneierlag ønsker å endre følgende tildelinger for elguttak i Skjervøy kommune i 2017 
gjort av Skjervøy formannskap 28.06.2017: 
 

«Kågen Grunneierlag totalt 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år.» 

Her ønskes 1 hunndyr skiftet ut med 1 hanndyr på 1,5 år og eldre. 
 

«Kågen Utmarkslag totalt 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år.» 

Her ønskes kalven skiftet ut med 1 hanndyr på 1,5 år og eldre. 
 
Jaktlagene opplyser om at det er observert svært få kalver i år og en stor mengde okser men også 
mange kyr uten kalv. 
 
Saksbehandlingen er gjort i samråd med ordfører som har klarert dette med formannskapet. 
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Vedtak: 
 
På bakgrunn av innspill fra jaktlagene endres vedtak i Skjervøy formannskap 28.06.2017 på 
tildelinger av elg i Skjervøy kommune i 2017 til følgende: 

 
Kågen Utmarkslag tildeles totalt 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre og 2 hanndyr på 1,5 år og 
eldre. 
 
Kågen Grunneierlag tildeles totalt 4 dyr, 1 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr på 1,5 år og 
eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 
For øvrig gjelder alle forutsetninger gjort i vedtak i Skjervøy formannskap 28.06.2017. 
 
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: 
Kågen Utmarkslag    
Kågen Grunneierlag    
Christian Lembricht    
Tom Einevoll    
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