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Budsjett 2019-2022



 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/414 -2 

Arkiv: V60 

Saksbehandler:  Grethe Ihlang 

 Dato:                 17.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/18 Formannskap 31.10.2018 

 

Arnøyhamn: søknad om konsesjon på eiendommen gnr 57 bnr 46 og 31 

Henvisning til lovverk: 
Konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 
 
Vedlegg: 
1 kart 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Skjervøy Formannskap gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune viser til Konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9, og innvilger konsesjon til Marit 
Elisabeth Hætta Gaup og Aslak Anders I. Gaup, for erverv av eiendommene gnr 57 bnr 46 og 31 
i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
 
 
 
 

Saksopplysninger/Vurdering 
Det er inngått avtale om kjøp av eiendommene gnr 57 bnr 46 og 31 i Arnøyhamn, pga størrelsen 
på eiendommene er de konsesjonspliktig. 
 
Søker:   Marit Elisabeth Hætta Gaup og Aslak Anders I. Gaup, Kautokeino 
Selger:  Britt Unni Simonsen, Tromsø  
 
Kjøpesummen oppgis til kr. 850 000.- 
 
Eiendommen kjøpes for å benyttes i for bindelse med reindrifta som de nye eierne utøver. 
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I følge gårdskartet ( www.gardskart.skogoglandskap.no ) har eiendommene et totalareal på 
111,9 daa. Av dette er 3.0 daa fulldyrka jord, 4,8 daa overflatedyrka jord, 2,0  daa   
innmarksbeite, og resten er annet markslag. 
 
På eiendommene står en helårsbolig på 70 kvm som benyttes som fritidshus, garasje og naust. 
Det er ikke jordbruksdrift på eiendommen. Sist det ble registrert drift var i 1977, da hadde 
bruket 10 vinterfora sauer. 
 
 
Eiendommen har isolert sett liten landbruksmessig interesse. Det dyrkbare arealet på 
eiendommen som er betegna som grunnlendt myr,  inngår i et større sammenhengende område 
over flere eiendommer som kan dyrkes. Mesteparten av det dyrkbare området mot 
Grunnfjordalen er allerede dyrket og i bruk. Det synes lite aktuelt med videre dyrking langs 
fjorden mot eiendommen. Siden eiendommen ikke er i drift, vil det ikke landbruksmessig sett  
føre til miljømessig belastning.  
 
 
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: 2017/402 -17 

Arkiv: 69/220 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 18.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/18 Formannskap 31.10.2018 

 

Anke på formannskapsvedtak 49/18 avslag på oppføring av 
lagerbygning/naust gnr 69 bnr 220 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven.  
Reguleringsplan Skjervøy sentrum.  
Vedlegg 
1 Anke på vedtak i Skjervøy formannskap 
2 tegning 
3 Tomt Per og Inger Johansen 
 

Rådmannens innstilling 
Anken/klagen er innkommet til rett tid.  
 
Formannskapet kan ikke se at det er innkommet nye momenter i saken som medfører at 
anken/klagen kan tas til følge. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 for oppføring av 
lagerbygning/naust på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220.  
Med hjemmel i veilovens § 40 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum 
område O2 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til lagerbygning/naust 
på gnr 69 bnr 220.  
 
Søknad om ferdigstilling av bygget og trille båten inn i denne.  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 for oppføring av 
lagerbygning/naust på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220.  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 avslås søknaden for oppføring av naust på  
gnr 69 bnr 220 
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Søknad om opplagring av båt på fyllingen der båten blir trillet inn på fyllingen. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Per og Inger Johansen midlertidig 
dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy Sentrum område O2 og for opplagring av båt på utført 
fylling. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 1.11.18 – 01-11.19. 
Dispensasjonen gis med forbehold om nabos samtykke.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Per og Inger Johansen anker/klager på vedtaket av 12.09.18. 
 
I følge ankeskrivet søkes det om 2 forhold utdrag fra skrivet sitat: 
 

1. Primært: søker vi nå om å få ferdigstilt bygget på en tid da barnehagen er stengt, slik at 
vi ikke kommer i konflikt, forstyrrer eller påfører barnehagebarna skader eller traumer. 
Båten trilles manuelt inn på båthenger. 

2. Sekundært: Søker vi om å få trille båten på båthenger manuelt inn på vår fylling, og gjøre 
så godt vi kan med å dekke den til for vinteren. 

NB! Vi øker ikke om kjøring eller noen form for veirett i denne omgang, kun om lov å trille 
hengeren over veien med håndmakt. Sitat slutt.  
   
 
Per og Inger Johansen igangsatte ulovlig fylling på sin eiendom i 2017. Skjervøy kommunen 
sendte ut skriv om at det måtte redegjøres for tiltaket den 28.09.17. Redegjørelsen kom den 
03.10.17.  Skjervøy kommune sender ut stoppordre for påbegynte arbeider den 18.10.17 for 
grunnarbeid til garasjen. Tiltakshaver sender skriv til kommunen den 24.10.17 om at de må få 
lov til å sluttføre arbeidene med garasjen da denne er ihht plan- og bygningsloven. Skjervøy 
kommunes formannskap behandler anmodningen den 08.11.17 det det ble gjort følgende vedtak 
sitat:    
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 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 O2 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 O2 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. Sitat slutt. 
 
Den 28.05.18 ga teknisk sjef muntlig byggestopp på påbegynt arbeid med garasjen, det var da 
støpt bunnplate samt at reisverket til garasjen var nesten sluttført.  
 
Den 31.05.18 ber tiltakshaver om ny vurdering av tiltaket. 
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Den 16.07.18 søkes det om å gjøre fyllingen ferdig med å oppføre en støttemur. Det gis tillatelse 
til dette fra kommunen den 20.07,18. Kriteriet er at muren skal vøre ferdig til barnehagen starter 
opp 06.08.18. Muren ble ikke ferdig i denne perioden men ferdigstilt på et senere tidspunkt. 
 
Den 21.08.18 søkes det om å oppføre lagerbygg/naust.  
 
Den 12.09.18 behandler Skjervøy kommune byggesøknaden i formannskapsmøte følgende 
vedtak sitat: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 for oppføring av 
lagerbygning/naust på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220.  
Med hjemmel i veilovens § 40 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum 
område O2 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til lagerbygning/naust 
på gnr 69 bnr 220. Sitat slutt. 
 
Tiltakshaver har i mellomtiden sendt klage til fylkesmannen ang behandling av tiltaket.  
 
Den 27.09.18 får kommunen skriv fra fylkesmannen der kommunen må redegjøre for 
forholdene i denne sak. 
 
Kommunen sender svar til fylkesmannen den 27.09.18.  
 

Vurdering 
Tiltaket som er omsøkt er betinget av at det gis dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan da 
tiltaket ikke er ihht plan, samt at det gis utkjørselstillatelse fra denne bygningen.  
 
Tiltakshaver søker verken på dispensasjon eller utkjørsel.  
 
I anken/klagen fremkommer det ikke nye opplysninger/momenter som tilsier at klager skal 
vinne frem.  
 
I Anken fremkommer det allikevel 2 nye søknader som må vurderes.  
 

1  Primært: søker vi nå om å få ferdigstilt bygget på en tid da barnehagen er stengt, slik at 
vi ikke kommer i konflikt, forstyrrer eller påfører barnehagebarna skader eller traumer. 
Båten trilles manuelt inn på båthenger. 

  
Dette må anses som en ny søknad. Det bes om å få ferdigstilt et bygg som er påbegynt ulovlig 
(gulvet og første rad på murene er støpt) og dette skal gjøres etter at barnehagene er stengt. 
Båten skal trilles inn manuelt. Tiltakshaver minner om at det ikke søkes om noen form for 
veirett i denne omgang. Med dette menes at det vil komme en søknad om veirett 
(avkjørselssøknad) i ettertid. Bygget (naustet) er ikke endret, en ser ikke at naust er forenlig i 
dette område. Saksbehandler er av den formening at gis det en byggetillatelse/dispensasjon så 
må det også sees på at det gis en avkjørselstillatelse i ettertid.  
 
Tiltaket (oppføring av naust) medfører at det må søkes om dispensasjon noe som ikke foreligger 
pr i dag. Søknaden foreslås derfor å avslås.  
 

2 Sekundært: Søker vi om å få trille båten på båthenger manuelt inn på vår fylling, og 
gjøre så godt vi kan med å dekke den til for vinteren. 
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Lagring av båt på egen bolig eller fritidseiendom er lov etter § 20-5 i plan- og bygningsloven. 
 
Veiledningen til byggesaksforskriften  § 4-2 sier sitat:  

 Unntak for plassering av campingvogn og fritidsbåt på bebygd bolig- og fritidseiendom er ikke 
knyttet opp til de begrensninger som gjelder for midlertidig plassering ellers, jf. § pbl. § 20-4 
første ledd bokstav c. Dette innebærer at plassering kan skje ut over 2 år og fremdeles omfattes 
av unntaket i denne bestemmelsen.  

Unntaket for fritidsbåt omfatter kun vinteropplag, og betyr at plassering utover dette medfører 
søknadsplikt. Det er ikke fastsatt noen grense for hvor store båter det kan være aktuelt å unnta 
fra søknadsplikten, fordi det er vanskelig å sette en slik konkret grense. Vilkårene i pbl. § 30-5 
må være oppfylt og kommunen kan nekte plassering ut fra de hensyn som der er nevnt, jf andre 
ledd. 

Unntaket for campingvogn og fritidsbåt gjelder for bebygd eiendom på bolig- eller 
fritidseiendom. Dette er en endring fra tidligere rett, og er presisert bl.a. for å unngå plassering 
av campingvogner på hyttetomter og i LNFR områder. Sitat slutt.  

Det er presisert et dette gjelder bolig eller fritidseiendom, tiltakshavers eiendom er utlagt til 
forretningsområde og offentlige bygninger som da ikke er ihht planformålet. Det må gis 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 for å kunne tillattes lagring av båt på denne 
eiendommen. Søknadene forslås allikevel innvilget grunnet forståelse om å kunne lagre egen båt 
på egen eiendom.   
 
Det at det ikke foreligger ordinære søknader på dispensasjon og byggesøknad begrunnes med at 
forståelsen fra tiltakshaver mener at tiltaket ikke trenger dette. Saksbehandler har i flere 
omganger snakket med tiltakshaver om dette.  
 
Søknaden behandles likevel som om det foreligger søknad om dette. Det er med denne 
begrunnelse saken blir tatt opp til behandling uten at de formelle søknadspapirene foreligger.  
 
Saken kan avslås med bakgrunn i at det ikke foreligger formelle søknadspapirer men 
saksbehandler har likevel tatt den opp til behandling med tanke på de muntlige samtaler som har 
forefunnet sted.  
 
Utfra ovenstående finner saksbehandler å måtte foreslå å avslå søknaden.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/344 -6 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 21.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
68/18 Formannskap 31.10.2018 

 

Søknad om byggetillatelse for en allerede oppført garasje på gnr 69 bnr 298 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven  
Reguleringsplan Vågen 
 
Vedlegg 
1    Klage 
2 Garasje2 Alfheimveien 8 
3 tegning 
4 Situasjonsplan Alfheimveien 8 
  
 

Rådmannens innstilling 
 
Innkommet naboklage tas ikke til følge. 
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 gis Aram Hadi Abdulrahman dispensasjon fra 
reguleringsplan Vågen for følgende forhold: 

 Oppføring av garasje med grunnflate 37 m2 og med et bruksareal på 48m2 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Aram Hadi Abdulrahman byggetillatelse for 
oppføring av garasje med grunnflate 37m2 og mønehøyden 541cm.  
 
 

Saksopplysninger 
Aram Hadi Abdulrahman har sendt søknad om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 298 etter at 
det var innkommet naboklage på den allerede oppførte garasjen.  
 
Det har i ettertid også blitt sendt inn søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Vågen for 
oppføring garasje på over 35m2.  
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Aram Hadi Abdulrahman hadde tolket de nye reglene slik at den nå omsøkte garasjen ikke var 
søknadspliktig.  
 
Garasjen har en mønehøyder på 541cm, takvinkel på 38 grader og grunnflate på 37m2 samt at 
garasjen i tillegg er bygget 35cm fra nabogrense.    

Vurdering 
Forutsetningen for å kunne bygge en garasje på egen tomt er at denne er i samsvar med plan, 
garasjen ikke har et bruksareal/grunnflate over 50m2 og bygges i 1 etasje, ikke er underbygget 
med kjeller og ikke har en mønehøyde over 4 meter.   
 
Hvorvidt denne garasjen innehar 2 etasjer eller ikke fremkommer i veileder Grad av utnytting 
kapittel 3.  
På loft med knevegg eller hanebjelke som ikke inngår i takkonstruksjonens statiske system, 
regnes målbart areal for den delen av loftet som har fri høyde over gulv på minimum 1,9 m i en 
bredde på minimum 0,6 m. Del med gulv regnes som måleverdig til 0,6 m utenfor høyden 1,9 m 
eller til begrensende vegg eller annen bygningsdel.  
Ved måling av fri høyde over gulv skal man se bort fra midlertidig eller uekte himlinger og gulv. 
Det er den permanente og utnyttbare situasjonen innenfor bærende konstruksjoner som skal 
legges til grunn. 
Dersom loft skal regnes som etasje må følgende legges til grunn: loft som bare inneholder 
tilleggsdel og som har bruksareal mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal: 
 
I denne sak er høyde fra gulv til hanebjelke 189cm, som betyr at det skal regnes som 
ovenstående vi får da: 

60cm+ 60 cm + 60cm = 180cm. 180cm gange med lengde 620cm = 11,16m2 
Overliggende areal delt på underliggende areal 11,16/37 =0,3 som betyr 30% areal som 
da er under kravet på 33% areal.    

 
Følgende forhold gjør at denne garasje er søknadspliktig: 
 

 Mønehøyde over 4 meter 
 Garasjen er nærmere nabogrense enn 100 cm.  
 Garasjen er over 35m2. 
 Innkommet klage 

 
Følgende forhold som gjør at det trengs dispensasjon fra gjeldene plan, reguleringsplan Vågen.  
 

 Garasjen er over 35m2. 
 
Det er beklagelig at noen misforstår det nye lovverket, men når det er sagt så kan fremdeles 
innbyggerne i Skjervøy kommune ta kontakt med kommunen får å undersøke om Deres tiltak er 
ihht plan og plan- og bygningsloven.  
 
Vurderingen av naboklagen må ses på som om det ikke var bygget garasje på stedet, og hvordan 
denne ville blitt behandlet dersom den hadde vært omsøkt før arbeidene ble igangsatt.  
 
Skjervøy kommune har gitt byggetillatelser for garasjer inntil 60 m2 og som inneholder 2 
etasjer. Omsøkt garasje er 37m2 og ligger innenfor det som kan aksepteres.  
 
Nabovarsel er sendt ut der 4 av 5 naboer har kvittert for samtykke til tiltaket. 
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En nabo har gitt nabosamtykke til at garasjen kan bygges 35cm fra dennes eiendom. 
 
Det foreligger naboprotest på at denne mister utsikt fra boligen grunnet garasjens plassering og 
høyde. Skjervøy tettsted har små boligtomter og en må nødvendigvis bygge tett for å få plass til 
bolig og garasje. Det at en mister litt utsikt må ligge innfor rammene av det å bo på et tettsted, 
der behov for garasje må vektlegges mer enn at en mister litt utsyn fra egen bolig.  Utfra dette 
syn kan ikke saksbehandler se at klagen kan tas til følge.  
 
Utfra ovenstående går saksbehandler inn for at det i dette tilfelle gis dispensasjon og 
byggetillatelse for den allerede oppførte garasjen på gnr 69 bnr 298 
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Fra: Post Skjervoy (post@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 24.08.2018 12:26:34
Til: skj-teknisk; Svein Solberg
Kopi: 

Emne: FW: Klagesak nyoppført garasje Alfheimveien 8, Skjervøy
Vedlegg: Garasje2 Alfheimveien 8.jpg
 
 

From: Karin With [mailto:kawith@online.no] 
Sent: Friday, August 24, 2018 12:14 PM
To: Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>
Subject: Klagesak nyoppført garasje Alfheimveien 8, Skjervøy
 
 
Til Teknisk etat, Skjervøy
 
Hei,
 
viser til telefonsamtale 22/8 -18 med Svein Solberg, teknisk etat Skjervøy kommune
 
På vegne av min mor Ingebjørg With, eier av Alfheimveien 10, 9180 Skjervøy, sender jeg herved klage på
nyoppført garasje på naboeiendommen Alfheimveien 8.
 
Vi har ikke mottatt nabovarsel og det er nå ført opp et bygg på 2 etasjer som sperrer for utsikten vi
hadde nedover mot sjøen.
se vedlegg.
 
Jeg ber om at dere vurderer lovligheten i dette tilfellet og ønsker at resultatet blir at 2. etasje må rives og
garasjetaket senkes betydelig.
 
med vennlig hilsen Karin With
mobil: 94 84 54 00
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/234 -16 

Arkiv: 69/542 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 18.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
69/18 Formannskap 31.10.2018 

 

Anke/klage på formannskapsvedtak av 12.09.18 ang oppføring av garasje. 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan Dreyerjorda 
 
Vedlegg 
1 Anke på vedtak gjort av Skjervøy Formannskap 
2 kart 
3 endring av innkjøring og bygging av garasje 
4 reguleringsbestemmelser 
5 tegninger 
 

Ordførers innstilling 
Anken er innkommet til rett tid. 
 
Formannskapet kan ikke se at det foreligger nye momenter i saken som gjør at klagen tas til følge. 
Vedtaket i formannskapet av 12.09.18 opprettholdes.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Eva Johnsen og Arild 
Henriksen dispensasjon fra pkt. 1.6 og pkt 1.11 i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for 
Dreyerjorda til å øke TU graden fra 0,3 til 0,45 og garasjen fra 30 m2 til 42m 2  
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens 
formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Med hjemmel i veglova § 40 gis Eva Johnsen og Arild Henriksen tillatelse til å anlegge ny avkjørsel, 
med 7 m bredde, fra sin eiendom som omsøkt. Avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til 
trafikksikkerhet, og hensyn til miljø og omgivelser.  
 
Denne delen av vedtaket forutsetter at eksisterende avkjørsel legges igjen  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Eva Johnsen og Arild Henriksen byggetillatelse 
uten ansvarsrett til bygging av forstøtningsmur og garasje som omsøkt.  
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Protesten fra Ivar Solvang Lailafjellveien 24 og Cato Larsen Lailafjellveien 22 tas ikke tilfølge.  
Denne del av vedtaket begrunnes med at når en bor i et boligfelt, så er det naturlig at utbygninger 
på nabotomter kan hindre noe utsikt og kaste skygge på disse. Hadde utbygger valgt å bygge et 
garasje på 30 m2 jfr. gjeldende reguleringsplan. Kunne den blitt bygget uten å søke 1 m fra 
nabogrensene. En garasje på f.eks. 4 x 7 m kaster bortimot like mye skygge på nabotomtene som en 
garasje på 6 x 7 m som planlagte garasje.  
 
Protesten fra Jorunn Thomassen, Klaus Dreyers vei 31 tas ikke til følge. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eva Johnsen og Arild Henriksen søkte om dispensasjon fra reguleringsplan Dreyerjorda den 
22.05.18 for følgende forhold: 
 TU graden fra 0,3 til 0,45 
 Størrelse på garasje 30m2 til 50m2  
 
Det ble opplyst om de tiltak på eiendommen som var unntatt byggesaksbehandling jfr. plan- og 
bygningsloven § 20-5 
 Oppføring av garasje  
 Oppføring av altan 
 Ny innkjørsel.  
 
Saken ble behandlet i formannskapet den 30.05.18. der tillatelse ble gitt under forbehold om at 
det ikke kom inn naboprotester.  
 
Etter vedtaket ble gjort kom det inn 3 naboprostester på tiltakene.  
 
Den 18.06.18 kom det inn en byggesøknad på støttemur på 1,2 meters høyde samt bygging av 
veg på egen eiendom frem til garasjen samt tegning, situasjonsplan over garasjeplassering 
garasjen var nedjustert til 42m2. Det fremkom også at det søktes om dispensasjon fra avstand til 
nabogrense 1 meter da forstøtningsmuren var 1,2 meter høy.   
 
Den 27.06.18 ble byggesak, dispensasjon og klage tatt opp til behandling i formannskapet.  
Formannskapet avviste klagen, ga byggetillatelse for garasje og støttemur, dispensasjon for 
støttemur samt avkjørselstillatelse.   
 
Vedtaket ble anket den 09.07.18. 
 
Formannskapet behandlet ankene, dispensasjonen, byggesøknadene den 12.09.18 der 
formannskapet opphevet vedtakene av 30.05.18, og 27.06.18 samt aviste innkomne klager ga 
dispensasjon, byggetillatelse og avkjørselstillatelse.  
 
Den 15.10.18 ble vedtekt av 12.09.18 anket. Vedtaket ble anket både til Skjervøy kommune og 
Fylkesmannen i Troms. Skjervøy kommune er i denne sak ankeinstans. Dersom Skjervøy 
formannskap opprettholder vedtaket av 12.09.18 sendes saken automatisk til fylkesmannen i 
Troms som klagesak.  Det er denne anken formannskapet skal ta stilling til i denne sak.   
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Vurdering 
Denne sak fremkommer litt rotete, saksbehandler skal prøver og klarlegge fakta.  
 
Dispensasjonen fra 22.05.18 er gjeldene  
 
Byggesøknad fra 18.06.18 er gjeldene.  
 
Alle ankene er gjeldene. 
 
Ved søknad til kommunen om dispensasjon den 22.05.18 ble det sendt ut nabovarsler til 4 
eiendommer som er gnr 69 bnr 651, 543, 545 og 544. Eiendommene gnr 69 bnr 544 og 545 
hadde ingen merknader.   
Eiendommene gnr 69 bnr 651 og 543 fikk varsel sendt rekommandert. Det ble i ettertid sendt 
rekommandert nabovarsling til eiendommene gnr 69 bnr 56 og 58.  
 
Det fremkommer ikke i innsendt materiale om hva nabovarslet omhandler. 
 
Saksbehandler er av den formening at naboer er gått informert om de byggetiltak som skal 
gjøres på gnr 69 bnr 542 selv om det ikke er informert kommunen hva nabovarselet gjelder. 
Saksbehandler legger da til grunn at de anker/klager som er fremkommet omhandler omsøkt 
tiltak.  
 
Det er ikke sendt ut nabovarsler i forbindelse med byggesøknad. Dette har forståelse i den 
usikkerhet som ligger i hva som er søknadspliktig eller ikke. Dersom et tiltak er i samsvar med 
plan kan garasjer bygges inntil 50m2 uten at det sendes byggesøknad til kommunen. 
Saksbehandler legger til grunn at det også i anken/klagen fremkommer klage på byggetiltakene.  
 
Nabovarsling må anses som opprettholdt.  
 
Det søkes om dispensasjon fra TU graden (BRA) på 0,3 til 0,45 dette for å kunne bygge omsøkt 
garasje.  
 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for oppføring av garasje på 42 
m2 som er en økning på 12m2 fra det som er tillatt som er på 30m2. Det er i skjervøy kommune 
gjengs oppfatning at det gis dispensasjoner inntil 50 m2 for oppføring av garasjer.   
 
Forstøtningsmur er å anse som unntatt søknadsplikt dersom: 

1. Forstøtningsmuren er under 1 meter høy og minimum 1 meter fra nabogrense 
2. Forstøtningsmuren er inntil 1,5 meter høyde og 4 meter fra nabogrense. 

 
Omsøkt forstøtningsmur er 1,2 meter høy og 1 fra nabogrense og er derfor søknadspliktig ihht 
plan- og bygningsloven § 20-4.  

Plan og bygningsloven § 29-4 sier sitat: 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 
 
Etter samtale med tiltakshavers stedfortredende er forstøtningsmuren nå senket til Maximum 1 
meters høyde, muren er derfor å anse som unntatt byggesaksbehandling ihht plan- og 
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bygningsloven § 20-5. Primært ønsker tiltakshaver å oppføre forstøtningsmur på maksimum 1,2 
meter med 1 meters klaring til nabo.  
 
Verandaen må anses som unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven § 20-5 
 
Avkjørselstillatelse er søknadspliktig og må gis med hjemmel i veglovens § 40. Det er blitt 
oppgitt at eksisterende avkjørsel legges igjen når ny avkjørsel etableres.  
 
Gjennomgang av ankene: 
 

1. Klage Jorunn Thomassen datert 05.06.18: Det protesteres på at veiinngrepet vil få en 
bratt og stygg skråning. 
Kommentar fra saksbehandler: Da det i skråningen vil bli satt opp en forstøtningsmur 
bortfaller argumentet til klager.  

2. Klage/skriv fra Ivar Solvang og Cato Larsen datert 06.06.18; Det protesteres på at 
garasjen blir over 4 meter høy og en lengde på 7,4 meter, da eiendommen vil miste 
sollys og utsikt. Samt at eiendommen vil bli forringet.  
Kommentar fra saksbehandler: Omsøkt eiendom er liten og det er vanskelig å få til en 
garasje her. Eiendommen til klager er også liten men har klart å bygge en garasje på 
denne som også er over 30 m2. 
Omkringliggende eiendommer har også garasjer på sine eiendommer. Skjervøy tettsted 
med sine reguleringsplaner har små tomter. Kommunen sliter med lite areal på tettstedet 
og ser at fortetting må til for at tiltakshaver skal kunne bygge funksjonelle hus og 
garasjer. I dette tilfelle vil det medføre at plenen til klager vil miste sollys. Klager har 
veranda på denne side som vil komme i flukt med garasjetaket til tiltakshaver. Klager vil 
ikke miste sollys på denne. Med tanke på at kommunen sliter med lite areal må en tenke 
fortetning både med hensyn til nye boliger men også ihht å kunne oppføre funksjonelle 
garasjer. Garasjen vil ikke overstige 4 meter som klager hevder. Utfra denne tolkning 
vinner ikke klager frem med sin klage.  

3. Klage fra Ivar Solvang, Jorunn thomassen og Cato Larsen datert 09.07.18: Det 
protesteres på hvordan anken er blitt handtert og da ihht habilitet. Det gjentas at bygget 
blir stort og vil skygge for sol og lysforhold. På bakgrunn av denne anken ble vedtakene 
gjort i formannskapet den 30.05.18 og 27.06.18. opphevet. Det ble samtidig gitt tillatelse 
til omsøkte tiltak og dispensasjoner, Klagen på solforhold ble ikke tatt til følge. 

4. Klage fra Ivar Solvang, Jorunn Thomassen og Cato Larsen datert 15.10.18: Det 
protesteres på at klageren mister sollys, eiendommene vil bli forringet ihht verdi. Det 
vises til at det står en utebod på en av eiendommen som vil få takras fra omsøkt garasje 
og som da vil komme på vedkommens sin eiendom og utebod.  Saksbehandler kan ikke 
se at det fremkommer noen nye momenter som tilsier at vedtaket gjort i formannskapet 
den 12.09.18 skal kunne omgjøres.    
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