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Oppnevning av deltakere til skoleeieranalysen 2011

Vedlegg:
- Tidsplan ”Veilederkorps”

- Avtale om veiledning i skoleutvikling mellom Utdanningsdirektoratet og Skjervøy 
kommune.

Kultur- og undervisningssjefens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Medlemmene av formannskapet gjennomfører skoleeieranalysen. Tre ansatte fra 
administrasjonen svarer på samme undersøkelse. Analysen skal gjennomføres innen mandag 27. 
februar.

Saksopplysninger:

I forbindelse med at kommunen deltar i prosjektet ”Veilederkorps”, og hvor fire oppnevnte 
veiledere fra direktoratet vil analysere og veilede skolene i sitt utviklingsarbeid, er det behov for 
å gjennomføre en skoleeieranalyse. 
Utdanningsdirektoratet har utviklet forskjellige verktøy for å rapportere, analysere og reflektere 
over tilstanden i skolen.
Årviksand skole deltar ikke i prosjektet etter eget ønske. Dette har sammenheng med at de blir 
privatskole fra høsten 2012, og det er ennå uklart hvem som blir ansatt ved skolen. 
De tre andre skolene deltar i prosjektet.

Tilstandsrapport 
Skoleeiere skal lage en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Verktøyet er tilgjengelig for 
alle brukere som er logget inn i Skoleporten som offentlige skoleeiere eller private skoler.
Rapporten for 2011 legges frem for formannskapet 20. februar 2012.

Ståstedsanalyse 
Ståstedsanalysen er et verktøy som kan brukes for å sette i gang utvikling og forbedringer ved 



den enkelte skole. Ståstedsanalysen er tilgjengelig for brukere som er logget på som offentlige 
eller private skoler, eller offentlig skoleeier. Analysene vil bli 

Organisasjonsanalyse 
Organisasjonsanalysen er et verktøy til egenvurdering som skal bidra til å kartlegge elementer 
som påvirker arbeidssituasjonen. Analysen er tilgjengelig for brukere som er logget på som 
offentlige eller private skoler, eller offentlig skoleeier.

Skoleeieranalyse:

Hovedinnhold

Skoleeieranalysen er et refleksjons- og prosessverktøy som kommunen kan bruke til utarbeiding 
og oppfølging av tilstandsrapporten. Målet med verktøyet er å forbedre arbeidet med 
kvalitetsutvikling i skolen gjennom en bevisstgjøring av kommunens forbedringspotensial.

Analysen skal bedre kvalitetsutviklingen i skolen
Skoleeieranalysen skal bidra til en prosess der ulike aktører som representerer skoleeier, 
diskuterer ansvarsområder og kvalitetsutvikling. Drøftingene kan danne grunnlag for vedtak om 
kommunenes prioriteringer framover.

Politikere og administrativt ansatte avklarer roller og ansvar

Verktøyet er laget slik at politikere og administrativt ansatte sammen kan reflektere over de 
ulike aktørenes rolle, og sammenhengen mellom kommunens resultater og skoleeiers oppfølging 
av skolene. Erfaring viser et behov for at politisk og administrativt nivå avklarer oppgaver, 
roller og ansvar knyttet til et forsvarlig kvalitetssikringssystem. Det kan i tillegg være nyttig å 
drøfte kommunens ulike roller som pådriver, støttespiller og tilrettelegger for skolenes arbeid.



Tidsplan ”Veilederkorpset” våren 2012

Tidspunkt Oppgave Deltakere Sted Annet Ansvarlig
9.januar Forventninger/

Utfordringer til prosjektet
Skoleleder Sender notatet til 

teamkoordinator
Skoleledere

16.januar Veiledning i bruk av 
organisasjonsanalyse

Skoleleder
Veilederteam

Kåfjord 
kommune

Anita Lervoll ordner 
med rom +Lunch

Veilederteamet

Veiledning i bruk av 
ståstedsanalyse

Skoleleder
Veilederteam

Kåfjord 
kommune

Anita Lervoll ordner 
med rom +Lunch

Veilederteamet

Veiledning i bruk av 
skoleeieranalyse

Skoleeier repr
Veilederteam

Kåfjord 
kommune

Anita Lervoll ordner 
med rom +Lunch

Veilederteamet

Januar/
Februar

NB

Gjennomføre 
Organisasjonsanalysen
Ståstedsanalysen
Skoleeieranalysen

Husk at dere sender 
planer,utviklingsområder for 
skole og kommune til  
veilederkorpset ved 
teamkoordinator

Skoleleder
Personalet

Skoleeier
Adm
Politikere

Skjervøy
B + U skole
Årviksand
Arnøyhamn
Manndalen
Olderdalen
Trollvik
Skjervøy
kommune
Kåfjord
kommune

Skoleledere
Skoleeiere

24.februar Råskåren fra 
organisasjonsanalysen 
ståstedsanalysen sendes 
teamkoordinator

Skoleledere
Skoleeiere

12. + 13.
mars

Skolebesøk/framlegg i personalet
Skjervøy B + U
Arnøyhamn
Årviksand

Lærere
Skoleleder
Veilederteam

På de aktuelle 
skolene Skolelederne

Veilederteamet

13. mars Samtale etter skolebesøk
Refleksjon
Resultat skoleeieranalyse/SWOT

Skoleeier
Veilederteam

Rådhuset Skoleeier
Veilederteamet

14.mars Skolebesøk/framlegg i
personalet
Manndalen
Olderdalen
Trollvik

Lærere
Skoleleder
Veilederteam

På de aktuelle 
skolene

Skoleledere
Veilederteamet

14. mars Samtale etter skolebesøk
Refleksjon
Resultat skoleeieranalyse/SWOT

Skoleeier
Veilederteam

Rådhuset Skoleeier
Veilederteamet

23.april Arbeide med utviklingsplan
Satsingsområder

Skoleleder
Ped.utvalg
Veilederteam

Rådhuset Skolene kommer inn 
til Rådhuset/
kommunehuset

Veilederteamet
Skolelederne

24.april Arbeide med 
utviklingsplan 
Satsingsområder

Skoleleder
Ped.utvalg
Veilederteam

Rådhuset Skolene kommer 
Inn til Rådhuset/
kommunehuset

Veilederteamet
Skolelederne

24. mai Utkast til utviklingsplan
for skolene
for kommunene

Sendes 
teamkoordinator

Skoleleder
Skoleeier

Juni Respons fra veilederteamet



Utdanningsdirektoratet

om veiledning i skoleutvikling

mellom

Utdanningsdirektoratet

og
Skjervøy kommune

Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro:
Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo +47 23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no 7694 05 10879
Besøksadresser: Telefaks: Internett: Org.nr.:
Kolstadgata 1, Oslo +47 23 30 12 99 www.utdanningsdirektoratet.no NO 970 018 131 MVA
Verftsgata 10, Molde
Parkgata 36, Hamar



Utdanningsdirektoratet

Denne avtalen (heretter kalt Avtalen) om deltagelse i Veilederkorpset for
skoleeiere og skoler er inngått mellom:

Utdanningsdirektoratet
Schweigaardsgate 15B
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo
Org. nr. 970 018 131

og

Skjervøy Kommune

Postboks 145
9189 Skjervøy

Følgende deltar fra kommunen/fylkeskommunen:

• Skjervøy kommune
• Årviksand skole
• Amøyhamn skole
• Skjervøy barneskole
• Skjervøy ungdomsskole
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Utdanningsdirektoratet

•  BAKGRUNN
Veilederkorpset er etablert av Utdanningsdirektoratet på bakgrunn oppdragsbrev
51/08 fra Kunnskapsdepartement. Oppdraget har bakgrunn i St. meld. nr. 31
(2007-2008) Kvalitet i skolen.

Avtalen gjelder tilbud om veiledning i skoleutvikling i
kommunen/fylkeskommunen og skal regulere det gjensidige og forpliktende
samarbeidet mellom avtalepartene i avtaleperioden. Avtalen skal sikre felles mål,
avklare forventninger, regulere samarbeidet og sørge for kvalitet i
gjennomføringen av veiledningstjenestene.

AVTALEPERIODE
Avtalen gjelder fra tidspunkt for signering til 30.06.2013.

MÅLGRUPPE FOR VEILEDNINGEN
Veiledningen er et tilbud til skoleeiere og skoler som ønsker veiledning for å
forbedre læreprosessene i skolen.
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Utdanningsdirektorat legger i utvelgelsen av skoleeiere og skoler en
skjønnsmessig helhetsvurdering til grunn. Grunnlaget for utvelgelsen og
prioriteringen kan være enten resultater fra det nasjonale kvalitetsvurderings-
systemet eller annen relevant dokumentasjon som viser at skoleeier og skoler
har særskilte utfordringer på områder for kvalitet når det gjelder:

• Mange elever med svake ferdigheter i lesing
• Mainge elever med svake ferdigheter regning
• Læringsmiljø som er lite inkluderende og som ikke fremmer læring
• Mange elever og lærlinger som ikke gjennomfører og består videregående

opplæring.

En forutsetning for deltakelse i veiledningen er at skoleeiere og skoler er
motiverte for å ta i bruk veiledning, og at skoleeiere og skoler vil bidra til og
delta aktivt i det gjensidig forpliktende samarbeidet som følger av Avtalen.

FORMÅL MED VEILEDNINGEN
Veiledningens formål er å bistå skoleeier og skolene til å etablere et permanent
utviklingsarbeld innenfor skolesektoren kommunenifyikeskommunen. Målet er
at veiledningen skal gjøre skoleeier og skolene bedre i stand til selv å drive
utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, for eksempel avdekket gjennom
kvalitetsindikatorer som resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen eller
andre undersøkelser. Veiledningsvirksomheten skal basere seg på et solid
organisasjons- og ledelsesfaglig fundament og på vel utprøvde metoder og
verktøy som har vist seg å være effektive.

Utviklingsarbeidet til skoleeier og skolene skal ha et langsiktig perspektiv som
går utover avtaleperioden.



Utdanningsdirektoratet

Faser i utviklingsprosessen
Utviklingsprosessen for skoleeier og skoler vil være en repeterende prosess
bestående av å:

• identifisere behov (basert på undersøkelser/evalueringer)
• luel iuu ici e il iuiiyi leLCI

• sette mål
• finne løsninger og tiltak
• implementere løsninger og tiltak
• evaluere løsninger, tiltak og måloppnåelse
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KOSTNADER VED DELTAKELSE
Selve veiledningstjenesten er gratis for skoleeier og skolene. Opphold og
reiseutgifter i forbindelse med samlinger dekkes av Utdanningsdirektoratet etter
nærmere avtale. Skoleeier og skolene må selv dekke sine kostnader i forbindelse
med for eksempel egen tidsbruk og egne utgifter i forbindelse med møter og
samlinger utenfor Utdanningsdirektoratets regi.

FORPLIKTELSER/KRAV
Forpliktelser og krav til begge parter er beskrevet i det følgende. Disse
forutsetningene må være oppfylt og ivaretatt for at veiledning skal tilbys eller
opprettholdes. Oppfylles ikke disse forpliktelsene og kravene, kan veiledningen
avsluttes før avtalt tid, se eget pkt.

Ansvaret for utviklingsprosessen
Skolen er ansvarlig for sin egen utviklingsprosess. Skoleeier har ansvar for den
helhetlige utviklingsprosessen. Dette betyr at skoleeier må være en aktiv
pådriver i utviklingsprosessen, også under veiledningsperioden. Veilederkorpset
kan bistå skoleeier og skoler med veiledning, men vil og skal aldri overta
ansvaret for utviklingsprosessene.

Veilederkorpset skal bidra med støtte til egenutvikling på alle disse områdene.

Ansvar og oppgaver
I veiledningsperioden skal skoleeier, skoler, veilederkorpset og veilederne ha
følgende ansvar og oppgaver utover det som allerede er nevnt:

Skoleeier (representert ved rådmann, kommunalsjef/skolesjef, fylkesrådmann,
fylkesutdanningssjef eller tilsvarende) er ansvarlig for å:

I forhold til Udanningsdirektoratet:
- samarbeide med Veilederkorpset om veiledning i samsvar med denne

Avtalen

Som skoleeier internt:
- benytte Skoleeieranalysen i skoleporten som verktøy for å identifisere

utviklingsbehov i egen organisasjon



Utdanningsdirektoratet
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-

planlegge og iverksette utviklingstiltak på bakgrunn av identifiserte
utviklingsbehov

-

være aktiv pådriver i skolenes utviklingsarbeid og følge opp
deltagende skoler over tid med hensyn til prosesser og resultater

-

dokumentere arbeidet som pågår

-

involvere politisk ledelse i utviklingsarbeidet

Som skoleeier eksternt:
- bidra til spredning av erfaringer fra utviklingsarbeidet til andre

skoleeiere og skoler

Skolene  (rektor) er ansvarlig for å:
- delta på samlinger og møter med Utdanningsdirektoratet, skoleeier

oa/eller skoler oa samarbeidende institusjoner
benytte Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen i skoleporten
som verktøy for å identifisere utviklingsbehov

-

involvere ansatte og tillitsvalgte i utviklingsarbeidet (ihht. lover og
avtaler)

-

lage en lokal plan med utviklingstiltak ut fra identifiserte
utviklingsbehov

-

gjennomføre utviklingstiltak i henhold til plan
- være i dialog med skoleeier om utviklingsarbeidet

-

legge til rette for at veilederkorpset får utført sine oppgaver

Veilederkorpset  er ansvarlig for å:
ca mi rhid mpri ckni&PiPr, iitArh&irie n nIn ng n ,&rci ki: nve.r

veiledningsprosessen, med mål, aktMteter, rnilepæler og hvilke
metoder og verktøy som skal brukes

- være en støttespiller og samtalepartner for skoleeier og skoleleder i
utviklingsarbeidet

- gi et eksternt blikk på skoleeier og skolenes situasjon ved å veilede
skoleeier og skoler i bruken av verktøyene Ståsteds-, Organisasjons-
og Skoleeieranalysen i skoleporten og evt. andre undersøkelser
bistå skoleeier og skolene til å utvikle virksomheten som et helhetlig
og velfungerende system
bringe inn erfaringer med samarbeid og skoleutvikling fra andre

IWII og JNUIGesiGrG

-

systematisere og overføre erfaringer og kunnskap ervervet fra
prosjektet

-

rapportere til Utdanningsdirektoratet om arbeidet

Veilederens  rolle er å:

• gi støtte til egenutvikling
• gi råd og veiledning til utviklings-/endringsprosessen
• gi metodisk og praktisk veiledning i de ulike stadier i prosessen (verktøy,

modeller, metodikk)
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• representere et eksternt speil
• gi legitimitet og støtte
• bidra med energi, entusiasme og optimisme
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Eksempel på oppgaver kan være:
• presentere verktøy for rektor og skoleeier
• hjelp til tolking av resultat av analysene
• finne sterke sider ved organisasjonen og utviklingsområder
• møte med rektor og skoleeier gjennom året for å se til at de arbeider med

utviklingsområdene
• hjelp til å finne kompetansemiljø
• gjennomføre og tolke analysene ved slutten av veiledninga

Veilederens rolle vil være å gi stottetil skoleeier/skoler for å styrke erheidet med
kontinuerlig utviklingsarbeid — ikke ta over ansvaret for prosessen, eller veilede
konkret mot undervisningssituasjon eller elevarbeid.

Veilederkorpset er organisert som et team som har ansvar for å veilede skoleeier
og skolene. Korpset har en teamkoordinator som skal være skoleeiers
kontaktperson. Veilederkorpset vil ha en samlet tidsressurs som skal fordeles på
veiledning av skoleeier og skoler og intern skolering og faglig oppdatering av
veilederne.

Oppsigelse
Avtalen med skoleeier kan i spesielle tilfeller sies opp med øyeblikkelig virkning.
nette kan v..re i situasjoner der veilederkorpset eller skoleeierne finner at hele
eller deler av veiledningsavtalen ikke følges opp av en eller flere av partene.
Dersom skoleeier eller veilederkorpset mener en slik situasjon har oppstått, skal
kontaktpersonen for veilederkorpset og/eller for skoleeier ta direkte kontakt med
Utdanningsdirektoratet. Direktoratet vil forsøke å bistå til å løse problemene,
eventuelt sammen med skoleeier beslutte hvorvidt avtalen skal avsluttes før
kontraktsperioden går ut.

KONTAKTPERSONER
Skoleeier og hver skole skal ha en kontaktperson som veilederkorpset kan
kommunisere med. Tilsvarende skal hvert vellederkorps ha en kontaktperson
som skoleeier, skoler og Utdanningsdirektoratet kan forholde seg til.
Kontaktopplysninger for de nevnte kontaktpersonene skal utveksles skriftlig
senest ved oppstart av veiledningsperioden.

Ansvarlig i Utdanningsdirektoratet og kontaktperson
Ansvarlig avdeling i Utdanningsdirektoratet for veilederkorpset er Avdeling for
Skoleutvikling. Kontaktpersoner i Utdanningsdirektoratet er seniorrådgiver Anne
Eie (e-post: aei@udir.no og tlf: 23 30 27 72) eller seniorrådgiver Marianne
Lindheim (e-post: mld@udir.no og tlf: 23 30 27 23 eller mobil: 90608912).



Utdanningsdirektoratet

RAPPORTERING
Resultater fra ståstedsanalyser, organisasjonsanalyser og skoleeieranalysen vil
være et viktig informasjonsgrunnlag for å kunne vurdere resultater og effekter av
skoler og skoleeieres utviklingsarbeid. I tillegg gjennomføres det egne
undersøkelser i regi av Utdanningsdirektoratet tre ganger i løpet av
veiledningsperioden for å innhente informasjon om de aktiviteter og oppgaver
som utføres i utviklingsarbeidet. Formålet med denne rapporteringen er også å gi
administrasjonen informasjon underveis om hvordan veiledningsprosessene
utvikler seg, og hvordan deltagerne i dette arbeidet fungerer sammen og hver for
seg.

ANSVARSFRITAK
Skoleeier og skoler skal holde direktoratet skadesløs for ethvert krav som måtte
oppstå i forbindelse med gjennomføring av veiledningsvirksomheten, herunder,
men ikke begrenset til, krav som følger av inngrep i immaterielle rettigheter.

Utdanningsdirektoratet har ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for skade
eller tap som følge av feil eller mangler ved gjennomføringen av veiledningen.

Denne avtalen er undertegnet i to eksemplarer. Hver part beholder ett
eksemplar.

For Utdanningsdirektoratet

Sted• DV/0  
Dato:ZUG..1.L.Q.,01(

•• ..

(sign) (sign)
Anne-Ma Grønlie Navn:
Avdelingsdirektør Tittel:
Avdeling for skoleutvikling

For skoleeier
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011

Henvisning til lovverk:

1. Opplæringsloven § 13-10:

”Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for
at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til
disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir
oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha
eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som
ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret,
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.”

      2. Opplæringsloven § 14-1 hvor det i fjerde ledd heter:
”Departementet kan gi forskrifter som pålegg dei ansvarlege for opplæringsverksemd etter
denne lova og dei som mottar slik opplæring å gi opplysningar og delta i evalueringar og
rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsverksemda som er
omfatta av denne lova.”
Og i forskrift til lovens § 14-1 der det i § 2-2 om Rapportering fra kommunen og 
fylkeskommunen
bl.a. heter:
”Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske
og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor
opplæringa.”



Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011 tas til etterretning.

Saksopplysninger:

Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater slik disse framkommer ved de årlige
nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. klassetrinn. Videre gir rapporten en
oversikt over eksamensresultatene og standpunktkarakterene for 10. klassetrinn. Av hensyn til
personvernet er de nevnte resultatene holdt på kommunenivå og ikke på skolenivå. Dette fordi
de minste skolene har så få elever på hvert trinn at det kan være mulig å identifisere den enkelte
elevs resultat om dette ble gitt på skolenivå.
I tillegg til læringsresultater omhandler rapporten opplysninger om læringsmiljøet. Her er det
elevenes svar på den årlige Elevundersøkelsen som framkommer. Det er elever på 7. og 10.
klassetrinn som årlig deltar i denne undersøkelsen.
Siste punkt i tilstandsrapporten forteller hvor stor andel av avgangselevene i grunnskolen som
fortsetter direkte i videregående skole.
Tilstandsrapporten sammenligner resultatene fra Skjervøy med de øvrige kommunene i
kommunegruppe 3, med gjennomsnittet for fylket og for landet.
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2011

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en
god måte.

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport:

Kommuner
Fylkeskommuner
Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven
Private skoler med rett til statstilskudd

Rapport om tilstanden i opplæringen

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Krav til innhold i tilstandsrapporten

2-12

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten ) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall
og læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden
i disse skolene.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen
er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport
til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skolecier.

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen
har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere
kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har
regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet
i å nå målene.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data
fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av
tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å
føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger
knyttet til opplæringen av bant, unge og voksne De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten,
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innholder ikke særskilt data om voksne, dvs, deltakere som får opplæring etter opplæringsloven
kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater,
frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting.

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes
ferdigheter og faglige utvilding Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak
for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er
her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om
spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for
datainnhenting.

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten.

Det generelle systemkravet

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven §
13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.Vær oppmerksom på at kravet til
internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle
systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker.

Personvern

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr 1 Tilsvarende vil også kunne gjelde for
lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med
forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser.

Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk
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1. Sammendrag

Fra og ned 01.08.2009 ble det innført et krav om at det skal utarbeides en årlig tilstandsrapport for
skoleområdet. Første rapport for Skjervøy kommune blei lagt fram for formannskapet 24/2-11, og
senere behandlet i kommunestyret.

Årets rapport baserer seg på tall fra:

- Elevundersøkelsen i 7. og 10. klasse. Kartlegger elevenes læringsmiljø
- Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for 5., 8. og 9. klassene
- Eksamen- og standpunktkarakterer for avgangselevene

Staten oppforderer til at alle skoleeiere og skoler fører opp konkrete målsettinger for hva de skal
oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

I denne rapporten er det ført opp mål på de fleste områder. Skolene og skoleeier vil jobbe videre
med utforming av disse målene.
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2. Hovedområder og indikatorer

2.1.Elever og undervisningspersonale

Om Elever og undervisningspersonale

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten:

• tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet)

• lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn)

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk

Antall elever

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det
aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og
plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter
ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring.

Sum årsverk for undervisningspersonale

Indikatoren viser totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. I denne indikatoren inngår
føl2ende delskåre:

• Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning barnetrinn

• Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning ungdomstrinn.

Lokale mål
; Skolen skal ha et pedagogisk personale som gjør at elevene får opplæring og mestring i
grunnleggende feridigheter. Dette sknl gjøre elevene i stand til å delta i videre utdanning og

; arbeidsliv.
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Sk.erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig IAllelBegge kjønn1Grunnskole

Indikator og nøkkeltall 2004- 2005-
05 06

Talet på elevar 1464 475 1467 1444

Sum beregnede årsverk for

undervisningspersonale

2.1.2. Lærertetthet

Lærertetthet 1.-7. trinn

Lærertetthet 8.-10. trinn

153 55 156 154 157 55 54

Skje
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Vurdering

Elevtallet har gått ned med 85 elever i perioden 05-06 til 10-11. Antall årsverk for
undervisningspersonalet er redusert i samme periode med ett årsverk.
Dette skyldes i hovedsak at antall klasser er opprettholdt, og at det har vært en markant økning i
spesialundervisning.

Indikatoren viser glermomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trim ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer

som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet

beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om

størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre

lærertimer som tildeles på grurmlng av individuelle elevrettigheter
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Sk.ervø kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Periode 2010-11 I Grunnskole

Indikator og
nøkkeltall

• trivsel

• mobbing på skolen

•

faglig veiledning

• mestring

• faglig utfordring

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Skjervøy kommune
skoleeier

Kommunegruppe Troms
03 fylke

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:
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Nasj  onalt

Skjcrvçy kommune skoieeier, Grunnskole, 2010-201.1.

Vurdering

Ettersom vi har et høyt antall timer til spesialundervisning, vil antall elever pr  lærer være  lavere enn
de vi sammenligner oss med.

2.2.L æringsmiljø

Om Læringsmiljø

Alle elever og lærlhiger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vgl. Et utvalg av spørsmålene i
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Flevunderqøkelqen vige, i en egen r2ppnrtpnrtn1.

2.2.1. Trivsel med lærerne

Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at
lærerne er hyggelige.
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' Lokale mål
Skolen skal jobbe for å videreutvikle og opprettholde et godt læringsmiljø.
Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk .erv kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt Då Deriode
Offentlig I Trinn 7 IBegge kjønn IGrunnskole

Skjervoy kommune skolecier, Grunnk.ole

Sk.ervø kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn IGrunnskole

Vurdering

Barneskolenes 5. klassinger har hatt en nedgang fra fjorårets måltall. Dette ligger noe under
fylkessnittet.
Ungomskolenes 10. klassinger har bedring av måltall, og ligger like under fylkessnittet
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2.2.2. Mobbing på skolen

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing.

Lokale mål
Skolene skal jobbe for et mobbefritt miljø
Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk 'ervø kommune skoleeier Sammenli et eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig ITrinn 7 IBegge kjønn IGrunnskole

Indikator og nøkkeltall

- i-vøy ko nmunc skoleeier, Grunns,kole

Mobbing på skolen - Skjervøy kommune skoleeier 1,8 ,

Mobbing på skolen - Kommunegruppe 03 1,4

Mobbing på skolen - Nasjonalt 1,4

Mobbing på skolen - Troms fylke 1,5
1

Skjervøy kommune
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Sk 'erv kommune skoleeier Sammenli et eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig Trinn 10 I Begge kjønn IGrunnskole

12006-07

koleeier, Grunfiskol
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Vurdering

Det har vært gjort et meget godt arbeid for å redusere antall elever som føler seg mobbet. Vi ser en
positiv tendens i tallmaterialet, og ved siste måling på ungdomstrinnet skoleåret 10/11 ligger vi
lavere enn andre grupper vi kan sammenligne oss med.
Skolene hadde tilsyn fra Fylkesmannen skoleåret 10/11 på § 9 i opplæringslovem; Elevenes
psykososiale miljø.
Skolene har etter det utarbeid en godkjent plan som følges opp gjennom kvalitetssikringssystemet
1310.no

2.2.3. Faglig veiledning

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning Denne indeksen inkluderer i
hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige
arbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Lokale mål
Kunnskap:  

• Å legge til rette for et godt læringsmiljø
• Å gi elevene redskap for læring og sette fokus på basisfagene norsk, matematikk og engelsk
• Å gi elevene kompetanse som tar vare på vår kulturarv
• Å gjøre elevene i stand til å møte utfordringene i et samfunn i endring

Yteevne:  

• Å oppmuntre elevene til læring i samsvar med sine evner og forutsetninger
• Å legge til rette slik at elevene prioriterer skolearbeid og er aktive i læringsprosessen

Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 7 IBegge kjønn IGrunnskole

Skiervøy kommune skoleeier, imskole
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn IGrunnskole

2009-10 2010-11

13,1 2,9

!3,2 3,2

Vurdering

Barneskoleelevene svarer jevnt med de vi sammenligner oss med, og har en fremgang fra året før.
Ungdomsskoleelevene oppfatter at veiledningen ligger noe under de vi sammenligner oss med. Her
er det også en nedgang fra året før.

2.2.4.
Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på

skolen.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Lokale mål

Alle elever skal inlduderes og oppleve mestring.
Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk.ervø kommune skoleeier Sammenli et eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole

Indikator og nøkkeltall

Mestring - Skjervøy kommune skoleeier

Mestring - Kommunegruppe 03

Mestring - Nasjonalt

Mestring - Troms fylke

13,1 3,1

;)Kjef\l'ay  Koliiinune . koIeeiei. GII1111skole

i 3,9

3,9

3,9
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 10 IBegge kjønn IGrunnskole

Skala: 1-5. Høy verdi  betyr posistivt resultat.

S.kjrvoy komn k eLier, GrL sk.ole

2.2.5. Faglig utfordring

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige  utfordringer i skolearbeidet.

i Lokale mål

Skolen skal jobbe  for at alle elevene opplever å få faglige utfordringer.

I Resultatene skal ligge  på eller over fylkesgjennonisnittet

Skjcvy •e>yrnmune skuleeie. Grunns•

Vurdering

Både barne- og ungdomsskoleelvene svarer her lavere enn de  vi sammenligner oss med, og det er
en liten nedgang fra året før.
Tallene kan ha sammenheng med et høyt antall elever med spesialundervisning, og vi vet at mange
elever hos oss sliter på skolen.
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Mestring -  Skjervøy kommune skoleeier 3,6 3,5
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Sk'ervø kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

Tall blir ikke publisert på dette nivået

Noen tall i Skoleporten blir ikke publisert på alle nivåer (skole, kommune, kommune skoleeier,
kommunegruppe, fylke, fylke skoleeier og nasjonalt). Gjeldende indikatorer og nøkkeltall
publiseres ikke i Skoleporten på nivået som denne siden viser.

Sk'erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn IGrunnskole

Indikator og nøkkeltall

Faglig utfordring - Skjervøy kommune skoleeier

Faglig utfordring - Kommunegruppe 03

Faglig utfordring - Nasjonalt

Faglig utfordring - Troms fylke

• nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn

, 4,0 4,1

rvoy kommune skoleeler.

Vurdering

Tall foreligger bare for ungdomstrinnet. Her mener våre elever at de opplever de faglige
utfordingene som svakere enn de vi sammenligner oss med. Målingene har vært gjort i to år, og
årets måling viser ingen endring fra fjoråret.

2.3.Resultater

OmResultater

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter
som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske:

• nasjonale prøver på 5., 8. og 9, trinn i lesing og regning

• standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk

• grunnskolepoeng

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten:
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2.3.1. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med

målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner

for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
I Vi vil arbeide for at færrest mulig elever ligger på mestringsnivå 1 og 2.

Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sleerv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig Trinn 8 IBegge kjønn I Grunnskole

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

'21,6 5,1 I2,6 17,1

29,7 30,8 I15,8 22,0

.7 129, , 43,6 147,4 36,6

13,5

15,4
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I14,6.17,9 I18,4

2,6 115,8 19,8

Skjervo konmiune skoleeier. Grunnskole
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig Trinn 8 Begge kjønn IPeriode  2011-12 I Grunnskole

Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig I Trinn 9 Begge kjønn IPeriode 2011-12  I Grunnskole

24,6

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, 2011-20 I ")

Sk.erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig JTrinn 9 IBegge kjønn IGrunnskole

Mestringsnivå 3 x

Mestringsnivå  4 x

Mestringsnivå 5 x

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, 2011-2012

Troms Nasjonalt
fylke

3,1 '4,8

112,4 113,4

133,5 '32,5

Indikator og nøkkeltall 2007-08  i 2008-09 2009-10
,

i  1
Mestringsnivå  1 x  ix

Mestringsnivå 2 »-tx ' x

41,0lx
x lx
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!26,4 25,9

23,4

11,4 17,9

Skjervoy kommune skoleeier, Grunnskole
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Vurdering

Vi har flere 8. klassingene har på nivå 1 og 2 enn de vi sammenligner oss med. 9. klassingene har
en fordeling som vi ønsker; flest elever på nivå 3, 4 og 5.

2.3.2. Nasjonale prøver lesing 5. trinn

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i
LK06.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever
på mestringsnivåer.

Lokale mål

• øke leselyst
• skape kultur for lesing
• alle elever skal etter 4.klasse være funksjonelle lesere
• gi rom for lesing
• "Veiledet lesing"
• Mediateket/biblioteket skal legge til rette for økt bruk til lesing og arbeid med litteratur

Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet
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Sk'erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 5 IBegge kjønn J Grunnskole

Sk'erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig ITrinn 5 IBegge kjønn I Periode 2011-12 I Grunnskole

Indikator og Skj ervøy kommune
nøkkeltall

* tall

• måling

• statistikk

skoleeier

Skjer y kommune

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

Kommunegruppe Troms Nasjonalt
03 fylke

Vurdering

Vi ønsker at de fleste elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3. Vi ser en forbedring på dette fra
fjoråret, og har aldri hatt fiere elever på nivå 3 siden målingene startet.

2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål
for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for
fag i LK06. Dette innebærer  at  nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematildc som fag.
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kolecier. Grunnskole, 2011-20 12

Indikator og nøkkeltall 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Mestringsnivå 1 23,8 21,1 I59,4 42,5 33,3

Mestringsnivå 2 71,4 ;60,5 i31,3 150,0 ,44,4

Mestringsnivå 3 4,8 18,4 19,4 i7,5 22,2

Skjervviy kom mc skoleeier, Gnumskole

Mestringsnivå 1 33,3 27,8 I25,8 24,7

Mestringsnivå 2 !44,4 48,6 71-7,0 I48,3



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og
dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:

• kan løse en gitt utfordring

• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

• kan vurdere om svarene er rimelige

• kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever
på mestringsnivåer.

Lokale mål

Vi vil ha elever som er motiverte og glade i matematikkfaget.

Ved skolene i Skjervøy ønsker vi:
• Å utveksle erfaringer lærere imellom
• Å gjøre lærerne mer bevisst sin egen undervisning

, • Å gjøre matematikkutstyr lettere tilgjengelig
• Å bruke kjerneplan som er utarbeidet av Matematikk i øreNord
• Å bruke ulike tester for kartlegging og diagnostisering

Resultatene skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet

Sk'erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 5 IBegge kjønn IGrunnskole

jefv€iv kommunr
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2011-12

,33,3

53,8

12,8

GTLIMIS

Indikator og nøkkeltall 2007-08 I 2008-09 2009-10 2010-11

Mestringsnivå 1 [21,4 25,6 60,0 151,3

Mestringsnivå 2 59,5 51,3' 31,4 138,5

Mestringsnivå 3 19,0 ;23,1 8,6 110,3
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig Trinn 5 IBegge kjønn IPeriode 2011-12 I Grunnskole

Indikator og
nøkkeltall

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

• tall

• måling

• statistikk

133,3

53,8

12,8

Skjervøy kommune Kommunegruppe Troms
skoleeier

130,7

150,3

03 fylke

• forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,

• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

• kan vurdere om svarene de får er rimelige

• kan vise effektive strategier for enkel tallregning
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Nasjonalt

29,7

!47,6 147,2

127,8

19,0 I
122,7 25,0

•kjer kommune skoleeier. Grunnskole. 2011-2012

Vurdering

Også her ser vi en forbedring fra fjoråret, og har færre elever på mestringsnivå 1. Vi ligger
likevel fortsatt noe under de vi sammenligner oss med, og vi jobbe videre for at flest mulig er på
nivå 2 og 3.

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i
LK06. Dette innebærer at nasionale prøver i reaning ikke er en prøve i matematikk som faa. De
nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Lokale mål

Resultatene skal ligge på eller over  fylkesgjennomsnittet

Sk.ervø kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 8 Begge kjønn  I Grunnskole

Indikator og nøkkeltall 2007-08 1 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Sleerv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig j Trinn 8 IBegge kjønn IPeriode 2011-12 I  Grunnskole

Indikator og
nøkkeltall

Mestringsnivå 1 4,9

124,4

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4 122,0

Mestringsnivå 5 19,8

Mestringsnivå 2

139,0

Indikator og nøkkeltall

Sk.erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 9 I Begge kjønn IGrunnskole

,35,6

14,9

124,4128,2

137,8 ;51,3

16,7 • 2,6 19,8

Skj'ervøy kommune skolecie : Grunnskole

Skjervøy kommune Kommunegruppe Troms 1Nasjonalt
03 fylkeskoleeier

5,4 16
'
2 16,0

1  
18,8 120,6 119,41

44,3 143,1 141,8

20,7 119,1 20,0
;

10,8 10,9 i 12,7

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, 2011-2012

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Mestringsnivå 1 x x x 6,8 .0,0

Mestringsnivå 2 i x i x x 25,0 :17,9
t

Mestringsnivå 3 ! x lx x 134,1 38,5i
; -1-  

Mestringsnivå 4 15‹ 1 x x 115,9 33,3
4- 4--

Mestringsnivå 5 x ix ix
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18,2 110,3

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole
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Sk'erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig ITrinn 9 IBegge kjønn I Periode 2011-12 I Grunnskole

Kommunegruppe
03

2,8

`14,3

40,6

23,8

18,6

Skjervøy kommune skolecier, Grunnskole. 2011.-2012

Vurdering

Årets 9. klassinger skårer godt, og ligger over landsgjennomsnittet. Særlig hyggelig er det at ingen
ligger på mestringsnivå 1.
8. klassingene leverer også bra på denne prøven.

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i
læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag — engelsk.
Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene:

• finne informasjon

• forstå hovedinnholdet i enkle tekster

• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid

•

forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enlde setningsmønstre

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever
på mestringsnivåer.
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Lokale mål

• å bli funksjonelle brukere av språket muntlig og skriftlig både i skolen og ellers i
hverdagslivet

Resultatene skal ligge på eller over  fylkesgjennomsnittet

Sk.erv kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig ITrinn 5 IBegge kjønn J Grunnskole

Indikator og nøkkeltall

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Sk.erv kommune skoleeier Sammenli et eo rafisk Fordelt å trinn
Offentlig IBegge kjønn Periode 2010-11 I Grunnskole

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 2 -

Mestringsnivå 3 -

Mestringsnivå 3 -

Mestringsnivå 3 -

Mestringsnivå 3 -

Kommunegruppe 03

Nasjonalt

Troms fylke

2007-08

115,0

42,5

!42,5

Indikator og nøkkeltall

- Skjervøy kommune skoleeier

- Kommunegruppe 03

- Nasj onah.

- Troms fylke

- Skjervøy kommune skoleeier

- Kommunegruppe 03

- Nasjonalt

Troms fylke

Skjervøy kommune skoleeier

2008-09 2009-10 2010-11

128,2 138,7 147,5

151,3 148,4 47,5

120,5 112,9 5,0

' Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole
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147,5

132,2

124,6

126,2

47,5

150,4

51,0

5,0

17,5

,24,4

:123,1
kommune skolecier, Grum le. 2( 0-2 "
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Vurdering

Her ser vi en negativ utvikling i forhold til fjoråret, og nesten halvparten av elevene ligger på
mestringsnivå 1. Går vi tilbake 4 år i tid skåret 5. klassingene meget godt på prøvene. Disse er årets
9. klassinger, og vi ser at de også skårer godt som 9. ldassinger. Gode resultatene følger årskullet
i de fleste tilfeller.

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i
læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag — engelsk.
Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:

• finne informasjon

• forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

1 Lokale mål
1 Resultatene skal være på eller over fylkeseiennomsnittet.

Sk.ervø kommune skoleeier Fordelt å eriode
Offentlig I Trinn 8 IBegge kjønn IGrunnskole

Indikator og nøkkeltall 2007-08

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

7,4

20,4
-4

55,6

10,5

1126,3

2008-09 2009-10

152,6

113,0

147,8

14,8 110,5 117,4

i1,9
10,0 0,0

Skjerwy kommune skolecier, Grunnsko e
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig ITrinn 8 IBegge kjønn I Periode 2011-12 I Grunnskole

Indikator og Skjervøy kommune Kommunegruppe I Troms Nasjonalt

Lokale mål
Resultaene skal være på eller over fylkesgjennomsnittet.

Vurdering

Vi har færre elever som er i mestringsnivå 1 sammenlignet med fjoråret. Derimot har vi en økning
på elever på mestringsnivå 2. Vi arbeider for færrest mulig elever på de to laveste nivåene.

2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

• 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

• 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget

• 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget

• 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget

• 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget

• 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.
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nøkkeltall skoleeier 03 fylke

Mestringsnivå 1 5,0 10,3 9,5 .9,5

Mestringsnivå 2 40,0 24,2 23,2 21,7

Mestringsnivå 3 35,0 39,2 38,8 38,2

Mestringsnivå 4 12,5 17,3 17,9 19,1
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Sk'erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig Alle Begge kjønn I Periode 2010-11 I Grumskole

Indikator og nøkkeltall

Norsk hovedmål skriftlig
eks amen

Norsk hovedmål standpunkt13,

Matematikk skriftlig
eksamen

Matematikk standpunkt

Lokale mål

13,4

13,3

3,1

Engelsk skriftlig eksamen !3,8

Engelsk skriftlig standpunkt 13,6

S.kjervo

3,5 3,6

3,6

3,8

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.
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3,9

3,1

3,5

3,8

Antall grunnskolepoeng skal være jevnt med eller over gjennomsnittet for Troms fylke.

13,

3,

!3,1

13,8

3,9 i3,9

kommune skotecier. Grunnskole. .2010-20

Vurdering

Her ser vi gledelige resultater i skriftlig matematikk og engelsk for 10. klassingene. Resultatene er
på eller over fylkesgjennomnsnittet.
I norsk er resultatet litt under snittet for fylket.

2.38 . Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng
er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med
10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for
eleven.
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Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk Fordelt å
Offentlig I Alle I Begge kjønn IGrunnskole

Indikator og nøkkeltall

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Skjervøy kommune

skoleeier

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Kommunegruppe 03

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Nasjonalt

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Troms fylke

! 2007-  2008- 2009- 2010-
08 09 10 11

4--

I 38,0 139,6 40,2 _36,5

eriode
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139,7 139,2 40,1 40,1

139,6 39,5  139,8 39,8

139,3 39,3
139,6

40,0

Skjei-voy kommune skoleeier, nskole

Vurdering

Vi hadde gode eksamensresultater i både skriftlig og muntlig. Når vi likevel har lavere
grunnskolepoeng skyldes det lavere standpunktkarakterer i de andre fagene, og som trekker ned
gjennomsnittet.

Statistikken viser at de som oppnår 40 poeng har over 20% bedre sjanse til å fullføre videregående

skole enn de som hadde mellom 35-39 poeng. 35-39 poeng = 52 % består videregående skole etter

5 år, mens 40-44 poeng gir 72 % sjanse til at de gjennomfører videregående skole. Ut i fra dette har

vi et ønske om at våre elever skal oppnå 40 grunnskolepoeng i snitt.

2.4.Gjennomføring

Om Gjennomføring

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet.
Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VG0

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VG0

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering
fra grunnskolen.
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Lokale mål
Andel elever som går over i videregående skole skal være over fylkesgjennomsnittet

Sk.erv kommune skoleeier Sammenli net eo rafisk
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Periode 2010 Grunnskole

Indikator og nøkkeltall

Overgang frå grunnskole til
vidaregåande opplæring (prosent

3. System for oppfølging (internkontroll)
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Skjervøy Kommunegruppe Troms Nasjonalt
kommune 03 fylke
skoleeier

198,3 98,6 196,3 96,6

Skjervoy kommune skoleeier. Grunnsko

Vurdering

Her har vi nådd målet, og de fleste elevene starter på videregående skole etter grunnskolen.

Rektor/inspektør logger seg inn og merke av når gjøremål er gjort. I tillegg kan man enkelt
registrere henvendelser, f.eks. mobbing eller fri utenom ferietid.

Skolene og skoleeier har i bruk et kvalitetssikringssystem (1310.no). Dette er under utarbeidelse
skoleåret 2011/12.
Systemet er bygd opp ved at det er lagt inn et ferdig årshjul med gjøremål som er lenket opp mot
aktuell paragraf i Opplæringsloven . Skoleansvarlige i kommunen kan endre, slette, eller legge til
gjøremål samt laste opp kommunens maler eller andre dokumenter som hører til.

Kommunens administrasjon kan logge inn og få en oversikt/status og enkelt generere rapporter over
alle skolenes gjøremål.



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

4. Konklusjon

For de fleste målområder er det ført opp som mål at resultatene fra nasjonale prøver og
avgangsprøver skal ligge på eller over fylkesgjennomsnittet.
Vi ser at dette målet er ikke nådd for alle områdene, men vi har fokus på å videreutvikle et godt
læringsmiljø slik at vi når målene.

Det er flere utviklingsprosjekt på gang i skolene, og vi nevner:

Veilederprosjektet

Skjervøy kommune har inngått en avtale med Utdammingsdirektoratet, og hvor vi skal delta i
" Veilederkorpset for skoleeiere og skoler".
Dette korpset skal gi skoler og skoleeiere tilbud om veiledning i skoleutvikling, og med mål å
forbedre læreprosessene i skolen.
Arbeidet starter 01.01.2012 og skal vare til sommeren 2013.

Ny  giv  -  Overgangsprosjektet

Prosjektet går i korthet ut på å gi de 10 % lavest presterende elevene etter første termin i 10. trinn
intensivopplæring i blant annet grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier, tettere oppfølging,
rådgiving og veiledning siste halvår av 10. trinn.

Opplæringen skal gis av lærere som har deltatt i en nasjonal skolering for å kunne gi en opplæring
best mulig tilpasset elevenes egne behov. Departementet har gitt Skrive-, Lese og
Matematikksenteret i oppgave å samarbeide om skoleringen. I tillegg bidrar Høgskolen i
Lillehammer og Adferdssenteret.

I Skjervøy deltar Arnøyhamn skole og Skjervøy ungdomsskole. Ny GIV lærerne, en lærer i
lesing/skriving og en i regning fra hver skole, startet sin opplæring i uke 49 2011. Det deltar også
lærere fra videregående skoler.

Videre- og etterutdanning av lærere

To lærere tar videreutdanning innenfor departementets satsing; "Kompetanse for kvalitet". Dette er
i fagene lese- og skriveopplæring og engelsk.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/723 -1

Arkiv: X01

Saksbehandler:  Arild Torbergsen

Dato:                 06.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

17. mai - arrangementet på Skjervøy tettsted 2012 - 2015

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet overlater til Skjervøy idrettsråd og Skjervøy sang- og musikkråd å stå for 
tildelingen av 17. mai arrangementene i perioden 2012 - 2015. Idrettsrådet tildeler i 2012 og 
2014, mens Sang- og musikkrådet tildeler i 2013 og 2015. 

Saksopplysninger

Over tid har 17. mai arrangementet på Skjervøy vært tildelt enten en av 
musikkorganisasjonene eller en av idrettsorganisasjonene. 
Dette er en viktig inntektskilde for det frivillige kulturarbeidet i kommunen, og lag og 
foreninger har skapt en folkefest på nasjonaldagen til glede for store og små.
Kultur- og undervisningssjefen mener at tildeling av dette arrangementet kan gjøres av lagenes 
paraplyorganisasjoner; Skjervøy idrettsråd og Skjervøy sang- og musikkråd.
Disse favner over alle de som tradisjonelt har arrangert 17. mai, og har god oversikt over hvem 
som bør og kan tildeles arrangementet. Dette vil også forenkle prosessen med utlysning og 
behandling av søknader.
Det foreslås derfor at fra og med 2012 praktiseres en slik ordning, og at disse står for tildelingen 
vekselvis annet hvert år.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4330 -3

Arkiv: 194169/236

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 12.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Kirkegårdsveien 20: Søknad om dispensasjon

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Reguleringsplan for Sentrum Nord

Vedlegg
1 søknad om tiltak
2 redgjørelse
3 tegninger
4 ang nabovarsel
5 bilder

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Iht. Pbl 08 § 19-2, annet ledd og vurderinger gjort nedenfor, avslås dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelse 1.6, vedr garasjer etasjeantall. Det er vurdert at omsøkte 
utforming tilsidesetter hensynet/intensjonen bak bestemmelsen. Omsøkte tiltak vil også 
medføre ulemper for nabo, som ikke kan tillates.

2. Iht. Pbl 08 § 19-2, annet ledd og vurderinger gjort nedenfor, avslås dispensasjon fra 
regulert byggegrense. Det er vurdert at omsøkte tiltak medfører for liten avstand til vei, 
og for liten kapasitet til parkering foran garasje.

3. Iht. reguleringsbestemmelse 1.15 og vurderinger gjort nedenfor, er det vurdert at 
omsøkte tiltak ikke har en god form/utforming.

Bakgrunn

Skjervøy kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, påbygg og tilbygg til garasje/bolig 
i Kirkegårdsveien 20 på Skjervøy.



Søknad er mottatt fra tiltakshaver Sigmund Matiassen, 02.11.11. Tiltakshaver ble informert om 
at saken må behandles som dispensasjonssak, ved veiledning før søknad ble levert, samt når 
søknad ble levert kommunen.

Nabovarsel er sendt ut i saken, og det er innkommet innvendinger til tiltaket.

Saksopplysninger

Reguleringsplanen Sentrum Nord gjelder for området.

Tiltakets hensikt er å videreføre eksisterende tak fra bolighuset og over eksisterende 
garasjetilbygg (se tegninger). I tillegg vil garasjen utvides mot vei, slik at garasjens vegg liv 
flukter med husets vegg liv. Som følge av dette vil tak over garasje bli høyere enn det er i dag, 
og det vil da bli montert garasjeport som er høy nok til at garasjen kan benyttes til bobil 
parkering.

Forhold til reguleringsplanen:
Punkt 1.3 sier at takvinkel skal være mellom 18° og 28 °. Omsøkte takvinkel er 10°, og 
bryter med denne bestemmelsen. Imidlertid er takvinkel et resultat av videreføring av 
eksisterende tak.

Punkt 1.6 sier at garasjer kan bare oppføres i 1 etasje (…). Iht. måleregler vil garasjen fortsatt 
være 1 etasje, men hensikten bak bestemmelsen om 1 etasje, gjelder også høyden til 
garasjebygninger, og hvordan disse skal se ut i omgivelsene. 

Punkt 1.15 sier at bygningsrådet skal ha for øye at bebyggelsen får en god form og 
materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk 
utforming (…).

Disse reguleringsbestemmelser medfører at saken må behandles i planutvalget som
dispensasjonssak, samt at det gjøres vurderinger vedr utforming og bruk.

Forhold til Pbl 08
Pbl 08 § 29-4 sier følgende om avstander til nabogrenser:
”Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 og 22, skal byggverk ha en avstand fra 
nabogrense 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 garasje, uthus og lignende mindre tiltak.”

To av bakgrunnene for minste kravet på 4 meter er fare for brannspredning mellom eiendommer 
og fortetning av bebyggelse og eiendommer.

Innvendinger fra nabo
Nabo i Idrettsveien 10, har inngitt innvendinger til omsøkte tiltak, hvor det opplyses om at nabo 
ikke samtykker. Begrunnelser for dette er:

- Ved oppføring av garasje, for noen år siden, ble resultatet en høy vegg helt inn til 
tomtegrensen til Idrettsveien 10. Resultatet ble at denne delen av tomta ikke kan brukes 
til noe mer, og hvis eksisterende bygning skal forhøyes enda mer, vil den delen av tomta 
bli helt ødelagt

- Utvidelse av grunnflate mot kirkegårdsveien vil medføre at garasjen blir både høyere og 
lenger og dermed mer ruvende for nabo i Idrettsveien 10.



Det er vedlagt bilder for å gi inntrykk av dagens situasjon og hvordan det vil bli om bygget 
skulle bli enda høyere, bildene er vedlagt saken.

Vurdering

Behandling av saken innebærer vurderinger av om bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08, 
herunder reguleringsplanen, blir ivaretatt. Dersom noen av bestemmelsene brytes, er saken å 
anse som dispensasjonssak jf Pbl 08 § 19-2.

Denne paragraf sier at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering (…).

Takvinkel
Omsøkte takvinkel, er et resultat av eksisterende tilbygg. Boligens hovedtak har takvinkel på 38 
°, som er i tråd med reguleringsplan. Tilbygg som ble oppført i 1984, har takvinkel på 10° slik 
som nå omsøkt.
Dersom omsøkte tiltak godkjennes, vil det være naturlig å videreføre takvinkel som er på 
eksisterende tilbygg. Noe annet ville skape en form og et uttrykk som ikke er tilpasset 
bebyggelsen på eiendommen. Om det er takvinkel på 10° eller 18°, vil ikke ha konsekvenser 
for naboer eller omgivelser.

Dermed er det saksbehandlers anbefaling at dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 1.3, kan 
gis, dersom omsøkte tiltak godkjennes.

Etasjeantall og form
Reguleringsbestemmelsene 1.6 vedr garasjers etasjeantall og 1.15 vedr bebyggelsens form, må i 
denne sak, ses i sammenheng. Intensjonen bak reguleringsplanens bestemmelse om at garasjer 
bare kan oppføres i 1 etasje handler om hva som er målbart/tellende som etasje, men også om 
hvordan bygningen ser ut utenfra. Det er mulig å utføre garasjer på en slik måte at de bare har en 
tellende etasje, men ser ut som den er større. Garasjer er ment å være lave bygninger, som ikke 
ruver i boligområder.

I den sammenheng sier reguleringsbestemmelse 1.15 at kommunen skal ha for øye at 
bebyggelsen får en god form.

Iht. måleregler skal etasjer ikke ha takhøyde under 2.4 meter. Dette er da også normal innvendig 
takhøyde for en etasje. Dette forplanter seg også til hvordan en garasje for personbiler ser ut 
utvendig. Garasjeporter i slike garasjer bruker å være fra 2,10 meter til 2,30 meter høye. Dette er 
også lagt til grunn ved utarbeidelse av de fleste reguleringsplaner.

Høyden til bobiler er fra 2,4 meter og opp. Det medfører at innvendig takhøyde må være 
betydelig høyere enn normal høyde. Det skal være plass til garasjeport under tak, når den er 
åpen, og det skal være klaring mellom bobil og port. Garasjeporter er da også naturligvis høyere, 
og portene har stor betydning for hvordan bygningen ser ut. Dette synliggjør at det er vesentlig 
forskjell på garasje for personbiler og bobiler.

Dette gjør seg gjeldende i hvilken form bebyggelsen får, og det er saksbehandlers vurdering at 
bobilgarasjer bryter med tradisjonell utforming av garasjer i boligfelt. Dermed bryter omsøkte 
tiltak med reguleringsplan punk 1.15.



Det er saksbehandlers vurdering at dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 1.6 ikke kan gis, da 
hensynet bak bestemmelse brytes. Omsøkte tiltak er ikke utformet slik at bebyggelsen får en god 
form.

Bruk
Tiltakshaver opplyser at garasjen vil få port som er høy nok til at den kan benyttes til bobil 
parkering. Dette er et forhold som må vurderes nærmere. Reguleringsbestemmelsene 1.6 og 
1.15, gjelder også for dette forholdet.

Garasjer med kapasitet for bobiler, har et helt annet uttrykk/utseende enn garasjer for 
personbiler, og spørsmålet blir om man skal åpne for bobilgarasjer i boligfelt.

Bobilgarasjer vil naturlig nok forandre bygningers form og uttrykk i forhold til dagens situasjon. 
Å åpne for slike bygninger i boligfelt, må anses å være av prinsipiell betydning. Å åpne for 
bobilgarasjer vil bryte med hensynet bak gjeldende reguleringsbestemmelse om at garasjer bare 
kan oppføres i 1 etasje.

Dermed er det ikke anledning til å gi dispensasjon for et slikt tiltak. Dersom dette skal vurderes 
som mulig, må det gjøres gjennom en planprosess (reguleringsplan), hvor dette vurderes i 
forhold til Skjervøy tettsted som helhet.

De fleste som har bobiler leier vinter lagringsplass, og om nødvendig alternativ parkeringsplass 
om sommeren. Det er saksbehandlers vurdering at det ikke kan gis dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse 1.6 vedr garasjers etasjeantall, og at funksjonen bobilgarasje breyter 
med gjeldende regulingsplan. 

Videre er det saksbehandlers vurdering at omsøkte tiltak vil medføre at bebyggelsen ikke får en 
god form, verken i forhold til bebyggelsen på den aktuelle eiendommen eller i forhold til 
omgivelsene.

Tilbygg mot vei
En del av tiltaket omfatter tilbygg (utvidelse) til garasjen mot Kirkegårdsveien. Utvidelsen vil 
være 1.4 meter nærmere vei, og medføre at fasaden til garasjen flukter med fasaden til huset. 

I forhold til bebyggelsens form vil ikke dette medføre negative konsekvenser. Men Det må 
gjøres vurderinger i forhold til byggegrense og miljøet langs vei. Regulert byggegrense er 9,5 
meter fra midten av vei. Fronten til garasjen er i dag på 8 – 8,5 meter fra midten av vei, altså 
nærmere enn regulert byggegrense. Med omsøkte tiltak vil avstanden reduseres til 6,6 – 7 meter, 
noe som må anses som liten plass til parkering foran garasje. Dette vil være begrenset plass både 
for personbil og bobil.

Nabo har påpekt (se nedenfor) at et slikt tilbygg vil medføre at garasjen blir både høyere og 
lenger og dermed mer ruvende for eiendommen – Idrettsveien 40. Dette medfører nødvendigvis 
riktighet. Nærmere vurderinger vedr dette kan ses under eget punkt nedenfor.

Innvendinger fra nabo
Innvendinger fra Idrettsveien 10, gjelder bebyggelsens nærhet til nabogrense, og at denne 
reduserer brukbarheten til denne eiendommen, omsøkte tiltak vil, iht. innvendinger, redusere 
brukbarheten ytterligere.



Vedlagte bilder viser dagens situasjon på begge eiendommer. Det kommer klart frem at 
bebyggelsen i Kirkegårdsveien 20 er ruvende/dominerende i forhold til Idrettsveien 10. Dette 
forsterkes av at det er høydeforskjell mellom eiendommene.

Med bakgrunn i bilder og innvendinger, er det klart at Idrettsveien 10 vil oppleve ulemper, som 
følge av omsøkte tiltak, og i så måte bør ikke omsøkte tiltak tillates.

Konklusjon

Omsøkte tiltak har en slik utforming og plassering at saksbehandler vurderer at 
reguleringsbestemmelser vedr garasjers etasjeantall, bebyggelsens utforming, og byggegrense 
brytes. Bestemmelsene brytes på en slik måte at hensynet som ligger bak bestemmelsene 
tilsidesettes. Med bakgrunn i Pbl 08 § 19-2, er det da ikke anledning til å gi dispensasjon i 
saken.

Det er vurdert at nabo vil bli påført ulemper, som følge av tiltaket. Ulempene handler om 
brukbarheten til nabos eiendom, noe som man må søke å unngå. Tiltakshaver vil bare ha 
fordeler med en tillatelse til omsøkte tiltak. Dette er en fordel/ulempes vurdering som tilsier at 
tiltak ikke er gjennomførbare.

Når det gjelder bobil parkering og lagring, finnes alternative løsninger, som f.eks. å leie plass i 
andre lokaler tilpasset slik bruk. Dette er noe de fleste med bobiler må forholde seg til.



STATENS  BYGNINGSTEKN1SKE ETAT

Søknad om tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven § 20-2

Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?

- tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven
med forskrifter

- ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet

Dersom det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, må det foreligge tillatelse fra kommunen før tiltaket igangsettes.

Søknaden gjelder
Gnr.

Adresse
Eiendom/
byg gested

Tiltakets art

Forhåndskonferanse

Pb1 § 31-2

Planstatus
rtiv.

Tomtearealet

Grad av
utnytting

Planlagt brukiformål

Ja

Bnr..i,3 6 Festenr.

Pbl § 21-1 Forhåndskonferanse er avholdt

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan

b. Byggeområde/grunneiendom**

c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler

e. Beregnet tomteareal (b - c) eller (b + d)

Arealbenevnelser

f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og e.)

g. Areal eksisterende bebyggelse

h. Areal ny bebyggelse

i. Parkeringsareal

j. Sum areal

Beregnet grad av utnytting (g. e. og j.)***

Nei

Mindre tiltak til bebyg eiendom, pb1§ 20-2 bokstav a) og SAK10 § 3-1

Tilbygg < 50 m2 Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Antennesystem Skilt/reklame
Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 kvm, jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK1 § 3-2

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg, pbl § 20-2 bokstav c) (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt innenfor en bruksenhet)
Beskriv

Ja Nei

Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)
Pb1 Kap.  19 Kommunale vedtekter/

Plan- og bygningsloven med forskrifter forskrifter til pbl

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan
Navn på plan

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

m2

m2

m2

M2 BYA

m2

m2

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?
Hvis ja, skal samtykke innhentes fra
Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket.Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
Jajf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsettelse av tiltaket.

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil
bli registrert i matrikkelen.

Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

/ Poste5)

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad

m2

m2

m2

m2

m2 BYA

Poststed , - •
(-(C'

m2

m2

m2 +

m2 +

m2

m2

* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

**Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

— Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg

Tilleggspplysninger om areal på ny bebyggelse

Skjer beregningen ovenfor
i m2 BRA, oppgi også: Bebygd areal: C.%) m2 BYA

Er beregningen foretatt i m2 BTA, oppgi både bebygd areal og bruksareal.
O Utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011

Arealplaner Vegloven

m2

m2

m2

m2BRA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Skjer beregningen ovenfor
i m2 BYA oppgi også: Bruksareal:

Ja

m2

m2 +

m2 +

m2

m2

Blankett 5153

Nei

Nei

Vedlegg nr.
B —
Vedlegg nr.
B -

m2

m2

m2

m2 BRA m2 BTA

m2 m2

Vedlegg nr.
Q —

Vedlegg nr.

Q —
Vedlegg nr.

Q -

m2

m2

m2

ci m2BRA
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Arealdisponering (forts.)

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?

Plassering
av tiltaket

Tilknytning til veg og ledningsnett

Dato

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Beskrivelse av vedlegg

utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011

Dispensasjonssøknader

Nabovarslina (gjenpart/nabomerknader/ kommantarar til nAnnnic,rkHor)

Situasjonsplan/avkjøringsplan

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende)

Tegninger plan, snitt, fasade (ny)

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

Andre vedlegg eCk‘e; -"c; reJ

E-post

I\ 7: <
/1(7.1/ -

Ja

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Nei

Nei

Gjentas med blokkbokstaver Eventuelt organisasjonsnr.

Gruppe

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver
Tiltakshaver forplikter seg til å la gjennomføre tiltaket iht. plan- oa byaninasloven (pb1) og byggteknisk forskritt

Navn it/7_ Telefon (dagtid) Mobiltelefon

fl- G-2 1-1 41-41&" ‘Li ..)) V
Adresse Postnr. Poststed

K2‘' ,å? 0

Nr. fra — til

Vedlegg nr.

Q —

Vedlegg nr.

Q —

I kke
relevant
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Redegjørelse vedr. søknad om tillatelse til tiltak:

Tiltak som vi søker tillatelse til, gjelder endring av tak over eksisterende garasjetilbygg til
bolig. Tiltaket vil ikke medføre økning av grunnflaten til garasjen. Endringene vil  være  at
garasjen vil få samme høyde som tak over inngangsparti i boligen.

Garasjeport vil også bli noe høyere, slik at bobil kan parkeres i den.

For nærmere informasjon, vises det til vedlagte tegninger.

Mvh

Sigmund Matiassen

Skjervøy, 31.10.11
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Til Skjervøy kommune
Teknisk etat
9180 Skjervøy

Fra Aksel Sandberg
Idrensveien 10

9180 Slibrvøy

Jeg samtykker ikke endring som er skissert i nabovarsel for Gm 69 Bnr 236 i
Kirkegårdsveien 20.

Detts› beerktuaer jeg eied flere  paater.
Daaat" tticer  for riftn år siden.Wkte på og få sette opp garasje helt inn til min to nse
sada  at tiet var i orden og bygget ble satt opp i tomtegiensa, det som viser seg i etterfid er
a dwtbare er ca 6 meter i mellom mitt hus og søkers garasje.

Det-som-vi-ser i-ettertid-erat-derble-en-høy-vegg-he1t-inn-i vår tomt,-det gjør det-slileat den
-delen av tomta egentlig ikke kan briikes til noe nier, hvis eksisterende bygg skal-for es
enda mer er den delen av tomta helt ødelagt..

Det går også ut fra tegningen at garasjen ska1 utvides mot  Kirkegirdsveien med ca 1.5 m
dc4latgjer hy~ea 5  kna ffiaum welala  mer ruvende, 41«,~/~lat  ganosimblirbåde
hilytw 4)gi~  og dette tt twissfir  atsøkazittri sinalteedtit irea%t ikke itti1  ttividasi

 J-~Whilaket-med-s~m-at-hani,erat~-lia-
tomt,  npå  tffigs av det har han da valgt  å Videre  ed  «aiteft.

Med vennlig hilsen
Aksel Sandberg.

Ang nabo varse

Skjervøy den 7.11.2011.

Legger også med noen bilder så dere får et inntrykk av hvordan det allerede er og hvordan det
vil bli om bygget skalle bli enda høyere
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/4139 -13

Arkiv: 19413/10

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 12.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Søknad om dispensasjon: Aneks og tilbygg til hytte på Haukøy

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Kommuneplanens arealdel (KAD)
Lov om kulturminner (kulturminneloven)

Vedlegg
1 Forespørsel om uttalelse - tilbygg og anneks på Haukøy 3/10
2 Søknad om tillatelse til tiltak
3 Tegninger
4 Aneks
5 Kart
6 uttalelse om kulturminner
7 Uttalelse om kulturminner

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Iht. Pbl § 19-2, annet ledd, avslås søknad om tillatelse og dispensasjon for oppføring av 
byggetiltak i LNF sone 2 område.

Dette med bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor, og at tiltaket bryter med Kulturminnelovens § 
3, første ledd, og en tillatelse ville være brudd på denne loven.

Bakgrunn for saken

Skjervøy Kommune mottok søknad om tillatelse til tiltak 27.03.09. Omsøkte tiltak gjelder 
oppføring av anneks og tilbygg til hytte på eiendommen 3/10 på Haukøy.

Søknad er mottatt fra tiltakshaver Wenche Hansen.



Saksopplysninger

Med bakgrunn i at søknad om tillatelse er mottatt før 01.07.10, skal saken behandles i sin helhet 
etter Plan- og bygningsloven som var gjeldende frem til denne dato. Dette jf. Plan- og 
bygningslov 2008 § 34-4, overgangsbestemmelser, tredje ledd.

Området hvor omsøkte tiltak er planlagt, er i KAD definert som Landbruks,- natur- og 
friluftområder (LNF) sone 2, som er områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og 
fritidsbebyggelse kan tillates etter nærmere vurdering.

Nærmere vurdering innebærer høringsrunde og dispensasjonsbehandling i Planutvalget.

Saken ble sendt på høring 29.05.09, hvorpå Sameting og Kulturetaten varslet behov for befaring. 
Byggesaksbehandling måtte dermed avvente gjennomføring av befaringer. 

Befaringer ble gjennomført sommer/høst 2011, og høringsuttalelser ble gitt i juni og september
2011.

Troms Fylkeskommune v/Kulturetatens uttalelse
Kulturetaten går ikke i mot gjennomføring av tiltak, men mener det må gjøres justeringer i 
forhold til plassering, utforming. 

Når det gjelder tilbygget uttaler de at kommunen bør ta stilling til innvirkning på kulturlandskap 
og ferdsel. Mht. anneks anbefaler de at dette flyttes til en annen plassering enn omsøkt (lenger 
mot nord/øst for hytte). Se for øvrig vedlagte høringsuttalelse.

Sametingets uttalelse
Sametinget finner at både tilbygg og anneks vil være i strid med Kulturminnelovens § 3, første 
ledd, og går dermed i mot omsøkte tiltak. Se for øvrig vedlagte høringsuttalelse.

Begge hørings innstanser påpeker behov for forutsigbar og helhetlig arealforvaltning gjennom å 
utarbeide reguleringsplan for Haukøy.

Vurdering

Når man skal vurdere muligheten for gjennomføring av tiltak i LNF sone 2 områder, må man 
gjøre helhetlige vurdering vedr. område, utforming, plassering, ulemper, fordeler, konsekvenser 
mv. Dette for å kvalitetssikre at bebyggelsen blir enhetlig, og ivaretar det kulturlandskap som 
preger et område.

Imidlertid er det fremkommet at gjennomføring av omsøkte byggetiltak, vil medføre brudd på 
Kulturminnelovens bestemmelser. Sametinget har, som sektormyndighet for kulturminner, gitt 
en uttalelse med skjønnsvurdering. Kulturminneloven er en særlov, som forvaltes av 
miljøverndepartementet, og kommunen kan ikke overprevøe sektormyndighetenes vurderinger 
og skjønn etter lovens § 3.

Kulturvern etter Kulturminneloven faller ikke under kompetansen som følger av det kommunale 
selvstyret, og ligger derfor utenfor kommunens/bygningsmyndighetenes kompetanse.

Dermed er eneste konklusjon kommunen kan gjøre i saken, at tiltaket må avslås med bakgrunn i 
at det vil bryte med hensynet bak Kulturminnelovens § 3, første ledd.

Kulturminnelovens § 3 lyder:
§ 3. Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. 



      Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.

      Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i § 6, tidligere nyttet til 
beite eller innmark, kan den fortsatt nyttes til disse formål hvis ikke vedkommende myndighet bestemmer 
noe annet. Uten tillatelse av vedkommende myndighet må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid 
dypere enn tidligere. 

Tiltakshaver har anledning til å søke om dispensasjon fra Kulturminnelovens § 3. Slik 
dispensasjonssøknad skal sendes til, og behandles av Riksantikvaren. Når slik dispensasjon ikke 
er gitt, vil det ikke være anledning til å gi dispensasjon for oppføring av tiltak i LNF sone 2 og 
fra Pbl 08 § 19-2.

Konklusjon

Gjennomføring av omsøkte tiltak vil medføre brudd på Kulturminnelovens § 3, og 
bygningsmyndigheten har dermed ikke anledning til å gi dispensasjon for oppføring i LNF sone 
2 området.



Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
«REF» 19149/2009 19413/10 29.05.2009

Forespørsel om uttalelse - tilbygg og anneks på Haukøy 3/10

Viser til vedlagte søknad med kart og tegninger. Søknaden gjelder tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig, samt oppføring av frittliggende anneks.

Søker:
Gudmund og Wenche Hansen, Mellomveien 15, 9180 Skjervøy

Kommuneplanen:
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF – sone 2, som tillater spredt bolig-, 
ervervs- og fritidsbebyggelse etter nærmere vurdering.

Plan- og bygningsloven:
Tiltakets plassering er i strid med Pbl § 17-2. Forbud mot bygging og fradeling i 100-
metersbeltet langs sjøen.

Tomten:
Eiendommen hvor tiltakene er søkt gjennomført, ligger på Haukøy i Skjervøy kommune.

Bygningene:
På eiendommen er det en eksisterende fritidsbolig, denne ønskes utvidet med tilbygg mot sør 
som er 9 m².

Tiltakshaver ønsker å oppføre anneks på eiendommen. Annekset er vist på vedlagte bilder, og vil 
ha bruksareal på 15 m² og bebygd areal på 19,8 m².

Avkjørsel:
Det vil ikke være behov for avkjørsel.

Reindrift:
Da Haukøy ikke er å regne som aktuell for reindriften, er det rimelig å anta at tiltakene ikke vil 
føre til ulempe for reindrifta. 

Kulturminner:
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I følge økonomisk kartverk (Kartblad FQ 280-5-3) og www.tromsatlas.no, er det registrert 
fornminner i området. Det er noe usikkert om det er kulturminner akkurat der tiltak er omsøkt.

Saksbehandler vil i denne sammenheng kommentere at det er, og har vært ganske stor aktivitet 
mht. byggetiltak, på Haukøy.

Kulturlandskap:
Området er åpent med spredt hyttebebyggelse. Det er ikke fastlands forbindelse til Haukøy. 
Gjennomføring av omsøkte tiltak forventes ikke å være til hinder eller berøre friluftsinteresser. 

Imidlertid er det, og har vært ganske stor aktivitet med søknader om nye byggetiltak på Haukøy. 
I så måte kan bebyggelsen på Haukøys, som helhet, vurderes å kunne begrense friluftsinteresser.

Miljø:
Anneks skal ikke ha innlagt vann- og avløp. Tilbygg til fritidsbolig vil ikke medføre endringer 
vedr. vann- og avløp.

Sikkerhet:
Med hensyn til ras o.l. er det ikke gjennomført konkrete skred vurderinger på Haukøy. I følge 
www.tromsatlas.no er det heller ikke angitt at området er potensielt fareområde.

Oppsummering:
Omsøkte tiltak vurderes ikke å medføre miljøbelastning. Det er kulturminner i området, som må 
hensyntas i behandling av byggesøknad.

Iht. tilgjengelig dokumentasjon er det ikke området vurdert å være potensielt fareområde.

Vi ber om Deres uttalelse i saken. Frist for uttalelse eller tilbakemelding for uttalelsen settes iht. 
Pbl § 95, punkt 3 til 4 uker.

Med vennlig hilsen

Bjørn Vidar Johansen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77775521

Vedlegg:
1 Søknad om tillatelse til tiltak
2 Tegninger
3 Aneks
4 Kart

Tilsvarende brev sendt til:
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø
Sametinget Àvjovàrgeaido 50 9730 Karasjok

Intern kopi:
Asle Amundsen



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 93

ElEnkle tiltak
WEtt-trinns søknadsbehandling
fl Rammetillatelse

Søknad om ansvarsrett for
ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning?  1=1ja fl Nei

Eiendom/
byggested Adresse

Tiltakets art
pbI § 93

(flerekryss mulig)

Gnr.

Nye bygg og anlegg

Endring av bygg

Endring av bruk

Riving

Bygn.tekniske inst. *

Endring av boligenh

Innhegning, skilt

Eiendomsdeling **)

Annet

Bnr. Festenr.

*) Gjelder kun når installasjonen
ikke er en del av et større tiltak

p Bruksendring

Seksjonsnr.

fl Hele bygg

Nyanlegg

fl Oppdeling

p Innhegning mot vegt1

fl Deling 1=1
- beskriv

Vedtaksdato
(fylles ut av kommunen)

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?
Hvisja, skal søknad (byggblankett 5177
med vedlegg) sendes til Arbeidstilsynet.

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og at de enkelte foretakssystemer for kontroll
dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.

Beskrivelse av vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel, naboprotester, merknader til naboprotester

Kart, situasjonsplan, rekvisisjon av kart- og delingsforretning

Redegjørelser og tegninger

Søknader om ansvarsrett og kontrollplan, godkjenningsbevis, søknad om lokal godkjenning

Kontrollplan for viktige og kritiske områder, kontrollerklæringer

Boligspesifikasjon i GAB

Uttalelser fra andre offentlige myndigheter

Andre vedlegg

Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket
Foretak

Adresse

Kontaktperson

E-postadresse

Dato

r

Poåtnr.. I Poststed
J-

Organisasjonsnr.

Underskrift

lefo
)L^C -

Mobiltelefon

Telefaks

( ';./,.</,;7"/1/2fri•- _

Gjentas med blokkbokstave

>>1

Byggblankett 5174 nov. 2005  -  Side 1 av 1

**) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Kart- og delingsforretning behandles etter delingsloven.
Hjemmelsinnehaver underskriver som tiltakshaver

j-- ,7

Til kommune: (Søknad med vedlegg fylles ut og leveres i 1 eksemplar,
evekstra sett etter avtale med kommunen)

Bygningsnr. Bolignr.

Postnr. Poststed

Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg fl Anlegg

Endring fl Reparasjon

Sammenføyning

Reklame, skilt, innretning e.l.

Bortfeste n Sammenføyning

Organisasjonsnr.

).. i--_.)..„---- 5 L 1

Gruppe

Tiltakshaver
Navn ,
Adresse '

b (t. '
Pos Poststed j

' C /

Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

13Ja 13Nei

Nr. fra - til

I Telefon (dagtid)

Kommunens saksnr.

Ikke
relevant

fl
fl

fl Enkeltperson p Foretak/lag/sameie fl Off. virksomhet

E-postadresse

I f.

( "s-tandard
norge
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Gulv:

Dør:

T,e
Uisolert,,,prekuttet
æ jag 45x95

2-1x95

so ertevkgs-M6'6W-
Stendere 34x70 mm
Falspanel 21x120 mm
Hjørnebord 21x95 mm
Foring 21x95 mm
Vindpapp

Tak: Uisolert, prekuttet
Takbjelker 45x120 mm
Takbord 21x95 mm
Takfotsbord 21x95 mm
Vindskiver 21x95 mm og

21x120 mm
Vannbord 21x95 mm
Underlagspapp
Dekorlister til vindski
Takforsterker i stål (gjelder kun 20m2)

Vinduer: 2 stk 700x900 mm åpningsbare
vinduer med 2-lags isolerglass med
innlagt aluminiumssprosser mellom
glasslagene.

1 stk 900x1950 mm dør med
fiskebensmønster, 2-lags isolerglass.
Døren er isolert med celleplast.
Sylinderlås, beslag og håndtak.
Døren monteres med karmskrue.

lnv. høyde:Høyeste
Laveste 1194 m

sk beskrivel

2,44 m Alle tillegg leveres med komplett sett skruer
og spiker til montering.

Vårt  mål er  at  du som kunde skal bli mer enn "bare fornøyd".
Vi stiller høye krav til oss selv, og ønsker at du som kunde skal  få  "det lille ekstra"

når du kjøper et av våre kvalitetsprodukter.

Wenma Bedriftssenter - E18 Telefon: +47 33 19 74 77 E-post: post@scan-pro.no
mellom Larvik og Sandefjord Telefaks: +47 33 18 90 03 Hjemmeside: www.scan-pro.no

Annet: Spiker, materialliste, montering'S=
og grunnbeskrivelse inn °
Alt  tre leveres ubehåndle

Isoleringssett til vegg og tak
Lekter, plater, og insektsnett og 70 mm mineralull
isolasjon til vegg og 95 mm til tak.

Innvendig panel og lister
Innvendig høvlet trepanel 13x95 mm i tak og
vegger. 12x45 mm gulv- tak- og foringslist.
10x1 7 mm innstikkslist til dører og vinduer.

Takstenformede takplater
Svart eller teglstensrød takstenformede plater,
møne og takfotplater.
Svarte eller hvite vindskiplater

Takshingel
Sort, grå eller rød takshingel.
Svarte eller hvite vindskiplater.

Takrenner
Svarte eller hvite renner, nedløp, kroker og utkas-
tere.

Altan 7,0 m2
3900x1800 mm. Impregnert bjelkelag 45x95 mm,
impregnerte gulybord 21x95 mm og 21x120 mm
rekkverk.
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Skj ervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

Vår ref.:
09/1262-10
Løpenr.:
18042/11

ir t3  TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

SKJERVØY KOMMUNE, GNR 3/10, HAUKØY  -  FORESPØRSEL OM UTTALELSE
TILBYGG OG ANNEKS  -  ENDELIG UTTALELSE OM KULTURMINNER

Vi viser til vårt brev av 6.12.2010

Arealene som berøres av tiltakene ble befart 20. juni d.å. Til stede var også Grete Ihlang fra
Skjervøy kommune som kjenner til anbefalt plassering av anneks nordøst for hytta på
eiendommen. Vi forutsetter at dette blir oppmålt. Når det gjelder utformingen til det
prefabrikkerte annekset vil den avvike fra all annen bebyggelse på øya. Vi henstiller derfor
om at det stilles krav om tilpasning til eksisterende bebyggelse, jf hytte på eiendommen.

Eksisterende stier bør opprettholdes. De regulerer både ferdsel og fysisk aktivitet og er
sentrale elementer i alle kulturlandskap. Stien mellom Vinkenes og Hamneneset ligger rett
nedenfor hytta og vil bli direkte berørt av tilbygget. Dette er svært uheldig og kommunen bør
ta stilling til innvirkningen på kulturlandskap og ferdsel.

Ovennevnte illustrerer uheldige konsekvenser av enkeltvise delings- og byggesaker. Vi har
ved flere anledninger uttrykt behovet for en forutsigbar arealforvaltning gjennom
reguleringsplan på øya. Vi henstiller kommunen om å prioritere dette snarest.

Md v lig hilseji

arMe Sandmo
Fytk'eskonservator

Kopi til:
Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga, Troms.
Gudmund og Wenche Hansen, Mellomvegen 15, 9180 SKJERVØY

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Saksbehandler:
Harald G. Johnsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 08

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Arkiv:
1408418 KPLAN
Deres ref.:
19149/2009

Kulturetaten

Dato:
23.06.2011

--)77

Harald G. Johnsen
Konservator / arkeolog

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no



Skjervøy kommune
Tekniske etat
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY

ABSEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN 01.11./DERES REF. MIN CW./VÅR REF.

Ingvild Larsen, +47 78 48 42 77 11/3636 - 2

ingvild.Iarsen@samediggimo Almmut govålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Tilbygg og anneks på Haukøy, Gbnr 3/10 - Skjervøy kommune -
Uttalelse om kulturminner

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken. Sametinget har nå gjennomført befaring på stedet.

Når det gjelder tilbygggår Sametinget imot det omsøkte tiltaket på havsiden av fritidsboligen.
Eksisterende stier bør opprettholdes. De regulerer ferdselen og er sentrale elementer i
kulturlandskapet. Videre foreslo kommunen, under vår felles befaring, at utbygg kan plasseres på
husets øvre side. Heller ikke dette lar seg realisere uten ytterligere skjemming av kulturlandskapet. På
denne siden av huset er det allerede oppført treplatting og anneks. Disse er satt opp uten tillatelse fra
kommunen, like ved et steingjerde som er et automatisk freda samisk kukurminne, jf Samisk
kulturminneverns brev av 19.05.1994.

Foto: Viser treplatting oppført uten søknad, automatis-k fretia steingjerde i bakg.runnen.

SAMEDIGGI SAMETINGET

Âvjovårgeaidnu 50

9730 Kåra'ajohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefaksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

vvww.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

12.09.2011



I forhold til omsøkt  anneks  har Troms fylkeskommune foreslått en beliggenhet nordøst for
eksisterende hytte. Annekset vil med denne plassering komme svært nært et felt med automatisk freda
samiske urgraver, registrert i Askeladden med idnummer 37522. I tillegg finner vi det sannsynlig at det
er uregistrerte graver i bakenforliggende ur. Oppføring av anneks er å anse som visuelt forstyrrende i
kulturlandskapet. Inngrepet innebærer en forringelse av områdets kulturbistoriske verdi. Det omsøkte
tiltaket vil virke utilbørlig skjemmende på kulturmiljøet. Utbygging vil kunne medføre slitasje på, og
ødeleggelse av, sårbare kulturminner.

Sametinget går imot omsøkte bygging av anneks. Tiltaket kan ikke realiseres uten at det er i strid med
kulturrninnelovens 3, første ledd. Tiltakshaver har anledning til å søke om dispensasjon fra
kulturminnelovens bestemmelser. I slike tilfeller er det Riksantikvaren som fatter endelig vedtak etter
Sametingets og Troms fylkeskommunes faglige vurdering. Sametinget vil i dette tilfellet ikke kunne
anbefale dispensasjon.

Vi minner om at kulturminneforvaltningen lenge har uttrykt behov for en forutsigbar og helhetlig
arealforvaltning gjennom reguleringsplan på øya. Det er svært resursskrevende for søkere,
kulturvernmyndigheter og kommunen å forholde seg til planlegging gjennom enkelsaksbehandling.
c=f;nget vispr også til at Samisk kulturrninnevern allerede i 1904 1utta.te at- "-tri vil ilke RttliP occ

positiv til flere fradelinger og byggetillatelser innenfor Gnr. 3 Bnr. 5, 6, 7, 10, 14 og 15".

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune.

Darvvuodai
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/255 -41

Arkiv: L42

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 13.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/12 Skjervøy Formannskap 20.02.2012

Lillevika: Dispensasjon vedr. søknad om godkjenning av vei

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Kommuneplanens arealdel (KAD)

Vedlegg
1 Særutskrift: Klage på vedtak - Ulovlig etablert vei i Lillevika
2 Klage på vedtak
3 Tillatelse til kjøring
4 legeerklæring
5 kart
6 fullmakt fra Annie Pedersen til Knut Henrik Pedersen
7 Vedtak vedr. ulovlig oppført vei i Lillevika
8 Kopi av tilbakemelding fra Godsk til Sylvi Bjørn vedr. kjøring over eiendom
9 Anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak
10 kopi av brev fra Knut Henrik Pedersen
11 Kopi av brev fra Stein og Torbjørg Svendheim
12 Svar vedr. Anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak
13 Skråfoto med illustrasjon
14 Skråfoto av aktuelt området
15 Kart med vei inntegnet (ca. plassering)
16 Vei ved parkeringsplass
17 Begynnelse vei
18 Begynnelse vei, fra siden
19 På bakken
20 Enden av veien
21 Fra kulturetaten 310308
22 Fra kulturetaten 031008
23 Klagebehandling hos Fylkesmannen
24 Pålegg og Tvangsmulkt - Tilbakeføring av vei
25 Søknad om å beholde vei til Lillevik
26 rettsmøte
27 bilder



28 etablering av vei i Lillevika
29 uttalelse
30 uttalelse om kulturminner

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Iht. Pbl 08 § 19-2, annet ledd avslås søknad om godkjenning av vei. Dette med bakgrunn 

i vurderinger gjort nedenfor, og at en dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak 
definisjonen LNF – sone 1.

2. Hjemmelshaver skal fjerne vei, og tilbakeføre området så snart det lar seg gjøre våren 
2012.

Bakgrunn for saken

Skjervøy kommune har mottatt søknad, datert 27.06.11, om godkjenning av ulovlig etablert vei i 
Lillevika.

Tidligere hjemmelshaver til eiendommen 60/1, gjennomførte tiltaket i 2007, uten godkjent 
søknad og tillatelse, og er dermed å anse som ulovlig etablert tiltak.

Saken ble behandlet administrativt i Skjervøy kommune. Vedtak/pålegg av 17.07.09 , om at 
veien skal tilbakeføres. Bakgrunnen for vedtaket var at områdets art mht. kulturminner og 
kulturlandskap, er slik at vei og motorisert ferdsel inn i området ikke kan tillates, samt at 
grunneier av 60/59, ikke samtykker i at veien går over denne eiendommen.

Vedtaket ble påklaget, og klagebehandling er gjennomført. Fylkesmannen i Troms stadfestet
29.01.10, kommunens vedtak.

17.09.10 ble det gitt pålegg om tilbakeføring av vei. Dette ble ikke etterkommet innen frist, men 
entreprenør søkte om utsatt frist pga at snø og is skapte problemer ift. sikkerhet. Slik utsettelse 
ble gitt.

30.05.11 ble det holdt rettsmøte i jordskifte retten. I dette møtet ga grunneier av 60/59 samtykke 
til at veien kan gå over denne eiendommen. Det foreligger en del betingelser og rammer til dette 
rettsforliket, og det vises til vedlagte utskrift fra rettsmøtet.

Ny søknad om godkjenning
Med bakgrunn i rettsforliket som er inngått, vurderes det at det foreligger nye opplysninger i 
saken, og ny realitetsbehandling må gjennomføres.

Ny søknad om godkjenning av vei, ble sendt på høring 06.09.11. Det er innkommet 
høringsuttalelser fra Sameting og Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten.

Med bakgrunn i at saken skal behandles på nytt, legges saken frem for Planutvalget.

Spørsmålet som man må ta stilling til er, om nye opplysninger i saken, medfører at 
forutsetninger for vedtak av 17.07.09 er endret.



Saksopplysninger

Gjeldende lovverk
Ved forrige behandling av denne saken, var Plan- og bygningsloven (Pbl) som var gjeldende 
frem til 01.07.10 gjeldende.

Nå mottatte søknad er å anse som ny sak, og mottatt etter 01.07.10. Dermed skal Plan- og 
bygningsloven 2008 (Pbl 08) legges til grunn for denne saksbehandlingen.

Dispensasjonsbehandling
Behandlingen i saken gjelder dispensasjonsbehandling for oppføring av tiltak i LNF Sone 1. 
Dermed skal dispensasjonsbehandling og vedtak utføres iht. kapittel 19 i Pbl 08.

For redegjørelse for saken, bakgrunn og saksopplysninger, vises det til vedlagte:
- Vedtak av 17.07.09
- Formannskapets klagebehandling i sak 77/09
- Vedlagte bilder
- Søknad om å beholde vei av 27.06.11
- Øvrige vedlegg

Grunnlag for vedtak og klagebehandling som førte frem til at Fylkesmannen i Troms stadfestet 
kommunens vedtak, er:

- Det er mange kartlagte kulturminner i området, og at det kan være behov for videre 
kartlegging for å avdekke dette i fullt omfang. I så måte er både Lillevika og Geitvika å 
anse som sårbare områder hvor tiltak må begrenses

- Eier av eiendom 60/59, som veien krysser, har ikke gitt sitt samtykke.

Som følge av rettsforliket, har eier av 60/59 gitt sitt samtykke til at veien kan bestå. Det 
foreligger en del vilkår i rettsforliket (Det vises til vedlegg)

Endringene i saken er dermed samtykke fra grunneiere, men ingen endringer mht. 
kulturminneforvaltning og de hensyn som er lagt til grunn for dette.

Siste høringsuttalelser
Kulturetaten
Har gitt uttalelse datert 20.10.11, og uttaler følgende:

- Vegen har ikke berørt eller skjemmet automatisk freda kulturminner
- Ved godkjenning av vei, vil kommunen møte umåtelig store utfordringer knyttet til 

liknende forhold og utfordringer knyttet til kontroll med hvem som benytter seg av 
vegen

- Motorisert ferdsel med ATV – kjøretøy foregår sjelden bare på tilrettelagt veg. Det er 
derfor stor fare for slitasjeskader i terreng og på kulturminner

- Anbefaler ikke godkjenning av vegen

Sametinget
Har gitt uttalelse datert 31.10.11, og uttaler følgende:

- Ser stor fare ved å åpne for motorisert ferdsel i verdifulle kulturmiljøer med sårbare 
kulturminner. 

- Ofte vil også begrenset motorisert på mindre veier og stier snart føre til utvidet bruk og 
hardt slitasje på terrenget med forringelse av landskapets verdier og risk for ødeleggelse 
av enkelte kulturminner.

- Anbefaler ikke at veien godkjennes.



Fylkesmannen i Troms v/Landbruksavdelingen
Har gitt uttalelse datert 22.09.11, og uttaler følgende:

- Påpeker Pbl 08 § 19-2 sine krav vedr. dispensasjonsbehandling
- Kommunen bør ikke dispensere når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har 

uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden
- Henviser til stortingsmelding nr. 26 og strategisk mål, som sier: Norges arealer skal 

forvaltes slik at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir 
tatt vare på i hele landet.

- Veien er søkt anlagt i et område uten etablert infrastruktur, og rikspolitiske retningslinjer 
sier blant annet at en bør legge klare grenser mellom bebygde områder og landbruks og 
friluftsområder. Naturinngrep må samles mest mulig. Tiltaket vil framstå som et inngrep 
i naturområde, som er åpent og sårbart og bør unngås.

- Det vises til at det finnes muligheter for adkomst langs eksisterende sti inn i området, og 
anlegg av vei for bil synes derfor av landskapsmessige hensyn både unødvendig og 
skjemmende

- Fylkesmannen kan ikke tilrå at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens 
arealdel, og anbefaler av naturmessige forhold at kommunen avslår søknaden.

Vurdering

I vurdering av denne saken, må man se til det vedtak som er fattet tidligere. Dette vedtaket 
medførte pålegg om at veien må fjernes og området tilbakeføres. Spørsmålet er om nye 
opplysninger medfører endringer i de vurderinger som ble gjort før dette vedtaket.

Grunneiers samtykke
Når et byggetiltak skal krysse eiendommen til annen grunneier enn tiltakshavers eiendom, har 
ikke bygningsmyndighetene anledning til å godkjenne tiltak uten annen grunneiers samtykke. 
Dette var tilfellet ved første behandling, men nå har grunneier av 60/59 gitt sitt samtykke, som 
følge av rettsforlik.

Dermed kan bygningsmyndighetene, kun med dette for øye, gi tillatelse til tiltaket. 

I så måte vurderes dette som en endring i grunnlag for saksbehandling. 

Kulturminner
Kulturminnevernet i Norge er høyt prioritert, og har i stor grad innvirkning på saksbehandling 
etter Plan- og bygningsloven. Spørsmålet blir da om nye opplysninger i saken har medført 
endringer i grunnlaget som lå til vedtak av 17.07.09.

Vurderinger gjort i vedtak av 17.07.09
”Området er definert som LNF sone 1, og består av mange registrerte automatisk freda 
kulturminner. At tiltaket ikke har medført større konsekvenser for kulturminner o.l. anses som 
tilfeldigheter. Tiltakshaver har i så måte vært heldig, da ødeleggelse av kulturminner er å anse 
som kriminelt. Kulturetaten vil ikke strafferettslig forfølge saken, når utfallet er slik som 
registrert ved befaring. Skjervøy kommunes vurdering sammenfaller med Kulturetatens, når det 
gjelder kulturminner.

Det er bygningsmyndighetenes vurdering at det vil være uheldig for kulturlandskapet, å åpne for 
bygging av veier, og dermed motorferdsel inn i Lillevika. Slik byggeaktivitet i, og bruk av 
området, vil medføre uønsket og unødig slitasje på et verdifullt og sårbart område.”

Vurderinger gjort ved klagebehandling (F.sak 77/09)



”Det vil være uheldig for kulturlandskapet, å åpne for bygging av veier, og dermed motorferdsel 
inn i Lillevika. Slik aktivitet vil medføre uønsket og unødig slitasje på et verdifullt og sårbart 
område.
Det er saksbehandlers vurdering at hele den aktuelle veien skal tilbakeføres i tråd med påklaget 
vedtak. (…)”

Ovennevnte vurderinger er lagt til grunn for tidligere vedtak i saken, med påfølgende 
klagebehandling. Fylkesmannen i Troms stadfestet kommunens vedtak, og vurderinger nevnt 
ovenfor er da også å anse som stadfestet.

Siste høringsuttalelser
I høringsuttalelser som er mottatt fra Sameting og Kulturetaten, som følge av nye søknad om 
godkjenning av veien, blir vurderinger gjort tidligere bekreftet. verken Kulturetaten eller
Sametinget anbefaler godkjenning av veien.

De ser en fare for motorisert ferdsel til området, og hva en tilrettelegging for dette vil medføre.

Kulturetatens uttalelse vedr utfordringer knyttet til kontroll med hvem som benytter seg av 
vegen, vurderes som relevant. Vi har fått ulike henvendelser om at veien, den tid den har vært 
der, benyttes av flere enn bare grunneiere, uten at vi har hatt anledning eller kapasitet til å følge 
dette opp. Dette på tross av at det foreligger forbud mot bruk av veien.
Kommunen har ikke kapasitet eller mulighet til å kontrollere eller regulere bruk av veien. 
Dermed er dette et viktig moment når man ser til områdets art, og sannsynligheten for at 
kulturminner vil bli ødelagt.

Fylkesmannens høringsuttalelse påpeker en rekke forhold som både er beslektet med 
kulturmyndighetenes uttalelser, samt forhold vedr statlige og regionale mål og retningslinjer. 
Med bakgrunn i denne uttalelse, og de mål og retningslinjer som foreligger, er det 
saksbehandlers vurdering at vei i Lillevika forringer kulturlandskapet på en måte som er 
unødvendig og skjemmende, og i strid med statlige og regionale mål.

Med bakgrunn i dette foreligger det ikke anledning til å gi dispensasjon fra KAD.

Konklusjon

Som det er vurdert tidligere i saken, er området av en slik sårbar art, mht. kulturminner, at 
motorisert ferdsel vil kunne ødelegge kulturminner.

Å fjerne kun deler av veien, vurderes ikke tilstrekkelig. Det er forslått at man fjerner deler, men 
lar veien opp bakken bestå. Dette vil være en tilrettelegging, som vil medføre stor sannsynlighet 
for motorisert ferdsel videre inn i området.

Det er saksbehandlers vurdering, at nye opplysninger i saken, ikke endrer vurderinger vedr. 
kulturminnevernet, og de hensyn som ligger til grunn for vedtak om at veien må fjernes og
området tilbakeføres.

Selv om grunneier til 60/59 nå har gitt sitt samtykke, er ikke vurderinger vedr kulturminnevernet 
endret. Dermed er ikke sentrale vurderinger som er lagt til grunn i vedtak av 17.07.09, endret. 

Dermed er det saksbehandlers vurdering at søknad, av 27.06.11, om å beholde etablert vei i 
Lillevika må avslås.



Det forventes at hjemmelshaver til eiendommen Gnr 60, Bnr 1 sørger for at veien fjernes og 
området tilbakeføres. Dette skal gjøres av foretak som kan godkjennes i forhold til krav om 
ansvarsrett som fremkommer av Pbl 08.
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Klage på vedtak - Ulovlig etablert vei i Lillevika
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Med hilsen

Turid Tvenning
Førstesekretær
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/255 -10
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Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 15.10.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
77/09 Skjervøy Formannskap 26.10.2009

Klage på vedtak - Ulovlig etablert vei i Lillevika

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Forvaltningsloven (FVL)
Kommuneplanens arealdel (KAD)

Vedlegg
1 Klage på vedtak
2 Tillatelse til kjøring
3 legeerklæring
4 kart
5 fullmakt fra Annie Pedersen til Knut Henrik Pedersen
6
7

Vedtak vedr. ulovlig oppført vei i Lillevika
Kopi av tilbakemelding fra Godsk til Sylvi Bjørn vedr. kjøring over eiendom
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Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.10.2009 

Behandling:

Ørjan Albrigtsen ba formannskapet vurdere hans habilitet i saka.

Enst. Formannskapet erklærte Ørjan Albrigtsen inhabil.

Vedtak:

Innstillingen enst. bifalt.

7

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Mottatt klage finnes å tilfredsstille betingelser for klagebehandling, i tråd med 

bestemmelser gitt i FVL.
2. Iht. FVL § 33 endres ikke påklaget vedtak. Dette med bakgrunn i de vurderinger som 

følger av denne sak.
3. Klagesaken videresendes Fylkesmannen i Troms for videre behandling jfr. FVL § 33

Bakkgrunn for saken
Skjervøy kommune har mottatt klage på vedtak i sak 2009/255, fattet av administrasjonen ved 
Teknisk etat 17.07.09. 

Klagen er mottatt innen klagefrist, og finnes å tilfredsstille krav til å klagebehandles, jfr. 
bestemmelser gitt i FVL .

I henhold til FVL § 33, skal administrasjonen, som underinstans, gjøre de undersøkelser og 
vurderinger klagen gir grunn til. Dersom underinstansen ikke finner grunnlag for å endre eller 
oppheve påklaget vedtaket, skal klagesaken sendes klageinstansen. Klageinstans er 
Planutvalget/Formannskapet i Skjervøy kommune.

Påklaget vedtak gjelder pålegg om tilbakeføring av etablert vei til fritidsbolig i Lillevika, samt 
umiddelbart forbud mot bruk av motorisert kjøretøy på veien. Klagen er mottatt fra Knut Henrik 
Pedersen, på vegne av tiltakshaver Annie Pedersen (heretter kalt klager).

Saksopplysninger
Skjervøy kommune ble, høsten 2007, gjort oppmerksom på at det var opparbeidet vei i Lillevika 
på Arnøya. Dette ble bekreftet ved befaring oktober 2007, samt i samtaler med klager høsten 
2007.



Side 4 av 4

Tiltaket er søknadspliktig iht. Pbl § 93, første ledd, bokstav j. Det er ikke søkt om tillatelse, og 
tiltaket var og er derfor å anse som ulovlig gjennomført.

11.09.08, ble det gjennomført befaring i Lillevika, hvor representanter fra Kulturetaten, Skjervøy 
kommune og tiltakshaver deltok. Ved denne befaring informerte kulturetaten at det er mange 
kartlagte kulturminner i området, og at det kan være behov for videre kartlegging for å avdekke 
dette i fullt omfang. I så måte er både Lillevika og Geitvika å anse som sårbare områder hvor 
tiltak må begrenses.

Bygningsmyndighetene i Skjervøy kommune fattet 17.07.09, vedtak/pålegg om tilbakeføring av 
området med frist til 01.07.2010. Det ble samtidig gitt umiddelbart forbud mot bruk av motorisert 
kjøretøy på den aktuelle veien (se vedlagte dokument for bakgrunnsbeskrivelse).

For å behandle mottatte klage, har saksbehandler punktet denne opp nedenfor.

1. Tillatelse fra Skjervøy kommune
Klager viser til at det 13.07.04, ble gitt tillatelse til å frakte utstyr med bil fra Akkarvik til 
Annie Pedersens hytte i Lillevika. Det fremkommer av dette brev at det er grunneier som 
avgjør om slik kjøring kan foregå.

2. Tillatelse og forhold til nabo og hjemmelshaver fra Elsa Godsk
Klager fremmer at det er innhentet muntlig tillatelse fra Elsa Godsk til motorisert frakt av 
utstyr. Det opplyses videre at det gjennom samtaler mellom Annie Pedersen og Elsa 
Godsk, er blitt enighet om at eksisterende sti kunne ryddes slik at materialer og tunge ting 
kunne kjøres til hytta.

Et annet viktig punkt, iht. klager, er at turgåere brukte sti forbi trappen til Godsk, og at 
etablering av vei ville føre til at turgåere heller ville bruke denne. Klager opplyser at 
Godsk så dette som en fordel.

Klager fremmer at intensjonen med veien og avtalen med Godsk var at motorisert bruk av 
veien skulle holdes på et minimum og at det ikke skulle åpnes for alminnelig 
motorferdsel.

Klager mener Godsk, i etterkant, har brutt inngått avtale.

Det opplyses videre om at det er planlagt å legge på jord og så til der det var blitt ”åpne” 
stykker. Dette er foreløpig ikke gjort pga. uenighet med Godsk.

3. Veiens omfang og konsekvens
Dersom kommunen ikke ser noen mulighet for at veien kan beholdes helt frem til hytta, 
ber klager om å få beholde den første delen som befinner seg på deres egen eiendom..

4. Helsemessige hensyn
Klager ber Skjervøy kommune vise menneskelige hensyn. Helsen til Annie Pedersens 
ektemannen er slik at en tilbakestilling av veien i praksis er et bruksforbud av hytta for 
Annie og Leif Pedersen. Det vil ikke være mulig for Pedersen å gå langs en smal sti enten 
under eller oppå bakken.

For øvrig vises det til vedlagte klage med vedlegg.
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Vurdering
Innledningsvis vil saksbehandler påpeke at påklaget vedtak er fattet med bakgrunn og hjemmel i 
bestemmelser gitt i og i medhold av Plan- og bygningsloven. Dette betyr at omsøkte tiltak er 
ulovlig gjennomført og kreves tilbakeført (Pbl § 113). Tiltaket ble ikke omsøkt etter Pbl § 93 og 
er dermed ulovlig.

Det er stilt krav om tilbakeføring med bakgrunn i områdets definisjon og art. 

Definisjon:
I kommuneplanens arealdel er området definert som Landbruks,- natur- og friluftsområder (LNF) 
sone 1, hvor:

”(...) spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse ikke kan tillates (...)”

Art:
Videre er det iht. Økonomiske kartverk og uttalelser fra Tromsø Fylkeskommune ved 
Kulturetaten, angitt en rekke fornminner og kulturminner. Dette medfører at området må anses 
som sårbart, og at utvikling av området med hensyn til byggeaktivitet, anlegning av vei, 
motorferdsel mv. må begrenses og/eller reguleres.

I forhold til ovennevnte er det lover og regler som regulerer mulighetene i området, som må 
følges slik at området ikke utsettes for unødig og for stor slitasje.

1. Tillatelse fra Skjervøy kommune
I brev av 13.07.04, fra Skjervøy kommune, opplyses det at Skjervøy kommune ikke har 
innvendinger mot at det fraktes utstyr med bil fra Akkarvik til Annie Pedersens hytte i 
Lillevika.

Videre sies det at området betraktes som gammel innmark, og at det er grunneieren som 
avgjør om slik kjøring kan foregå.

Deler av området, hvor veien går, er definert som gammel innmark. Dette gjelder deler av 
eiendommen 60/59, som veien krysser. De områder på 60/1, hvor veien går, er definert 
som utmark. Dermed er opplysningene i ovennevnte brev ikke helt riktig. Motorisert 
ferdsel i utmark kan ikke foregå. Dersom det er ønskelig/behov for slik ferdsel, skal det 
søkes om dispensasjon fra kommunen.

I denne saken, er ikke områdets definisjon som innmark eller utmark sentral. Kjernen i 
saken er at det er etablert ny vei. Dette er helt klart søknadspliktig iht. Pbl. Dermed er 
dette ulovlig tiltak. I så måte er ovennevnte brev fra kommunen ikke en tillatelse til 
etablering av ny vei.

Brev av 13.07.04, vurderes derfor ikke å være et forhold som medfører at påklaget vedtak 
endres eller oppheves (jfr FVL § 33).

2. Tillatelse og forhold til nabo og hjemmelshaver fra Elsa Godsk
Gjennom saksbehandlingen har det fremkommet en del opplysninger om muntlig avtale 
som er gjort mellom naboene Pedersen og Godsk. 
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Pedersen hevder det ble inngått muntlig avtale, som skulle medført at Godsk forsto at 
omfanget medførte vei.

Godsk mener avtalen gikk ut på at eksisterende sti skulle ryddes for stein o.l. som har falt 
ned på stien. Godsk mener avtalen ikke var å forstå som etablering av ny vei.

Det foreligger ikke dokumentasjon av avtalen mellom naboer, denne er slik vi har forstått 
kun muntlig.

Fra bygningsmyndighetene er fokuset rettet mot ivaretakelse av bestemmelser gitt i og i 
medhold av gjeldende Pbl. Selv om det inngås privatrettslige avtaler, frafaller ikke 
søknadsplikten jfr. Pbl § 93.

Avtaler, muntlige som skriftlige, mellom naboer vil være privatrettslige, og dermed ikke 
noe bygningsmyndighetene vil engasjere seg i.

Avtale mellom naboer, er ikke et forhold som har innvirkning på påklaget vedtak. 
Påklaget vedtak endres eller oppheves dermed ikke som følge av dette (FVL § 33).

3. Veiens omfang og konsekvens
Klager ber om å få beholde første del av veien, som befinner seg på tiltakshavers 
eiendom.

En slik reduksjon av veien vil medføre begrensning av motorferdsel i området. Likevel vil 
saksbehandler vise til vurderinger som er gjort ved vurderinger til påklaget vedtak.

Det vil være uheldig for kulturlandskapet, å åpne for bygging av veier, og dermed 
motorferdsel inn i Lillevika. Slik aktivitet vil medføre uønsket og unødig slitasje på et 
verdifullt og sårbart område.

Det er saksbehandlers vurdering at hele den aktuelle veien skal tilbakeføres i tråd med 
påklaget vedtak. Klagen har ikke medført nye opplysninger som medfører endring eller 
oppheving av påklaget vedtak jfr. FVL § 33

Det opplyses, som det har blitt opplyst tidligere, at dersom tiltak i områdene Lillevika og 
Geitvika ønskes gjennomført, må det foreligge en godkjent reguleringsplan for området.

4. Helsemessige hensyn
I vurderinger og redegjørelse for påklaget vedtak, er forhold vedr helsemessige forhold 
vurdert. 

Klagen har ikke medført nye opplysninger i saken, og saksbehandler ser ikke at dette 
punkt i klagen medfører endring eller oppheving av påklaget vedtak (FVL §33).

Konklusjon
Etter at de undersøkelser og vurderinger, klagen har gitt grunn til er gjort, finner saksbehandler at 
det ikke forligger forhold som medfører at påklaget vedtak endres eller oppheves, jfr. FVL § 33.
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Dersom klageinstansen (planutvalget) ikke endrer eller opphever påklaget vedtak, anbefales det 
at saken sendes automatisk til Fylkesmannen i Troms, for videre klagebehandling. 



Planutvalget i Skjervøy kommune 16.08.09

Klage på vedtak ref 2009/255 -8.

Skjervøy kommunes vedtak angående vei i Lillevika er mottatt 30.07.09

Vi vil med dette klage på vedtaket gjort av Skjervøy kommune ref 2009/255-8 og de pålegg

som er gitt i saken. Vi ønsker å beholde den etablerte veien.

Saksopplysninger

I brev fra Skjervøy kommune ref 04/01465-1 av 13.07.04 til Annie Pedersen ble det gitt

tillatelse til å frakte utstyr med bil fra Akkarvik til Annie Pedersens hytte i Lillevika. (vedlegg

1) I det brevet står det at det er grunneier som avgjør om slik kjøring kan foregå.

Det ble også innhentet tillatelse fra Elsa Godsk, dessverre ikke skriftlig.

Vi hadde dermed tillatelse fra kommunen og Elsa Godsk og trodde da at alt var i orden.

Tvist mellom private parter ligger utenfor de offentlige hensyn Skjervøy kommune skal

vurdere i forhold til om det skal gis tillatelse til vei.

Samtaler mellom Annie Pedersen og Else Godsk om veien over bakken startet sommeren

2005. Det ble snakket om å rydde stien så vi kunne kjøre materialer og tunge ting til hytta. Et

annet viktig punkt var at Elsa slapp å ha turgåere og folk på tur til/fra Geitvik gående rett

forbi trappa. Stien som folk brukte gikk nedenfor bakken og rett forbi trappa til Else. Else var

enig i at det ville være en fordel om ferdsel ble flyttet. Enighet om veien ble bekreftet i ny

samtale sommeren 2006. Annie og Else møttes tilfeldig i Tromsø rett før arbeidet med veien

begynte i 2007. Annie sier da til Else at nå står gravemaskinen klar til å begynne. Heller ikke

da ga Else noen signaler om at hun ikke ønsket veien. Eneste innsigelse fra Else var at vi

måtte være forsiktig med vannledningen. Tilstede da var også Leif Pedersen.

At Else Godsk i etterkant bryter inngått avtale og åpenbart har misforstått begreper som

"kjøre tunge ting" og "gravemaskin klar til å lage vei" syns vi er svært beklagelig. I

etterpåklokskapens navn ser vi at vi selvfølgelig burde ha fått avtalen skriftlig, men det falt

oss ikke inn at Else Godsk skulle gå tilbake på avtalen som var gjort.



Intensjonen og avtalen med Else Godsk var at motorisert bruk av veien skulle holdes på et

minimum og det skulle ikke åpnes for alminnelig motorferdsel. Dette har vært vår avtale helt

siden vi startet arbeidet med veien. Det vil bli minimalt med slitasje på grunn av motorisert

ferdsel. For ytterligere å forsikre oss om at motorferdsel holdes under kontroll, kan vi om

ønskelig sette opp en bom ved snuplassen.

Planen var også å legge på jord og så til der det var blitt "åpne" stykker. Dette var også avtalt

med Else Godsk. Det er foreløpig ikke gjort pga uenigheten med Else Godsk. Pr i dag er veien

over Elses eiendom delvis grodd til naturlig.

Vi ser også at de fleste turgåerne benytter seg av veien oppå bakken da dette nå er enkleste

adkomst til Lillevika og omegn. Mange kvier seg for å bruke nedre sti som er sperret med

port og som går tett inntil huset til Else Godsk. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger

på at adkomsten til Lillevika og Geitvika er blitt lettere for gående.

Vi ber også Skjervøy kommune vise menneskelige hensyn. Leif Pedersens helse er såpass

dårlig at en tilbakestilling av veien i praksis er et bruksforbud av hytta for Annie og Leif.

(vedlagt medisinske uttalelser fra UNN). Leif har hatt flere hjerteoperasjoner og operasjoner

i føttene. Han har store problemer med å gå. Pr i dag bruker han staver og må ha med seg

stol. Han bruker nå 45-60 min på å gå til hytta langs veien. Å gå langs en smal sti enten det er

under eller oppå bakken vil være umulig for Leif å gjennomføre.

Hvis kommunen ikke ser noen mulighet for at vi kan beholde veien helt fram slik den er i

dag, ber vi om å få beholde den første delen som befinner seg på vår egen eiendom. Dvs at

veien stopper oppå bakken, ved grensen til Elsa Godsk sin eiendom. Veien blir da ca 50m

lang. Se vedlagte kart. Området vil selvfølgelig ryddes og beplantes slik at skjemmende

merker etter maskinarbeidet fjernes.

4 Vedlegg

For,Annie Pe ersen etter fullmakt

4
Knut Henrik vedersen

Innelvveien 155

9100 Kvaløysletta

Mobil 99287087



Annie Pedersen

9190 AKKARVIK

Deres ref:

Kjøring på eiendommen 60/1 på Arnøya - Lillevika

Skjervøy kommune har ingen innvendinger mot at det fraktes utstyr bil fra Akkarvika til
Annie Pedersens hytte i Lillevika.
Området betraktes som gammel innmark og da er det grunneieren som avgjør om slik kjøring
kan foregå.

øystein Solstad Svein Solberg
teknisk sjef avdelingsleder

Skjervøy kommune
Rådmannen

Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:
04/01465-1 Svein Solberg KO1 13.07.2004

Postadresse: Telefon: 77 76 00 1 1 Bankriro: 4740 05 04578
Postboks I45-G Telefaks: 77 76 01 31
rwto SI<IFRVOY 002.01: 941 812 716



Legekontoret Stortorget 4 (Edi)
Mikal Tønsaas

Stortorget 4
9008 Tromsø

Deres ref.

EPIKRISE FOR
Navn: LEIF NIKOLAI PEDERSEN
Født: 15.06.31 39766
Adresse: ANNELUNDSVÅGEN 23 A
661 31 SÅFFLE, SVERIGE, 9999 UTENLANDS POSTADR.

Innlagt:  Geriatrisk avdeling 27.05,09 -

,Prosedyre(r):

UNIVERSITETSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU
Geriatrisk avdeling
Geriatrisk Akuttenhet

UNN H 'atriskavdeling Avd.tlf: 776 26880
Genatrisk Akuttenhet Postisek. tit

Ansvarlig for makulering: sas

Vår ref. Dato
Stosv_t/Engli 29.05.09

Pasientansvarlig legeibehandler:  Àssistentlege Ola MagRe Vagnildhaug

Diagnose(r):
148 Atrieflimmer og atrieflutter
Z45.0 Kont med helsetj„ for justering/kontroll av hjertepacemaker

Pedersen, Leif Nikolai f. 150631-39766

HELSE  NORD

NCMP - Medisinske prosedyrekoder: FPGTO5 Kontroll, omprogrammering av to-kammer
pacemaker/defibrillator

Bakgrunn:
Norsk statsborger. Bosatt sammens med kone i Sæffie i Sverige. 2 voksne barn SOM  bori Norge. Nå
ferieopphold på Arnøya der han har sommerhus. Pasienten er til vanlig oppegående og selvhjulpen.

, Angina pectoris siden -78. PTCA på CX'september -01. Residiv plager. ACB- operert -94.
Biologisk aortak1aff, september-08 ved sykehuet Karlstad. Påroksystisk atriefiimmer. Anti
koagulert med Marevon. Våren- 09 påvist syk sinus syndrom. Implantert 2 kammer pacemaker ved
Karlstad sykehus 20.06.09.

Org nr. Kontonr 'Intemett:
983974 899 4700.04.02008 www.unn.no


