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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/62 -17 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 30.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
69/17 Formannskap 08.11.2017 

 

Tomtepris for kommunale tomter for bruk til næring. 

Rådmannens innstilling 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 200 pr m2. 
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 150 pr m2. 
 
Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 
100 pr m2. 
 
Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 50 pr m2.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune har fått utarbeidet næringsområder der det foreligger reguleringsplan og der 
det er klart til å bygge uten at det er fremført veg/vann/kloakk og EL. Det er også 
tomter/områder som det ønskes bygge industri på som det ikke er laget reguleringsplan for 
formålet. 
 
Prisen for disse tomtene/områdene er de samme kr. 150 pr m2, prisene er hjemlet i gebyr 
forskriftene for Skjervøy kommune.  
 
Skjervøy formannskap hadde spørsmålet om priser for næringsområder oppe til diskusjon i møte den 
28.06.17 og uttalte da følgende: formannskapsmøte signaliserer at en sum på kr. 50,- pr m2 for 
næringsarealer som ikke er opparbeidet.  
 
Skjervøy Byggeservice as fikk innvilget rabatt den 25.07.17 for tomtekjøp til næring 
v/Vågavannet, da dette område var/er uten reguleringsplan, underforstått ikke opparbeidet. 
Tomteprisen ble satt til kr. 50 pr m2.  
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Ordføreren i Skjervøy kommune sendte e-post til Skjervøy Byggeservise der omtalt brev av 
25.07.17 var vedlagt den 24.08.17 sitat: Pris på dette arealet har blitt diskutert i et tidligere 
formannskap. Rådmannen har sendt ut vedlagt skriv til deg. Om du syns kr 50 per m2 er for mye 
kan du evt. klage på dette. Klagen rettes da til rådmannen og vi må det evt. behandle dette på 
nytt i formannskapet. Sitat slutt 
 
Den 12 oktober sender Skjervøy Byggeservice ny e-post og ber om pris på næringstomter tas 
opp til politisk behandling sitat: Vi viser til tidligere mail ang. pris på tomt i Vågadalen.    
Som vi forstår er det ikke gjort noe vedtak i saken. 
Vi ber derfor at denne sak blir tatt opp til politisk behandling. 
For kommunen må det jo være et ønske, at det etableres bedrifter i kommunen. 
av unge aktører. Vi har ikke flush av personer som starter opp med bedrifter i kommunen. Sitat 
slutt.   

Vurdering 
Ihht. gebyrforskriften for Skjervøy kommune er tomteprisen for næringsareal kr. 150,- pr m2. 
Gebyrforskriften differensierer ikke tomtene i dag med tanke på om de er opparbeidet eller ikke.  
 
Begrepet opparbeidet er noe diffust med tanke på hva opparbeid er eller ikke.  
 
Det foreslås 4 kategorier for handtering av salg av næringseiendom/tomter i Skjervøy kommune.  

1. Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. 
vann/kloakk/el/vei. 

 
2. Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten 

vann/kloakk/el/vei. 
 

3. Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan. 
 

4. Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan.  
 
Utfra disse 4 kategoriene vil Skjervøy Byggeservice havne i kategori 4 med en m2 pris på kr. 50. 
  
En næringstom på 3mål, 3000m2 vil da koste kr 150.000,- 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/402 -5 

Arkiv: 69/220 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 27.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
70/17 Formannskap 08.11.2017 

 

Søknad om utfylling, avkjørselstillatelse og oppføring av lagerbygg(garasje) 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Veiloven 
 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 for oppføring av 
garasje/lagerbygning på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220. 
 
Med hjemmel i veilovens § 40 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum 
område O1 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til garasje/lagerbygning 
på gnr 69 bnr 220.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 for oppføring av 
den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k og l gis det byggetillatelse for den 
allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220. Tillatelsen gis med forbehold om at fyllingen ikke 
skal kunne benyttes av motoriserte kjøretøy, da det ikke gis utkjørsel tillatelse på denne 
fyllingen.  
 
 
 

Saksopplysninger 

Det ble oppdaget at det var blitt utført fyllingsarbeider på gnr 69 bnr 220, i den forbindelse ble 
det sendt brev til hjemmelshaver om redegjørelse for arbeidene samt bruksområde for fyllingen. 
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Skjervøy kommune fikk svar om at det var tenkt oppført garasje/lagerbygg på fyllingen og at 
søktes om utkjørselstillatelse i denne sammenheng.  
 
Skjervøy kommune har etablert barnehage i ungdomsklubben som ligger som nærmeste nabo til 
gnr 69 bnr 220.   
 
Gnr 69 bnr 220 omfattes av reguleringsplan Skjervøy sentrum område H6 og 
reguleringsplanbestemmelsene bokstav B Forretningsområder. 
 
Barnehagen omfattes av reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 og 
reguleringsbestemmelsene bokstav D Område for offentlige formål.  
 
Veilovens § 40 sier sitat; 
Avkjørsle frå offentleg veg må berre byggast eller nyttast etter reguleringsplan eller arealdel av 
kommuneplan etter plan- og bygningsloven. 
Ligg det ikkje føre nokon reguleringsplan som nemnd, eller planen ikkje omfattar avkjørsle må 
avkjørsle frå riksveg eller fylkesveg ikkje byggast eller nyttast utan løyve frå regionvegkontoret 
og avkjørsle frå kommunal veg ikkje byggast eller nyttast utan løyve frå kommunen. 

Regionvegkontoret kan krevje at avkjørsle frå riksveg eller fylkesveg skal byggast etter ein plan 
det godkjenner. Kommunen kan krevje at avkjørsle frå kommunal veg skal byggast etter ein plan 
den godkjenner. 

Er arbeidet med avkjørsla ikkje sett i gang innan 3 år etter at løyve er gitt, fell løyvet bort. Sitat 
slutt. 

Plan og bygningsloven § 20-1 tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 
bokstav k sier sitat: Vesentlig terrenginngrep Sitat slutt 
bokstav l sier sitat: anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass. Sitat slutt 

Reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1bokstav D sier 
sitat: Foruten vanlig behandling og vurdering av byggearbeider tar bygningsrådet stilling til 
avkjørsel, parkering, terrengbehandling, beplantning, inngjerding etc. Bygge- og 
anleggsarbeider i område som grenser mot prestegårdsområde, kirken eller fredede bygninger 
skal også godkjennes av fylkeskonservatoren og eventuelt prestegårdstillsynet. Sitat slutt.  
 

Reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område H6 bokstav B § 11 
sier sitat: Bygningsrådet kan forby virksomhet som etter rådets skjønn vil være til ulempe for 
den øvrige arealbruken. Sitat slutt. 

Saken er forelagt barnehagemyndighetene til uttalelse Sitat:  
Uttalelse angående bygge sak i nærliggende område til bikuben barnehage. 
 
Barnehagens fysiske rammer, her under uteområde skal blant annet gi barn muligheter for lek 
og aktiviteter i trygge omgivelser. (§2 barnehageloven) 
Videre skal barnehagen gi barna muligheter for ro og hvile i løpet av dagen. (Rammeplan s11) 
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Bikuben barnehage er særlig tilrettelagt for barn i alderen 1-2 år. Dette er små barn som kan i 
særlig grad være sårbare for lyd og ikke kjente aktiviteter som er rundt dem. De bruker også 
deler av dagen på å sove ute. 
 
Med å starte byggeprosesser i så nær tilknytning til barnehagen kan være med på å forstyrre 
utetiden til de minste, og kan skape utrygghet i forhold til økt støy i nærheten av lekeplassen. 
Med økt trafikk og støvdannelse i forbindelse med bygging, kan det bli utfordringer knyttet til 
sikkerheten til barna. Det påpekes også at i en mellom fase til den nye barnehagen står ferdig, 
må barna og personalet kunne ferdes trygt mellom de ulike lekesonene som er etablert rundt 
barnehagen. Sitat slutt. 

Vurdering 
Fyllingen på gnr 69 bnr 220 må anses som oppført uten tillatelse da denne er i strid med plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav k og l samt reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 og 
reguleringsbestemmelsene bokstav D. 
 
Da fyllingen allerede er utført ser kommunen det som hensiktsmessig og tillate fyllingen utfra 
den bruken som er i område. En fjerning av omtalt fylling vil medføre fare for barnene som er i 
barnehagen.  
 
Utfra bestemmelsene i reguleringsplanen, plan- og bygningsloven, veiloven og høringssvar fra 
barnehagemyndigheten kan ikke saksbehandler se at dispensasjon og byggetillatelse for omsøkt 
garasje/lagerbygg og avkjørselstillatelse er forenlig med den aktivitet som er i området. Søknad 
om dette avslås sådan.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/401 -4 

Arkiv: 69/221 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 30.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
71/17 Formannskap 08.11.2017 

 

Søknad om utfylling og utkjørselstillatelse på gnr 69 bnr 221 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningslov 
Veiloven 
 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i veilovens § 40, samt reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy 
sentrum område O1 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til 
parkeringsplass på gnr 69 bnr 221.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 for oppføring av 
den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 221. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k og l gis det byggetillatelse for den 
allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 221. Tillatelsen gis med forbehold om at fyllingen ikke 
skal kunne benyttes av motoriserte kjøretøy, da det ikke gis utkjørselstillatelse for denne 
fyllingen.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Det ble oppdaget at det var blitt utført fyllingsarbeider på gnr 69 bnr 221, i den forbindelse ble 
det sendt brev til hjemmelshaver om redegjørelse for arbeidene samt bruksområde for fyllingen. 
 
Skjervøy kommune fikk svar om at fyllingen skulle brukes som parkeringsplass og at det skulle 
oppføre garasje på fyllingen og at det søkes om utkjørselstillatelse i denne sammenheng.  
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Skjervøy kommune har etablert barnehage i ungdomsklubben som ligger som nærmeste nabo til 
gnr 69 bnr 221.   
 
Gnr 69 bnr 221 omfattes av reguleringsplan Skjervøy sentrum område H6 og 
reguleringsplanbestemmelsene bokstav B Forretningsområder. 
 
Barnehagen omfattes av reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 og 
reguleringsbestemmelsene bokstav D Område for offentlige formål.  
 
Veilovens § 40 sier sitat; 
Avkjørsle frå offentleg veg må berre byggast eller nyttast etter reguleringsplan eller arealdel av 
kommuneplan etter plan- og bygningsloven. 
Ligg det ikkje føre nokon reguleringsplan som nemnd, eller planen ikkje omfattar avkjørsle må 
avkjørsle frå riksveg eller fylkesveg ikkje byggast eller nyttast utan løyve frå regionvegkontoret 
og avkjørsle frå kommunal veg ikkje byggast eller nyttast utan løyve frå kommunen. 

Regionvegkontoret kan krevje at avkjørsle frå riksveg eller fylkesveg skal byggast etter ein plan 
det godkjenner. Kommunen kan krevje at avkjørsle frå kommunal veg skal byggast etter ein plan 
den godkjenner. 

Er arbeidet med avkjørsla ikkje sett i gang innan 3 år etter at løyve er gitt, fell løyvet bort. Sitat 
slutt. 

Plan og bygningsloven § 20-1 tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 
bokstav k sier sitat: Vesentlig terrenginngrep Sitat slutt 
bokstav l sier sitat: anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass. Sitat slutt 

Reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1bokstav D sier 
sitat: Foruten vanlig behandling og vurdering av byggearbeider tar bygningsrådet stilling til 
avkjørsel, parkering, terrengbehandling, beplantning, inngjerding etc. Bygge- og 
anleggsarbeider i område som grenser mot prestegårdsområde, kirken eller fredede bygninger 
skal også godkjennes av fylkeskonservatoren og eventuelt prestegårdstillsynet. Sitat slutt.  
 

Reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område H6 bokstav B § 11 
sier sitat: Bygningsrådet kan forby virksomhet som etter rådets skjønn vil være til ulempe for 
den øvrige arealbruken. Sitat slutt. 

Saken er forelagt barnehagemyndighetene til uttalelse Sitat:  
Uttalelse angående bygge sak i nærliggende område til bikuben barnehage. 
 
Barnehagens fysiske rammer, her under uteområde skal blant annet gi barn muligheter for lek 
og aktiviteter i trygge omgivelser. (§2 barnehageloven) 
Videre skal barnehagen gi barna muligheter for ro og hvile i løpet av dagen. (Rammeplan s11) 
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Bikuben barnehage er særlig tilrettelagt for barn i alderen 1-2 år. Dette er små barn som kan i 
særlig grad være sårbare for lyd og ikke kjente aktiviteter som er rundt dem. De bruker også 
deler av dagen på å sove ute. 
 
Med å starte byggeprosesser i så nær tilknytning til barnehagen kan være med på å forstyrre 
utetiden til de minste, og kan skape utrygghet i forhold til økt støy i nærheten av lekeplassen. 
Med økt trafikk og støvdannelse i forbindelse med bygging, kan det bli utfordringer knyttet til 
sikkerheten til barna. Det påpekes også at i en mellom fase til den nye barnehagen står ferdig, 
må barna og personalet kunne ferdes trygt mellom de ulike lekesonene som er etablert rundt 
barnehagen. Sitat slutt. 

Vurdering 
Tiltakshaver forteller at det var etablert en fylling på denne eiendommen da tiltakshaver kjøpte 
denne i 2010. Tiltakshaver har i den senere tid pyntet/utvidet på denne fyllingen.   
 
Fyllingen på gnr 69 bnr 221 må anses som oppført uten tillatelse da denne er i strid med plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav k og l samt reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 og 
reguleringsbestemmelsene bokstav D. 
 
Da fyllingen allerede er utført ser kommunen det som hensiktsmessig og tillate fyllingen utfra 
den bruken som er i område. En fjerning av omtalt fylling vil medføre fare for barnene som er i 
barnehagen.  
 
Tiltakshaver opplyser at tidligere formål om oppføring av garasje på fyllingen ikke er til stede 
lenger, da tiltakshaver har kjøpt annet lagerbygg til dette formålet.  
 
Utfra bestemmelsene i reguleringsplanen Skjervøy sentrum, veiloven og høringssvar fra 
barnehagemyndigheten kan ikke saksbehandler se at søknad om utkjørselstillatelse kan 
imøtekommes. Søknad om utkjørselstillatelse avslås sådan.  
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72/17 Referatsaker /
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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 

Familielaget Seternes sa v/Astrid Eriksen 
Eideveien 2 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/17-34 5361/2017 K01 16.10.2017 

 

Taskeby: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring med snøscooter fra 
enden av Taskeby veien til Seternes 

 
Saksopplysninger:  
I søknaden står følgende: 
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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: 
Alle berørte grunneiere har gitt tillatelse til kjøring over sin eiendom og en kan ikke se at 
omsøkte dispensasjoner er til skade eller til ulempe for noen.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  
Familielaget Seternes SA dispensasjon til kjøring av utstyr, med snøscooter fra enden av Taskeby 
veien til Seternes. 
 
Tillatelsen gjelder for 2 kjøretøy med regnr. FK6323 og EX 5707:  
 
Tillatelsen gjelder kjøring i løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 01.05.2019. 
 
Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
 
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: 
Knut Kvernevold    
Lensmannen i 
Skjervøy 
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Løypetrase merket rødt. 
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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 

Christian Lembricht 
Eideveien 11 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/304-7 5641/2017 69/1/78 16.10.2017 

 

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

 
På grunn av feil i vedtak sendt Dem 06.10.2017, gjøres nytt vedtak i saka. 
 
Saksopplysninger:  
Christian Lembricht søker om byggetillatelse som selvbygger til oppføring av garasje i 2 etasjer. 
Garasjen har en møne høyde på 5,75m og en grunnflate på 49,5m2.  
 
I plan- og bygningsloven står bla. følgende: 
 

§ 29-4.Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense 
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. 
Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med 
gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter 
kapittel 11 eller 12. 
 
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som 
angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. 

 
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd 
eller i nabogrense: 

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller  
b) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak  
Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand 
fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i tredje ledd bokstav b, gis ved forskrift. 

 
 
Garasjen skal i følge tiltakshaver oppføres 1 m meter fra nabogrensene. Derfor må det foreligge 
skriftlig tillatelse fra naboer til dette. 
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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: 
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. 
 
Denne byggetillatelsen er betinget av at naboer gir skriftlig tillatelse til at bygget kan bygges 
inntil en meter fra nabogrensa. De skriftlige tillatelsene må sendes Skjervøy kommune, Teknisk 
etat før byggestart. Hvis slik tillatelse ikke gis må bygget bygges minimum 4 m fra nabogrense 
jfr. Plan og bygningsloven § 29-4, annet ledd. 
 
 
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. 
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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: 
Åshild Hansen    
Storeste 
Entreprenør 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 

Anita Sørensen J Asphaug 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/425-2 5572/2017 69/1/385 11.10.2017 

 

Verftsveien 20: Søknad om tillatelse i ett trinn av tilbygg til bolig - gnr 69 bnr 
1 fnr 385 

Saksopplysninger/vurderinger: 
 
Det søkes om tillatelse til oppføring av tilbygg i ett trinn, til utvidelse av stue og bygging av 2 
soverom i andre etasje. BRA ny bebyggelse, over 2 etasjer, blir 27 m2. Bebygd areal (BYA) er 
på 18 m2. 
 
Skjervøy Byggeservice AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK PRO i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
Henriksen Grunn og Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF tømrerarbeid i tiltaksklasse 
1. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Anita Sørensen J Asphaug tillatelse i ett trinn 
for oppføring av tilbygg i ett trinn, til utvidelse av stue og bygging av 2 soverom i andre etasje 
som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK PRO i tiltaksklasse 1. 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Henriksen Grunn og Bygg AS ansvarsrett i 
funksjonene UTF tømrerarbeid i tiltaksklasse 1. 
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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: 
Skjervøy Byggeservice as Industriveien 3 9180 SKJERVØY 
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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 

Opplysningsvesnets fond 
 
      
 
 

 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/214-9 5627/2017 69/76 16.10.2017 

 
Strandveien 43 - Ferdigattest for garasjebygg - gnr 69 bnr 76 
 
 

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 26.06.2017. 
 
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 2015/214. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 
 
 
 

Kopi til: 
Dibk -    
VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR 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 

Skjervøy menighetsråd 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/310-6 5696/2017 69/320 18.10.2017 

 

Strandveien 50: Søknad om tillatelse i ett trinn til ombygging av butikklokaler 
til kontor  i 1. etasje og ombygging av underetasje til menighetssal - gnr 69 bnr 
320 

 
Saksopplysninger:  
Skjervøy menighetsråd søker om tillatelse i ett trinn til ombygging av tidligere butikklokaler til 
kontor i 1. etasje og ombygging av underetasje til menighets sal. Salen vil ha inngang fra 
Havnegata. Bruksarealet vil være 213 m2 på hver etasje. 
 
Kontorlokalet til Skjervøy menighetsråd, i 1 etasje, vil inneholde 6 kontorarbeidsplasser med 
tilhørende fasiliteter.  
 
Arbeidstilsynets vedtak 12.10.2017: 

«Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9 samtykke til planene. 
Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. 
Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir 
samtykke til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er 
ivaretatt. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir overholdt 
og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.» 

 
 
Skjervøy Byggeservice AS søker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 om ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF innvendig ombygging tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes 
ikke med sentral godkjenning. 
 
HR Prosjekt AS søker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 om ansvarsrett i funksjonen 
KONT, uavhengig kontroll av brannprosjektering i tiltaksklasse 3. Ansvarsområdet dekkes med 
sentral godkjenning. 
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Rørlegger Helgesen AS søker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 om ansvarsrett i 
funksjonene UTF av rør montasje i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes med sentral 
godkjenning. 
 
Elektrokjøl AS søker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 om ansvarsrett i funksjonene 
PRO prosjektering av ventilasjon i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes ikke med sentral 
godkjenning. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy menighetsråd tillatelse i ett trinn til 
ombygging av butikklokaler til kontor i 1. etasje og ombygging av underetasje til menighetssal. 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF innvendig ombygging tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes 
ikke med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis HR Prosjekt AS ansvarsrett i funksjonen 
KONT, kontroll av brannprosjektering i tiltaksklasse 3. Ansvarsområdet dekkes med sentral 
godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF av rør montasje i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdene dekkes med sentral 
godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Elektrokjøl AS ansvarsrett i funksjonene PRO 
og UTF av ventilasjon i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
 
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 
Total Brannsikring AS    
HR Prosjekt AS    
Rørlegger Helgesen AS    
Elektrokjøl AS    
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