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Teknisk sjefs innstilling

Klagen er innkommet i rett tid.
Ved gjenomgang av klagebehandlingen er det ikke funnet nye momenter som tilsier en 
omgjøring av vedtaket.

Vedtaket i Formannskapssak 70/11 opprettholdes.

1. Jf Pbl § 19-2, og vurderinger gjort nedenfor, avslås søknad om dispensasjon fra Pbl 1-8,
    om oppføring av fritidsbolig innenfor 100 – metersbeltet langs sjø.

2. Jf Pbl § 19-2, og vurderinger gjort nedenfor, avslås søknad om dispensasjon om
    oppføring av fritidsbolig i LNF – sone 2.



Saksopplysninger

Egil Lien har søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt kommuneplanens arealdel
for oppføring av fritidsbolig på gnr 60 bnr 90 Akkarvik. Lien fikk avslag på søknaden i 
Formannskapssak 70/11. Lien klager nå på dette formannskapsvedtaket som ble fattet i sak 
70/11.

Lien har kommet med en skriftlig klage på vedtaket, noen av disse punktene må utredes videre 
og da med tanke på videre saksbehandling av vannkvalitet, reinsdyrkadavre og uforsvarlige 
”hull i marken” disse punkt vil bli fulgt opp og antakelig tatt opp til behandling i utvalget ved en 
senere anledning. 
Noen av klagepunktene går spesifikt på reindriften og uttalelsen fra reindriftsforvaltningen Vest-
Finnmark. Klagebrevet fra Lien ble sendt til reindriftsforvaltningen slik at de kunne komme med 
tilvar/utdyping av denne. Tilsvars/utdypningsbrevet ligger vedlagt saken (vedlegg3), 
saksbehandler drøfter ikke denne. 

Plan og bygningsloven § 19-2 sier i 4 avsnitt sitat: Ved vurdering om det skal gis dispensasjon 
fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller 
ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Ved behandling av søknaden om dispensasjon fremkom det frarådning/innsigelse fra 3 
høringsparter sitat:

- Reindriftsforvaltningen
At det ikke er grunngitt i søknad, hvorfor det ønskes dispensasjon fra forbud mot å
bygge i 100-metersonen langs sjø (Pbl § 1-8). De nevner at det ikke kan gis
dispensasjon der hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.
At tiltaket vil berøre reindriften i området. I aktuelt området er det sommerbeite,
oppsamlingsområde og trekklei for reinen. 

- Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten
Etter befaring, fremkom det at omsøkte tiltak ikke er i strid med bestemmelsene i lov om
kulturminner av 1978.
Imidlertid mener Kulturetaten at utforming og lokaliseringen er uheldig. Utforming bryter
helt og holdent med den nøkterne gjenreisnings- og etterkrigsbebyggelsen i Akkarvik.
Lokaliseringen er også avvikende i forhold til dette. Strandsona på nedsiden av vegen har alltid
vært forbehold naust og sjøhus. På bakgrunn av hensyn til kulturlandskap og tradisjonell
bebyggelse vil Kulturetaten på det sterkeste fraråde søknaden. 

- Sametinget v/Miljø- og Kulturetaten
Etter befaring har Sametinget samme konklusjon som Kulturetaten, og fraråder søknaden
mht. lokalisering og utforming. 

Vurdering

Gjenomgang av klagen:
1. Klager hevder tomten ble fradelt som formål fritidsbolig. Dette er ikke riktig, ihht  

søknad om fradeling av tomt som ble behandlet i Formannskapssak 43/02 står det blant 
annet sitat: Arealet som søkes fradelt er på henholdsvis 1800m2 og 800m2 og skal 
benyttes som nausttomter. 

Troms Fylkeskommune hadde følgende merknad ang parsell 1 (høring under sak 43/02 
klagers parsell) På begge parseller finnes freda kulturminner. Søknaden godkjennes 



under forutsetning av at det ikke skal føres opp nye bygninger eller foretas markinngrep 
på parsell nr 1. Sitat slutt.
Ut fra dette er det søkt om og fått innvilget nausttomt i formannskapssak 43/02.

2. Klager kommenterer/utdyper høringsuttalelsen fra Reindriften. Reindriften har fått kopi
av klageskrivet og har kommentert dem i brev av 31.01.2012.

3. Klager hevder at leder i reinbeitedistrikt 39 er innhabil da det er han og hans familie som 
er reineier i område. Reinbeitedistriktet er en høringspart i forbindelse med 
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmarks uttalelse til kommunen og er således ikke å anse 
som innhabil i dette spørsmålet.   

4. Klager anfører at rein skader seg/blir drept i myrhull i område, dette spørsmålet må bli
tatt opp i en annen sammenheng og ikke som en del av denne klagebehandlingen.

5. Klager hevder at drikkevannet på område fritidshuset skal oppføres i er forurenset og det 
er reindriften som er årsaken til dette. Dette momentet er og vil være en årsak til og ikke 
kunne gi byggetillatelse/dispensasjon til fritidsbygg, da det ihht lovverket skal være 
tilstrekkelig rent drikkevann til å betjene fritidsboligen. 
Kvaliteten på drikkevannet i dette området må kartlegges, dette vil bli gjort i en senere 
anledning.

6. Kulturetaten hadde som et kriterium for å godkjenne fradeling i 2002
(Formannskapssak 43/02) at det på tomten ikke skulle komme nye bygninger eller gjøres 
markinngrep. Kulturetaten påpeker i høringsbrev av 23.06.11 at utforming og 
lokaliseringen er uheldig. Utformingen bryter helt og holdent med den nøkterne 
gjenreisnings- og etterkrigsbebyggelsen i Akkarvik. Klager har fremlagt fotografier av 
bygg på Arnøya som ikke harmonerer med dette. Ingen av de fremlagte bygg er definert 
til selve Akkarvik slik at kulturetatens syn er korrekt. En vurdering i denne sammenheng 
er om en ny søknad med et bygg som er ihht Kulturetatens uttalelse kan godkjennes. 
Saksbehandler ser ikke at utformingen totalt sett er avgjørende om en tillater fritidshus 
på denne eiendom eller ikke. Klager hevder at dersom han ikke får bygge fritidshus på 
eiendommen vil det dukke opp campingvogner m/spikerfortelt, til dette er det bare å si at 
slike tiltak er søknadspliktig ihht plan- og bygningsloven.

7. Klager sier følgende om hva Skjervøy kommune begrunner avslaget med, sitat: 
”Lokaliseringen er også avvikende i forhold til dette. Strandsona på nedsiden av veien 
har alltid vært forbeholdt naust sjøhus” Sitat slutt. Dette sitat er fra uttalesene til Troms 
fylkeskommune v/kulturetaten i forbindelsen med byggesaken. Ang eksisterende bygg 
som er oppført og hvorfor disse har fått tillatelse, så kan en ikke her gå inn å drøfte hver 
enkeltsak da hver enkeltsak er unik. 

8. Klager bestrider uttalelsen til kulturetaten, viser til dokumenter ang. forfedrenes 
tilstedeværelse fra ca år1725 og anser ikke dette som relevant for klagen, dette får klager 
stå inne for.

Sammendrag av klagen:
Kommunen kan ikke se at nye momenter er innkommet i denne klagebehandlingen som gjør at 
vedtaket endres i favør søker. Derimot fremkommer det momenter (ikke tilstrekkelig drikkevann 
samt kvalitet på vannet og det faktum at ved fradelingen av tomten i sak 43/02 er gitt med 



forbehold om at det ikke skal bygges/gjøres markinngrep på tomten gnr 60 bnr 90) styrker 
avslaget på søknad om dispensasjon.

Med ovenstående og de momenter som fremkommer i sak 70/11 opprettholder kommunen 
vedtaket i Formannskapssak 70/11.



Egil Lien
Tomasj ordveien 189A
9024 Tomasjord

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
9198 Skjervøy

Tromsø 15/10-11

Kla e å vedtak h tte Akkarvik Gbr. 60/90 Ref: 2010/1771-15

Jeg mottok avslaget fra Dere i brevs form den 3/10-2011, og tillater meg å klage på
vedtaket (vedlegg 14).

1. Under punktet  «Historikk for eiendommen» (vedlegg 14, side 3, 6. avsnitt)  sier dere at
tomten var formålet definert som nausttomt. Det er mulig at ordet naust er brukt, men
hvis dere ser i vedlegg 12 så er det søkt til Landbruksdeparternent med ordet
Fritidsbolig og er blitt godkjent av Skjervøy kommune.

I vedlegg 2 ser man huset til mine besteforeldre før det ble brent under krigen. Dette
huset lå også på nedsiden av veien (der veien går i dag) og der hadde det vært en
mulighet for meg å bygge på eksisterende grunnmur. Men denne tomten er doset ned
av Veivesenet/Skjervøy kommune og ligger nå begravd under snuplassen. I vedlegg 9
ser man restene etter samme grunnmur og plasseringen av den i terrenget. Mine
besteforeldre har gitt av sin egen eiendom til fordel til veien, og resultatet er at
Skj ervøy kommune bruker veien som argument for hvor man kan plassere hytten.
Hadde veien vært 5 meter kortere så hadde jeg kunne bygd på den gamle grunnmuren.
Synes det vises lite forståelse og fleksibilitet i disse avgjørelsene.

2. Når det gjelder brevet fra Reindriftsforvaltningen så kan man bli provosert av mindre.
I brevet fra Reindriftsforvaltningen datert 4.10-2010 (vedlegg 11) er det flere fakta feil
og selvmotsigelser, som jeg trodde Skjervøy kommune ville gjennomskue. De lurer på
hvorfor det ikke er oppgitt grunn til at jeg søker innenfor 100-meterssone. Jeg må jo
nesten søke å bygge der jeg har tomt og ikke på annen manns grunn. Trodde at det va
så opplagt at man ikke trengte noe nærmere beskrivelse. Men siden de har innsigelser
så kommer begrunnelsen her:  Jeg søker om å få bygge hytte på min egen tomt innenfor
100-metersonen siden det er opparbeidet vei/avkjøring fra gamle dager som vil spare
området fra naturinngrep og ved å holde husene samlet de der allerede eksisterer.  Om
Reindriftsforvaltningen vil at hytten skal bygges over 100-metersonen så vil den
komme enda nærmere den nevnte oppsamlingsplassen/drivlei som er merket av i
kartet. Det i seg selv er jo en selvmotsigelse.

I Sametingets planveileder side 5 pkt. 5.3 skriver de:  Utbygging for hytter og
hytteområder bør som regel skje etter reguleringsplan der også aktuelle
Wrastrukturtiltak til slike hytteområder inngår i planen. Hyttebebyggelse bor vær
mest mulig samlet for å konsentrere belastningen på naturgrunnlaget for samisk
kultur, næringsutøvelse og sarnfunnsliv.
(htt ://www.samedi Yi.no /F ilnedl ast i n Y.as x?M1d1=3296&FilId=3102)



Her sier de jo selv at man bør samle bebyggelse for å minke belastningen. Ikke lett å
forstå hva de egentlig mener.

Videre sier de i Høringsuttalelsen (vedlegg 11):  Årlig skader rein seg / omkommer rein
som følge av skader her, da de ødelegger seg i terrenget. En fortetting av bebyggelsen
her vil gjøre det enda vanskeligere for reinen å passere.

Den samlende bygningsmassen i Akkarvik har siden krigen gått ned, det er bygd 2

garasjer men så er det revet 5 sommerfiøser og 4 fôrsjåer. Og derfor har jeg søkt om å
få plassere hytten i blant eksisterende bebyggelse for nettopp ikke skape unødige

markangrep og oppretting av nye forsyningsveier/anleggsvei i naturen rundt.

Når det gjelder skader på rein så sier de at:  Da det er oppført gjerder rundt
bebyggelsen gjør dette det vanskelig for reinen å trekke forbi.  Dette er feil, i vedlegg 6
ser man at det er kun et gjerde som er ført opp rundt husene, og det er Gbr: 60/3.
Restene av gjerdene er f:j ernet av befolkningen for å hindre at dyrene skader seg. Mens
samene derimot har selv gjerder stående som ikke er i bruk (vedlegg 5 og 15).
Gjerdene er etter den gamle slakte- og oppsamlingsplassen på nedsiden av
Rundhaugen og Bjørnbåsen på Trolltinden. De fikk ikke lov å slakte pga. fare for
forurensning av Hamnelva som er drikkevannskilde til beboerne og fiskemottaket i
Akkarvik. De forlot, men har ikke ryddet opp etter seg slik at nettingen ligger langs
bakken slik at rein og andre dyr kan skade seg på denne, slik vedlegg 5 viser.

3. I det samme brevet, første avsnitt, sier de at saken har vært på høring hos
Reinbeitedistrikt 39. Denne høringen/uttalelsen er foretatt av Nils Peder I. Gaup som
er medeier/i familie med eierne av den omtalte rein. Han er i henhold til
Forvaltningslovens §6 inhabil. Så her krever jeg en ny uttalelse fra en nøytral partner.

fl- r . ‘1 ide,re, ,‘3arnme, 'orety sier de: i7 på overskiell  utgangspunktet  s,"—rt
mulig for reinen å trekke forbi, men da det her befinner seg et gammelt område Iår
uttak av torv, så er dette ikke mulig. Årlig skader rein seg / omkommer rein som følge
av skader her, da de ødelegger seg i terrenget.

I henhold til LOV 2007-06-15 nr 40: Lov om reindrift §24,  Retten til å utøve reindrifi
gir rett til å føre opp arbeids- og sperregjerder„slakteanlegg, broer og andre anlegg
som er nødvendige for reindrifien. Gjerder og anlegg må ikke plasseres slik at de
virker unødig skjemmende eller er til vesentlig skade eller ulempe for grunneieren
eller for andre rettmessige interesser.

Så hvorfor setter ikke samene opp gjerder rundt disse torvehullene slik at dyrene ikke
skader seg? Jeg har selv vært med flere ganger og hentet opp både døde og levende
dyr fra disse hullene (se vedlegg 6 og 8), og dette kan ikke kalles armet enn
dyreplageri. Men dette er jo et stadig tilbakevendende punkt, det at samene ikke følger
opp gjeteplikten de har ovenfor dyrene sine. For å understøtte den påstanden har jeg
lagt ved et brev fra Akkarvik og Søre Rekvik Grunneierlag datert 10/7-2011 (vedlegg
13). Der de nettopp påpeker disse momentene. I tillegg ser man på bildet nede til
høyre på vedlegg 8 at ut fra topografien i Akkarvik, så er det så smalt mellom f:jære og
opp til fj ellet blir bratt at man kommer lett i konflikt mellom mennesker og dyr her.



5. Kopi av denne kIagen vil også bli sendt til Mattilsynet for og synligjøre den
manglende gjeteplikten som blir utøvd her. Vedlegg 10 fra TosLab i Tromsø er fra
drikkevannskilden til Gbr: 60/5 (nabotomten), denne viser så høy konsentrasjon av
Koliforme bakterier og Kimtall på 4, at umiddelbare tiltak er påkrevd (koking av
vann). Dette viser igjen at rein har ikke noe å gjøre i dette området, siden
drikkevannskildene til husene på Nesset er plassert under bakken som er vist på
vedlegg 7. Og den resterende husstanden i Akkarvik får sitt drikkevann på tilsvarende
måte. Skjervøy kommune utsetter derfor befolkningen i Akkarvik for en konstant fare
for å få drikkevannet sitt forurenset, med den helserisiko det medfører. Ved å plassere
beiteområde i blant hagene til innbyggerne, og ikke stramme inn på gjeteplikten.
Og med de arealene Arnøya har til rådighet burde det være unødvendig å øke
konfliktnivået mellom samene og beboerne i Akkarvik/Arnøya.

I Drikkevannsforskriften kapittel. 2 §4. Bestemmelser om forbud mot forurensning av

vannforsyningssystern, heter det:  Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og

internt fordelingsnett dersom dette kan medfore fare ,for forurensing av drikkevannet.

Det lokale Mattilsynet kan forby eller sette vilkår for aktiviteter, som forurenser eller

kan medføre fare for forurensning av drikkevann i vannforsyningssystem og internt
fordelingsnett på land, innretninger til sjos, luftfartøyer og skip.

Så her det flere lover som berøres problemstillingen, Reindriftslovens kapittel 4 har
§§ 27 annet ledd som sier at:  Reineieren skal sorge for at reindifften skjer innenfor
lovens rammer at reineierne også må ta hensyn til grunneiere og andre
rettighetshavere og interesser som gjor seg gjeldende i de områdene hvor reindriften
foregår. Utovelse av reindriften i strid med prinsippene i § 27 og lovens øvrige regler
vil blant annet kunne utløse erstatningsansvar etter reglene i §§ 67J1g. Også
bestemmelsen om plikt til å holde reinen under tilsyn i § 28 har virkning både i interne
og eksterne relasjoner, idet rein som på grunn av mangelfillt tilsyn kommer utenfor
sitt loviige beneområde, også kan volde skade aveififf uncire enn reindrifisutuvere.

6. Kulturetaten sier at tiltaket ikke står i stil med eksisterende byggestil i Akkarvik. Jeg
beklager at det er sendt inn en søknad med en slik byggestil. Men siden mesteparten
av hyttene på Arnøya ikke har gjenreisningsstil, så regnet jeg med at det var innenfor
lovverket til Skjervøy kommune. Siden enkelte kommuner krever at hytter ska1 se som
hytter og eks. stå på påler, selv om det er hus med ringmur i nærheten. Når det gjelder
utforming av hytten så er ikke det det viktigste for meg. Jeg bygger gjerne en hytte
som Kulturetaten godkjenner utseende på. Det viktigste for meg er affeksjonen til
stedet og ikke utseende på hytten, om det er det som skal til for å godkjenne vedtaket.
Den lanasiktiae konsekvensen av dette vedtaket til Kulturetaten er at det blir satt opp
campingvogner med evt. tilhørende spikertelt. Dette gir jo ikke noe pent landskap i
forhold til en hytte malt i duse farger.

7. Skjervøy kommune sier også i avslaget side 4 3. punktum.  Lokaliseringen er også
avvikende i forhold til dette. Strandsona på nedsiden veien har alltid vært Jorbeholdt
naust og sjohus.  I vedlegg 15 kan man se hvordan bebyggelsen er i Akkarvik, og der
er flere hus og hytter som er bygd på nedsiden av veien. Og i vedlegg 1,3,4 har jeg tatt
bilder av eksisterende hytter på Arnøya. Alle disse mener jeg bryter med svaret



Skjervøy kommune har gitt meg. Enten i form av byggestil eller plassering. Jeg har
skrevet gårds- og bruksnummer på disse slik at dere kan verifisere tiltakene selv, og
jeg ønsker en redegjøring for hva som gjør at disse tiltakene er godkj ent.

8. I vedlegg 16 side 2 siste avsnitt (avmerket) har arkeolog ved Tromsø museum Roy A.
Nilsen stilt spørsmål ved presisjonen i dateringene som er gjort av nausttomter i
Akkarvik. Det viser seg at de ikke er så gamle som først antatt. Om det skulle vise seg
at disse tuftene ikke er så gamle, kan det da være en minnelig løsning at hytten ble
trukket lenger opp mot veien. For området på nedsiden av vegen har vært brukt til
potetland i ca 65 år før krigen og ca. 23 år etter krigen. Så området må jo være
nærmest «rasert» i en arkeologs øyne når man tenker på hvor mange ganger dette lille
jordstykket er omsnudd av greip,hest og plog, og traktor de siste årene.

I kap. 2 i Kulturminneloven §8 står det:  Tillatelse i medhold av forste ledd skal ikke
innhentes for bygge- og anleggstiltak som er i samsvar med reguleringsplan (8) som
er vedtatt etter denne lovs ikrafttreden. (9) Tilsvarende gjelder for områder som i
kommuneplanens arealdel er utlagt til bebyggelse og anlegg, (10) og der
vedkommende myndighet etter loven her 4 har sagt seg enig i arealbruken.  Siden
Skjervøy kommune refererer til KAD, så regner jeg med at denne er godkjent av de
involverte høringsinstanser før den ble vedtatt?

I tillegg så kan jeg dokumentere at mine tippoldefedre har bodd på eiendommen helt
tilbake til 1566, (vedlegg 17) (Jeg har ikke nådd å få kopi hos Statsarkivet før
klagefristen går ut, men dette kan selvfølgelig ettersendes om ønskelig). Dvs.
eiendommen har gått i arv med bosetning gjennom flere generasjoner. Dette er jo en
av de momentene som knytter meg så sterkt til eiendommen og hvorfor jeg engasjerer
meg. Men så i det 2000-århundre så skal altså Kulturetaten nekte meg å føre denne
arven videre til mine barn og deres etterkommere. For meg virker dette motsatt av det
jeg mente var hensikten til Kulturetaten. Og hadde Kulturetaten hatt beskrivelser,
historier, tegninger, bilder osv, over det de mener ligger på dette jordstykket og i
nærheten, så er jeg veldig interessert i å få tak i denne informasjon slik at den kan
brukes til noe fornuftig. Sette opp skilt med tegninger i samråd med Kulturetaten, slik
at folk kan få ta del i historien om plassen og at kunnskapen kan anvendes av
befolkningen og turister.



Oppsummering:

Ut fra avslaget jeg har fått fra Skj ervøy kommune og den dokumentasjon som jeg har
lagt ved, som belyser/nyanserer deres påstander, føler jeg meg usaklig
forskjellsbehandlet. Bilder som viser hytter som ikke er i gjenreisningsstil er satt opp
på nedsiden av veien. Og når man i tillegg ser på hvordan en offentlig etat (les.
Reindriftsforvaltningen) sender fra seg en høringsuttalelse med så mange faktafeil og
selvmotsigelser, så blir man rett og slett provosert. Og når man i tillegg får dette fra en
etat som høster av andre sin eiendom som man betaler skatt for, så gjøre det ikke
saken noen mindre provoserende.

I Akkarvik er det 7 innbyggere. Har ikke Skjervøy kommune noen verdi i å bevare
fremtiden til den lille bygden med å stimulere til at unge kan bosette seg der? Skjervøy
kommune har jo ikke mye å «lokke» med, hva gjelder arbeidsplasser og annen
infrastruktur i Akkarvik for å få folk til å bosette seg der. Så jeg synes det er rart at
ikke kommunen er litt smidigere i å knytte til seg personer som har en langsiktig
familiær interesse for plassen. Så derfor håper jeg at Skjervøy kommune kan komme
frem til en minnelig løsning på problemet. Og utfra de lover og forskrifter som berører
saken, at justeringer av kart gjøres slik det stemmer med terrenget. Dette vil sørge for
at vedtak kan fattes på et riktig grunnlag.

Jeg har aldri hatt noe hverken mot samer eller rein, selv om klagen kan oppfattes som
noe krass. Men samene hisser opp under dette temaet ved å drive på som de gjør.

Jeg synes Skjervøy kommune viser lite skjønn i denne saken om de skulle bestemme
seg for å ikke vedta tiltaket. Hvis man forutsetter at jeg bygde en hytte som
kulturetaten godkjenner, OG samene ikke får lov til å gjete reinene sine inne i hagene
til folk i Akkarvik. Så er det kun et skjønnsmessig spørsmål som er igjen for hvorvidt
jeg skal få sette plassere tiltaket. Dvs. at 4 av 5 høringsinstanser ikke har innvendinger
og det faktum at det er andre hus og hytter (ikke sjøboder eller naust) som faktisk er
bygd på nedsiden av veien i Akkarvik. Da er det ikke en lov eller forskrift som brytes,
men skjønn. Og hvis ikke det er grunnlag for å dispensere i denne saken, og spesielt
siden det er et LNF sone 2 areal det dreier seg om.

Hilsen

Egil Lien

Kopi av brevet er sendt til:

Mattilsynet

Reindriftspolitiet
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Vidar Dahl
Sommarfjosvn. 8
9020 TROMSDALEN

ANAI.YSERESULTATER

PreY;;Jrn-Mak: nalyse . -04 .0 11.

2008- 1850- 1 N'ann, annet Tan tat: 31.07.08

Parameter Nfetode Resultat Einhet Veil. Crren:e‘erdi

Kimtall 22eC 3 do= ISO 6222 244  CFUml  <100
Koliforme bakteri;r vann NS-EX ISO9CS-1 CFU 100m1

• Kimta1isana1 .sen kan sere starzet mer enn 12 tirner etter proveuttak  (se  datn for prm.eunak og analvsestan I

Forkrifk om s annfors ning  .)g dnkkevann

Fisa Annie Johansen
Laboratorieteknikker

TosLab

Resultatene ieeLJer cure do nnder:,,3kte pre  er

Vedlegg 10

7

A‹,PE_DITg;..G

Dato: 04.08.2008
Prove ID: 2008-1850

Denne rapKrten de1vis men hare i sin helhet. Side I a. 1
Pre)5e:akinz er ikke akkrednen. \1aieusdkkerhet er ikke beresnet for nnkrobielogt. -`.,fleustkkerhet  flls  oppgin ved henvendelse til laborate



Informas'on om vannanal ser

Det er tre typer drikkevann:
Ravann: også kalt ubehandla ann, Det kan være vann tatt ut på rense!
borebrønn, drikkevannskilde og lign.
Rent% ann: er vannprøve tan ut på renseanlegget, etter vannbehandling (k.t. imn)
Nettvann: er vannprove tatt ut på ledningsnettet, kan være ubehandla eller

2.  Koliforme bakterier skal ære 0 bakterier/100 mi vann (tiltakstyi B)

Bakteriolo isk undersokelse av drikkevann:
Avhengig av analyseplan oe unaksted. kan bakterigiske undersøkelse omfane

• Kimtall (totatt antall halderier) ved ed 37°C_
• Koliforme bakterier
• E. cof,'(ogå  angitt som termotolerante koliforme bakterier, pres.  E. coli)
• Intesr,:11,‘ cnterokokker
•  perJringens (ogsikangitt som sultltreduserende klostridier)

1. Kimtall  — bor ikke overskride  i 00/m1 (tiltakstype C)

3. E. coli skal være 0 bakterier/100 ml vann (tiltakstype A)

RIENTERO8 docx

Kimtall vil vesentlig omfatte mikrober som stammer fra jord og siam. Disse m krcen e ute anligvis ikke
helsemessig betydning, men kan påvirke vannets lukt og smak. Høyt kirntall kz.:n  ramende
plantedeler, groing i rør /sisterner, tilsig av gjedsel o.l. En opprenskine eller
rengjøring av tanker  0.1. kan hjelpe. Vann fra nye borebrønner har ofte høyt. kintah r\aer, men dette
reduseres oftest etter en. tid.
Ved funn av kimtall ved 37"C kan tyde på forurensaing fra varmblodige dyr.

Koliforme bakterier skal ikke pavises i prøve på 100 ml drikkevann. Dette er en g!.uppe uklerier som er
vanlig i tarm hos mennesker og dyr. men kan forekomme ellers i naturen. -Jen kdomsfrem-
kallende. Vann med koliforme bakterier behøver derfor ikke være noen ‘nn.:;t av
koliforme bakterier er tegn på at vannet kan ha tilsig fra kloakk, do eller naturgjd-ei. torur enstång
finnes, er det også mulighet for smittspredning giennom vann, og forholdene

4. Intestinale enterokokker  — skal være 0 bakterier1100 ml vann (t-iltakst pe X)

E.  skal ikke påvises i en prove ,t):.1 100 ml drikkevat  coli  i vannet betyr en ,lkker terurensning fra
avforing, enten.det er fra dyr eller meeresker.

Intestinale enterokokker skal ikke pavis.es i en prøve på 100 ml drikkevann. Funn a miesunnle unterkokker
betyr en sikker forurensning fia L. det er fradyr eller mennesker,

Clostridiurn perfringens, inkl. sporer  — skal være 0 bakterier//00 ml   ann uiltak:krpe C)

I små mengder er ikke  C. perfrinc .,'  '_;elv en helsemessig viktig parame ,e,. inc ru niP. is,\I- for
sykdomsfremkallende mikroorgani;;Lb.:1- ined lang overlevelsestid utenfor tartrer k. ,,.US1);1

virus og parasitter). Ved funn av C.  perfringens  krever drikkevannsforskrifts.:;: :er, ‘r ur ,.,,ettes
utvidete undersøkelser for å avklare orn det foreligger mulig helsefare.



Skjervøy kommune
Skolevn. 6, Pb. 74
9189 Skjervøy

Oarje-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark

Ved legg 11

Din ."Itsj./Deres ref.: Min ref.: Deihton/Dato:
2010/1771-2 2010/2940/15093/2010/MLH/414.2 04.10.2010

Forespørsel om uttalelse  -  hytte i Akkarvik  -  Skjervøy Kommune

Områdestyret for Vest-Finnmark har hatt saken på høring hos rbd 39 Arnøy/Kågen, og ønsker å
komme med følgende uttalelse til saken:

Områdest rets uttalelse:
Områdestyret for Vest-Finnmark går imot at det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på
eiendommen med gnr. 60 bnr. 90 i Akkarvik på Arnøy i Skjervøy kommune.

Begrunnelse:
For det første er det tale om at det søkes om dispensasjon forbud mot å bygge i 100-meterssonen
(pb1. § 1-8) til å oppføre fritidsboligen. Dispensasjon skal kun gis i de tilfeller det foreligger en
grunngitt søknad, og der hensynene bak bestemmelsene som setter skranker for tillatelse ikke blir
vesentlig tilsidesatt, jfr. §§ 19-1 og 19-2. I søknad er det ikke oppgitt grunn for at fritidsboligen skal
gis dispensasjon fra § 1-8.

Videre er dette en søknad om tiltak som berører reindriften i området. I det omsøkte området er det
sommerbeite for rein fra rbd 39 Arnøy/Kågen. Ved bebyggelsen her er det oppsamlingsområde og
trekklei for reinen. Da det er oppført gjerder rundt bebyggelsen gjør dette det vanskelig for reinen å
trekke forbi. I lia på øversiden av veien ville det i utgangspunktet vært mulig for reinen å trekke
forbi, men da det her befinner seg et gammelt område for uttak av torv, så er dette ikke mulig. Årlig
skader rein seg / omkommer rein som følge av skader her, da de ødelegger seg i terrenget. En
fortetting av bebyggelsen her vil gjøre det enda vanskeligere for reinen å passere. Områdestyret kan
etter dette ikke gå med på at det skjer en ytterligere fortetting av bebyggelsen i området.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

Adreassa - Adresse
NB!  Ny  adresse  /  Odda hi.juhus

Bredbuktnesveien 50B
9520 Kautokeino

Telefovdna - Telefon Telefåksa - Telefaks

78484600
wwv, .reindrift.no

78484610



lvled nfisen

1,c1„tc Åkdc
Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom

Kopi til:
RBD 39 Arnøy/Kagen v/Nils Peder I. Gaup Avi 9520 Kautokeino

Saksbehandlers telefon: 78 48 46 02

2

/L
Louise øverli Hamial

Rådgiver



LANDBRUKSDEPARTEMENTET

Les orienteringen på side 3 og 4

før blanketten fylles ut.

1

Navn (slektsnavn, for- og mellomnavn)

Laila Lien
Adresse

Tomasjordvn. 198, 9024 Tomasjord

Egenerklæring fra erververen
Mitt/vårt erverv av
Eiendommens eller rettighetens betegnelse (navn, gnr., bnr., festenr. e.l.)

Gnr. 60 Bnr. 90

er konsesjonsfritt i henhold til konsesjonsloven av 31. mai 1974 fordi: (kryss av den begrunnelse som er aktuell)

(§  5 nr. 1) a
Ervervet gjelder

1-7-----13611-gtomt

tomt til fritidshus som nevnt i
konsesjonsloven § 5 nr. 1.

nedenfor

Skjervøy kommune

Bekreftelse er gitt av kommunen

Skjervøy

(§5a)
For persoriAE.

Jeger fast—bosalfrive

Angi grunnen

Oppgi ektefellens navn:

M-0360/B Elektronisk utgave av 07.2001

18.11.02

Egenerklæ
fast eiencic
Fastsatt av  La.
1974 om kon:
§§ 5, 5 a og 6.

(Er det flere erververe, må hver av dem avgi slik erklæring)
Fødselsnr. (11 siffer)

(for søkere over 18 år)

'Verken undertegnede eller ektefelle eller
barn under 18 år eier eller fester fra før

bebygd eller ubebygd tomt til

bolig i kommunen

i vedlagt erklæring E fritidshus i kommunen

(husk å krysse av i b eller c)

Kommunen bekrefter herved at ervervet gjelder tomt som nevnt under a.

Kommunens navn Dato Stempel og underskrift

nedenfor i vedlagt erklæring

Kommunen bekrefter herved at eiendommen er bebygd og ikke er større enn 20 dekar.

Kommunens navn Dato Stempel og underskrift

18.11.02

Jeg skal ikke nytte eiendommen til fritidsformål slik dette er definert under pkt Li
i rettledningen.

3 Jeg har tidligere vært fast bosatt i Norge i til sammen fem år.

Eiendommen erverves sammen med min ektefelle som kan erverve

konsesjonsfritt i henhold til konsesjonsloven:

Vedlegg 12

Organisasjonsnr. (9 siffer)

Kommunens navn

Skjervøv

(for søkere under 18 år)

Verken undertegnede eller foreldre
eller søsken under 18 år eier eller fester

fra før bebygd eller ubebygd tomt til

E bolig i kommunen

fritidshus i kommunen

Si(

eta-
c- ••7- •

(§ 5 nr. 2)
Eiendommen er bebygd og har et areal på ikke over 20 dekar.

Jeg er klar over at konsesjonsfriheten ved erverv av eiendom som er regulert og ved erverv av jordbruksareal er betinget

2 slik som beskrevet under D punkt 2 i rettledningen.

Vi har hovedkontor i Norge.

For juridiske personer (se rettledningen):

Vi skal ikke nytte eiendommen til fritids-
formål slik dette er deflnert under pkt. D
i rettledningen.

Ingen utenlandsboende har bestem-
mende innflytelse over den juridiske
person og:

Vi har vedtektsfestet forretningskontor
i Norge.

Vi har annet hjemsted i Norge.

For spørsmål om utfylling og bestilling se side 2 nederst. 1-2



Reindriftsforvaltningen
Postboks 1104

9504 Alta

10.0 7. 2 011

Ved legg 13

Akkarvik og Sore Rekvik
Grunneierlag
Kirkegårdsveien 17 B
9009 Tromsø

Vi tillater oss å henvende oss til dere som styrende organ innenfor reinforvaltningen vedrørende det vi
opplever som reinplager utenfor hus- og hyttedørene våre. Dette er et problem som har eskalert de senere
årene.

La oss først presisere at vi ikke er motstandere av næringen, men kommer med innspill som kan hindre
fremtidige konflikter og negativitet mellom oppsittere og reindriftsutøverne.

Reineierne har hatt rein på sommerbeite på Arnøya i mange år, og det foreligger vel som sådan historiske
rettigheter på dette området. Den endringen vi har sett de senere år er at landingen av rein er forskjøvet fra
de innarbeidede områdene til området Akkarvik —Geitvika. I år ble reinsdyrene satt i land i området Lillevik
og Geitvika i slutten av april/begynnelsen av mai. Vi forstår det dit hen at samene foretrekker å sette dyrene
ut i dette området, da det er sørlendt og tidligere bart i dette området. Det er imidlertid ikke innhentet
tillatelse fra grunneierne om at dette er greit. Det er for øvrig første gang det er landet rein i dette området,
oss kjent. Lappekodisillen ble opprettet i 1742 primært for å regulere næringen i grenseområdene mellom
Norge og Sverige, til opplysning har det vært norsk bosetning i vårt område som kan spores så langt tilbake
som til midten av 1700-tallet.

Problemet med å ha reinen gående rett utenfor husdørene skaper problemer for oss grunneiere som høster
av nature, f.eks i form av bærplukking. Med masse rein rundt hushjørnene er det ikke bare hagene som får
unngjelde, men fine områder for både blåbær-, krokkebær-, tyttebær og multer blir tråkket ned eller
forurenset av avføring fra dyrene.

Om ikke dett er nok, viser d et seg at en stor del av dyrene er utmattet etter en stressende flytteprosess fra
vidde til fiord og dør rett etter, eller en periode etter ankomst til området. I dag ligger det et titalls kadaver og
råtner etter dyr som ikke har klart overgangen til sommerbeite. Denne forurensingen tar naturen seg av etter
hvert, men i det omfanget det er, tar det tid før predatorene klarer å konsumere kadavrene. I tillegg til lukt
frykter vi forurensing i våre drikkevannkilder.

Vi stiller også spørsmål om ikke samene har gjeterplikt. Dyrene hører hjemme på fjellet der det er godt beite,
og på Arnøya er det nok av fiell. Det skulle være unødvendig at reinen beiter mellom husene Om dyrene
hadde vært gjetet kunne dyrene blitt fort til fiells og kanskje hadde det vært mulig å redde noen av dyrene
som sliter, og etter hvert dør. Samene kunne også på denne måten tatt vare på kadavrene i stedet for at de
skal ligge rundt omkring på våre eiendommer.



Akkarvik og Søre Rekvik Grunneierlag

Vi opplever også at antallet rein øker for hvert år, og at returen fra øya blir senere. Tidligere vaideslik at
dyrene forlot øya i september, i 2010 forlot ikke reinen øya før i november. Det var også flere rein som
overvintret på øya.

Vi stiller vår lit til at dere som har det overordnede ansvaret følger dette opp overfor de samene som har rein
her ute, slik at samene for fremtiden forholder seg til utsetting av rein i de etablerte områdene, samtidig som
de blir pålagt å gjete sine egne hnsdyr.

2

Med vennlig hilsen

Akka, srik og Søre Rekvik Grunneierlag



Egil Lien
Tomasjordveicn 189 A
9024 TOMASJORD

egil Lien

Deres ref:

Akkarvik:

Med-bilsen

Magnat Solbakken
ekretær

Direkte.innvalg: 77775503

Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Under følger særutskrift fra overnevnte sak.

Vedlegg 14

Melding om vedtak

Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1771-15 35262/2011 194160/90  22.09.2011

on . vedr. av,  •

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til p
7ilstreklælig-klagenifpo-stl4t-iwzën fristeh,-Staløp.

Klagen skat sendes skriftlig til den som har truffet  vedtaket, angi  vedtaket det klages over, den eller endringer
som Ønskes,og de grunner du  vil anfore for klagen. Dersom du klager så sent at det kan  være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommerfrem.

Til~ende brev sendt til:
ester Jarle Pedersen Ringveien 14 8011 BODØ

ien Tomasjordveien 189 A 9024 TOMASJORD

rt adressat: Det er- _

1 av 6
Postadresse: 13 Asadresse:  Telefon: 77775500 Bankkonto: 4740 05  04578
Postboks 145 G Skuleveien 6  Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Ofganisasjonsnr:.
E-post: Tntemett:

www.skjefvoy.kommune.no
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Planutvalget: Qjør Slikt.Vedtak:
1. Jf Pb1 § 19=2; og vur ermger gjOrt nedenfor, åvslås s019tad Oin-diSpensasjon.frå Pb1 1

orn 91)134iring av fritidsbolig innenfor metersbeltet langs,
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2. Jf Pbl § 19-2, og vurderinger gjort nedenfor, avslås søknad om dispensasjon om
oppføring av fritidsbolig i LNF sone 2.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av fritidsbolig i
Akkarvik, på eiendommen 60/90.

Søknad om tillatelse til tiltak, mottatt 06.04.10, fra Byggemester Jarle Pedersen, på vegne av
tiltakshaver Egil Lien.

Nabovarsel er gjennomført i saken, og det er ikke registrert innvendinger/merknader til tiltaket.

Redegjørelse gjeldende lovverk'
Med bakgrunn i at saken er mottatt før 01.07.10, gjelder Plan- og bygningsloven som var
gjeldende før denne dato. Dette jf. overgangsbestemmelser gitt i ny Plan- og bygningslov.

Historikk for eiendommen
Da den aktuelle eiendommen ble opprettet/fradelt, var formålet definert som naust tomt. Det ble,
i fradelingen, gjennomført høringsrunde og dispensasjonsbehandling. Fradeling, og dermed
formålet naust ble godkjent, og eiendommen opprettet/fradelt. Når grunneier nå søker om å få
føre opp fritidsbolig, er dette brudd på godkjent formål, og ny behandling har måttet bli
gjennomført (se nedenfor).

Status - KAD
Området hvor tiltaket er søkt gjennomført, er i KAD definert som Landbruks-, natur- og
friluftsområder (LNF), sone 2. I slikt område kan spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse
tillates, etter nærmere vurdering. Nærmere vurdering er høringsrunde og
dispensasjonsbehandling.

Saken har vært på høring, og noen høringsinstanser varslet behov for befaring. Dermed har
saksbehandlingstiden blitt forlenget, i påvente av befaringer. Befaringer er nå gjennomført.

Høringsinstanser som har gitt tilbakemelding:
- Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

Har ingen merknader til tiltaket.

-

Statens vegvesen
Har ingen merknader/Mnsigelser til tiltaket

Reindriftsforvaltningen
Går i mot at det gis tillatelse til oppføring av omsøkte fritidsbolig. De begrunner dette med:

• At det ikke er gmnngitt i søknad, hvorfor det ønskes dispensasjon fra forbud mot å
bygge i 100-metersonen langs sjø (Pb1 § 1-8). De nevner at det ikke kan gis
dispensasjon der hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.

• At tiltaket vil berøre reindriften i området. I aktue1t området er det sommerbeite,
oppsamlingsområde og trekklei for reinen. (Se for øvrig vedlagt uttalelse).

-

Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten

Side 3 av 3



Etter befaring, fremkom det at omsøkte tiltak ikke er i strid med bestemmelsene i  lov om
kulturminner av 1978.
Imidlertid mener Kulturetaten at utforming og lokaliseringen er uheldig. Utforming bryter
helt og holdent med den nøkteme gjenreisnings- og etterkrigsbebyggelsen i Akkarvik.
Lokaliseringen er også avvikende i forhold til dette. Strandsona på nedisa av vegen har alltid
vært forbehold naust og sjøhus. På bakgrunn av hensyn til kulturlandskap og tradisjonell
bebyggelse vil Kulturetaten på det sterkeste fraråde søknaden. (Se for øvrig vedlagte
uttalelse).

-

Sametinget v/Miljø- og Kulturetaten
Etter befaring har Sametinget sanune konklusjon som Kulturetaten, og fraråder søknaden
mht. lokalisering og utforming. De henviser til Kulturetatens uttalelse.

Uttalelse fra nabo
Laila Lien, som eier naboeiendommen, og er mor til tiltakshaver, har skrevet et brev, som svar på
uttalelsen fra reinbeitedistriktet. Dette brev vedlegges.

I denne saksbehandlingen, medtas ikke alle punkter Lien tar opp. Noen punkter er vurdert å
gjelde reinbeitedistriktets forvaltning av rein og reindriften. I denne saksbehandlingen, må vi
forholde oss til faktiske definisjoner av området og hvilke funksjoner/rammer definisjonene
medfører. I vurderinger som blir gjort nedenfor vedr. området, plassering mv., vil relevante
punkter i brev fra Lien bli besvart.

Følgende definisjoner, for reindrift foreligger for området (ref www,inunsatlas.no :
- Reinbeite — Sommer
- Reinbeite — Vår.

Dette gjelder ikke for det aktuelle området, men ca 90 meter ovnfor omsøkte eiendom.
Reindrift — Oppsamlingsområde

Dette gjelder ikke for det aktuelle området, men ca 90 meter ovenfor omsøkte eiendom.

Reinbeitedistriktet uttaler at det i tillegg er oppsamlingsområde og trekklei.

Vurdering

Ved vurdering av dispensasjonsspørsmål skal det, jf. Pb1 08 § 19-2, gjøres en samlet vurdering av
fordeler og ulemper. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.

Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Som følge av høringsrunde, har det kommet inn uttalelser fra sektonnyndigheter, som tilsier at
oppføring av omsøkte tiltak ikke bør gjennomføres. Kommunen må gjøre sine vurderinger i
dispensasjonsbehandlingen, men høringsuttalelser rnå hensyntas.

Aktuelle problemstillinger:
De aktuelle problemstillingene i saken gjelder forbudet mot tiltak i 100 metersonen langs sjø (Pb1
§ 1-8), og gjennomføring av tiltaket i LNF sone 2 (KAD).

Forbudet i 100 metersonen er gitt for å beskytte og forvalte bruken av arealer i 100 metersonen,
herunder allmennhetens tilgang til slike områder.
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Ved vurderinger vedr. LNF sonen, må man gjøre vurderinger vedr. kulturlandskapet, tradisjonell
byggeskikk på stedet, kulturminner, og funksjoner slik som reindrift.

Plan- og bygningsloven § 1-8
Den aktuelle eiendommen er, ved fradeling, godkjent til formålet naust. Fritidsbolig representerer
et ganske større omfang mht. hmgripen i terreng, bruk av området mv. Sentralt i vurderingene
som gjøres, må derfor Pb1 § 1-8 forbud mot tiltak i 100 metersonen langs sjø ligge.

I forhold til tilgang for allmennheten, vil en fritidsbolig være mer begrensende enn et naust.
Området rundt naust oppleves, og er mer tilgjengelig enn området rundt fritidsboliger, boliger
mv. Ved fritidsboliger vil personer som beveger seg forbi og ved, lettere føle at de forstyrrer og
er til sjenanse for de som eier/bruker fritidsboligen. I så måte bør ikke fritidsboliger, eller boliger
plasseres så nærme strandsonen.

Når man ser til øvrig bebyggelse i Akkarvik, er boliger o.l. lokalisert på oversiden av veien, og
naust på nedsiden. Dette er tradisjonelt sette plasseringen a bebyggelsen, og noe som bør
videreføres for å beholde strandsonen slik den er.

For tiltakshaver vil det være en helt klar fordel å få gjennomføre tiltaket som omsøkt. Imidlertid
vil det være store ulemper for allmennheten og kulturlandskapet.

Det er saksbehandlers vurdering at ulempene med å gi dispensasjon til oppføring av
fritidsboligen på nedsiden av veien er større enn fordelene. Dispensasjon fra Pb1 § 1-8 anbefales
avslått.

LNF sone 2
Av høringsuttalelsene fremkommer det at omsøkte tiltak vil bryte med tradisjonell byggeskikk og
plassering av bebyggelsen i Akkarvik, og dermed forringe kulturlandskapet. Reindriften påpeker
at tiltaket vil komme i konflikt med definerte funksjoner for reindriften.

Akkarvik består av etterkrigsbebyggelse. Hovedprinsippene til utforming er ganske lik, som igjen
skaper en helhet for området/kulturlandskapet. Utformingen til omsøkte tiltak er "modeme"
fritidsbolig, som er helt annerledes enn øvrig bebyggelse i området. Dette medfører en endring av
områdets helhetlige uttrykk. For å ivareta områders særpreg, og dermed kulturlandskapet, må
man følge de tradisjoner som områder har. Derfor er det saksbehandlers vurdering at om søkte
utforming ikke kan godkjennes.

Med få unntak, er boliger/fritidsboliger ført opp på oversiden av vei. På nedsiden av veien består
bygningsmassen i hovedsak av naust, samt fiskeri industri bygninger. Der omsøkte tiltak ønskes
plassert, og ca 800 meter nordover, er dette løsningen. Rett ved omsøkt plassering, er det to
naust. Plassering av fritidsbolig/bolig i dette området vil ødelegge områdets særpreg og
brukbarhet. For å ivareta kulturlandskapet må boliger/fritidsboliger føres opp på oversiden av
veien i Akkarvik.

Reindrift
Mht. reindrift, og ivaretakelse av definerte funksjoner, må kommunen i sin forvaltning, prioritere
å ikke forringe brukbarheten til området. Uttalelse fra Reinbeitedistriktet må vektlegges i
saksbehandlingen. Mht. at området har definerte funksjoner, tilsier det at det setter begrensninger
for bruk av området. Med bakgrunn i uttalelse fra reinbeitedistriktet, kan det ikke gis
dispensasjon for oppføring av fritidsbolig innen for 100 metersonen eller i LNF sone 2 området.
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Vedlegg 16

,12

Nausttufter og strandforskyving

Artikkelen handler om nausttufter og mulighetene for
å datere disse ved hielp av strandlinjesimulering Den relativt beskjedne

landhevninga som har funnet sted siden begynnelsen av vår tidsregning gjør dette
problematisk, da det er liere Ibrhold enn de som har med selve

strandforskyvninga å gjøre, som må tas hensyn til.

et mest strandnære element av
bosetninga langs norskekysten de

siste to tusen ar er naturlig nok
nausttuftene. Vi må anta at naust alltid
har wert satt opp nær fjæresteinene, og
at fortidige nausttufters hoyde over
havet i dag derfor vil være et mål på
hvor høyt landet har hevet seg siden de
var i bruk.

De typiske nausttuftene fra jernalder og
tidlig middelalder er med sine kraftige
voller av jord og stein noen av
de mest ioynefallende
fornlevninger vi har i
landsdelen, storsie er 20-40
meter lange — det vanligste er
lengder pa nmdt 10 meter,
passende til hater på storrelse
med tidligere tiders seksringer
eller attringer. Med srnatt og
slod er det registrert ca. 570
nausttufter i Nord-Norge nord
for Saltbellet. I dette antallet er
det også en del som ikke
behover a være eldre enn et
par hundre ar.

Roy  A.  Nilsen

Nausttuftene skiller seg fra andre
samtidige tufter ved at de er apne eller
nrangler kortvegg mot sjoen. De er ofte
inngravd i bakken og har som regel
skMnende golvplan ned mot åpninga. Et
typisk trekk ved jernalderens
nausttufter er ofte krumme langvegger
som gir tuftene en noe oval form.
Nausttufter framtrer også som rester
etter rektangMære steinmurer. og dette
er helst slike som horer hjemme i senere
deler av middelalderen eller nyere tid.

'

Geografisk
utbredelse

Tufter etter naust er registrert langs Itele
norskekysten fra Lindesnes til Varanger.
Med noen få unntak forekommer de ikke
ost for Lindesnes eller i resten av
Skandinavia. De fins imidlertid pa
Island. Gronland, Orknoyene. Hebridene
og Færoyene. Dette er land som ble
kolonisert av nordmenn i vikingtid.

forbindelse med Ann,.
og Helge Ingstads
oppdagelse av norron
bosetning i Nord-Arneril
kom man ogsa over rufter
etter naust.

De fieste registreringene
nausttufter i Nord-Ner;;;•
gjort i Nordland fylke
antallet er dobbelt
som i Troms. I Finnn:.

Den store (ta

Sand ved
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Det kan øyensynlig virke som det er et
godt samsvar mellom målingene for
gårdsnaustene på Jæren og de nord-
norske nausttuftene. Vi kan lage oss en
arbeidshypotese basert på en «tommel-
fingerregel» om tre eksponeringsgrader
med hensyn til vurdering av hvor lavt et
naust vanligvis ble bygd over
middelvannstand:

Eksponeringsgrad 1:1 smult farvann på
skjermete lokaliteter kan man vanligvis
forvente å finne nausttufter rundt 1,4
meter over middelvannstand på det
tidspunktet naustet var i bruk.

Eksponeringsgrad 2: På mindre
skjermete lokaliteter kan man vanligvis
forvente å finne nausttufter rundt 2,3
meter over middelvannstand på det
tidspunktet naustet var i bruk.

Eksponeringsgrad 3: På utsatte
lokaliteter kan man vanliwis forvente å
ftnne nausttufter rundt 3,2 meter over
middelvannstand på det tidspunktet
naustet var i bruk.

Vi kan gjøre et forsøk på å anvende og
delvis teste en slik tommelfingerregel
ved å datere en del nausttufter ut fra
målt høyde over havet og datapro-
grammet for strandlinjeforskyvning.

På Leknes ligger en gruppe nausttufter,
antakelig fra forskjellige tider, sammen
på en skjermet lokalitet innerst i
Buksnesfiorden. Den som i dag ligger
bare 1,5 m.o.h., har i motsetning til de
andre, steinmurer som ikke er over-
grodde og kan derfor ha vært i bruk i
dette århundret. Tufta som ligger nesten

3 m.o.h. og derfor dateres til vikingtid,
skiller seg fra de andre ved at den er
lang og smal og har mer karakter av to
parallelle, kraftige torv- eller jordvoller —
altså ei typisk jernaldertuft. Tufta som
ligger litt over 2 m.o.h. og derfor får ei
datering til middelalder, gir mer
inntrykk av kraftig overtorvete,
rektangulære steinmurer.

Nausttufta på Sand ved Tjeldsundet er
en av de største i landsdelen med en
lengde på hele 40 meter. Den fremstår
som relativt lang og smal med kraftige
jordvoller i motsetning til den
tilliggende mindre og breie nausttufta
med mindre markerte veggvoller.
Sistnevnte ligger noe lavere og 8-9
meter nærmere sjøen. Man har ment at
den største tufta var fra jernalderen,
men neppe eldre enn vikingtid, og at den
andre måtte være fra middelalderen.
Stedet her må vel sies å være skjermet
for vær og vind, og dateringene vi får
ved å anvende strandforskyvnings-
simulering passer perfekt med tidligere
antakelser.

Man finner ofte gravhauger eller
gravrøyser like ved nausttufter fra
jernalderen. Like bak den høystliggende
nausttufta på Spildra i Kvænangen ble
det nylig utgravd ei gravrøys fra
folkevandringstid. Tufta er vestvendt.
Den ligger ikke så skjermet til som den
andre nesten 1 meter lavere beliggende
nausttufta et par hundre meter unna.
Ved å anvende forskjellige
eksponeringsgrad for de to tuftene
dateres begge til folkevandringstid.

Nausttufta i Sandvika på StOrslett like
innafor Sommarøy hører antakelig
sammen med et eldre jernalders
gårdsanlegg — like ved tufta ligger ei
gravrøys med en form som peker mot
eldre jemalder. Vi får da også her ei
datering til folkevandringstid.

Det er vanlig å anta at to eller flere
nausttufter med felles.langvegg/
langvegger må være noenlunde
samtidige. Slike tilfeller er registrert i
Akkarvik (Akkarfjord) på Arnøya og
Håkøya nær Tromse. Små høyde-
forskjeller her på 30-40 an mellom
samtidige tufter kan gi daterings-
forskjeller på et par hundre år. Dette
illustrerer at metoden bør anven des
med forsiktighet, og at resultatene ikke
må tas for «bokstavelig». Nausttuftene
på Håkøya og i Akkarvik får ei daterin
til henholdsvis folkevandringstid og
vikingtid.

På Hadsel prestegård har naust gjennom
lang tid vært anlagt på samme sted —
det ser ut som nye bygninger har
erstattet eldre og blitt flyttet lengre ned
etter hvert som landet har hevet seg.



Vedlegg  17

Ang forespørsel om tidligere bosetning på Acherfiord:

Manntall 1566-67, Acherfiord
- Lasse Jyde
- Niels Johnsen Hver av disse 2 oppsitterene skattet 1/2 våg fisk

Fogderegnskapet for Skjervøy 1613-14 Acherfiord
Rasmus Jørgensen

-

Jørgen Eriksen

-

Anders Gjertsen

Landskatten 1621-22 Acherfiord
Anders Gjertsen

-

Jørgen Eriksen
Johan Nilsen

-

Erick Mickelsen

Manntall 1623 Acherfiord
- Anders Gjertsen
- Erick Mickelsen
- Johan Samuelsen

Manntall 1694 Acherfiord
- Lars Olsen 1 pund 12 mark
- Stephen Jacobsen 1 pund 12 mark
- Jens Stephensen 1 pund

Folketelling 1701 Acherfiord

-

Lars Olsen 51 år, med sønnene Ole og Paul, 18, og 13 år.

-

Jens Stephensen 80 år, med sønnene Lars og Mathis, 23 og 17 år.

Matrikkel 1733 Acherfiord

-

Ole Larsen

-

Nils Iversen

-

Anders Larsen

-

Niels Amundsen

-

Ole Joensen

-

Joen Andersen

Alt ovenfor kan dokumenteres med kopi av manntall og folketellinger.
Det finnes dessverre ikke digitalt, men kan fåes kopi av ved Statsarkivkontoret.

Både Jens Stephensen og Lars Olsen, som er nevnt i FT 1701, var også jevnlig oppnevnt
som tingvitner i Skjervøy. Jens finner jeg siste gang i 1707, omtalt som dannemand, mens
Lars er opnevnt nesten hvert år mellom 1708 til 1719. Lars dør for øvrig i 1726-27.
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Etter dette er det hans sønn Ole Larsen som overtar bygselen med brev av 13.juni 1727,
til 18 merkers leie.

Hans bror, Anders Larsen, er nevnt som vitne på tinget i årene 1737-1740.
Nils Iversen, med 18 merkers leie i 1726, vitner i 1734-1738.

Siste halvdel av 1700 er det Jacob Thygesen Borch som bor på Acherfiord, og som også
brukes som vitne på tinget.

Sønn Egil Gunnar Lien, født 1971 i Tromsø

Mor Laila Karin Johannessen, født 1944 på Akkerfiord

Bestefar Helge Ingbert Johannessen, 1910-1966 på Akkerfjord

Oldernor Hansine Birgitte Johannesdtr Konst 1889-1960 på Akkerfjord

1.tipp Maren Bugge Mathiasdtr, 1861-1956, på Akkerfjord

2.tipp Mathias Henriksen, 1835-1882, på Akkerfjord

3.tipp Henrik Simonsen, 1805- . på Akkerfjord

4.tipp Simon Jacobsen, 1771- 1824, på Akkerfj ord

5.tipp Jacob Thygesen Borch, 1725- 1792, død på Akkerfjord

2/2



Skjærvøy kommune
Skoleveien 6, Pb 74
9189 SKJERVØY

Din jul/Deres ref:

Oarje-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark

Min å4f/Vår ref: Dåhton/Dato:
2010/1771-2 2010/2940/1732/2012/AKH/414.2 31.01.2012

Vedrørende klage på tiltak — gnr 60 bnr 90 i Akkarvik, Skjervøy Kommune

Etter henvendelse fra Skjervøy kommune er Reindriftsforvaltningen bedt om å kommentere de
reindriftsfaglige spørsmålene som tiltakshaver framsetter i klagen datert 15.10.2011. Disse
framkommer under pkt. 2, 3, 4, 5.

Reindriftsforvaltningen vil først redegjøre for hvorvidt området er innenfor vår, sommer eller
oppsamlingsområdet, jf. reindriftens arealbrukskart.

I forhold til hva som er beiteområde for rein på Arnøy så følger det av distriktsinndelingen for
distrikt 39 Arnøy/Kågen at denne følger kystlinja der det er kystlinje å følge, dette er forøvrig
gjeldende for alle reinbeitedistrikt i Kvænangen kommune, og i hele Troms fylke.

Reindriftsagronomen ser også av kartene at markeringen for hvor det er markert for sommerbeite,
vårbeite og oppsamlingsområde, er noe forskjøvet i forhold til kystlinjen for enkelte kystlinjestrekk,
i enkelte områder ut i havet. Legger man godviljen til, så er det imidlertid ikke vanskelig å se, samt
trekke den konklusjon at markeringen for vårbeite og oppsamlingsområde må følge kystlinjen i det
omsøkte området, dvs, at den følger distriktsgrensen, som er kystlinja.

Alle reinbeitedistrikter i Troms fikk sine grenser ved kgl.res av 17. november 1883. At
digitaliseringsoverføringen til kart viser noen 0/00 unøyaktighet har ikke betydning for hvordan
distriktene er opprettet og delt.

iidreassa - Adresse
NB!  Ny  adresse  /  Odda ujuhus

Bredbuktnesveien 50B
9520 Kautokeino

Telefovdna - Telefon TeleAsa - Telefaks

78484600
www.reindrift.no

78484610



Kommentarer til klagen:

Det bør derfor ikke trekkes i tvil om at distriktets beitegrense, samt de markerte årstidsbeitene
følger kystlinja.

Til pkt. 2:  
Reindriftsforvaltningen har i sin uttalelse forholdt seg til hva som er gjeldende lov i Norge. Det
omsøkte tiltaket behandles etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71.
Reindriftsforvaltningen har videre vist til de paragrafer som slike søknader skal vurderes etter, jf. §§
1-8, 19-1 og 19-2.

Reindriftsforvaltningen følger for øvrig samme grunntanke som Sametingets planveileder i saker
som dette, men legger også vekt på de reindriftsfaglige sidene av saken.

2

Hva gjelder gjerder og anlegg som ikke er i bruk (nedfalls og forlatt), så faller disse under
forurensningsloven, som den enkelte kommune handterer. Men også Reindriftsmyndighetene har et
ansvar i slike saker jf. Reindriftsloven. Reinbeitedistrikt 39 Arnøy/Kågen har et merkegjerde i
området (Trolltind-gjerdet) som også framkommer i distriktets bruksregler. Gjerdet er for øvrig
avbildet i vedlegg 5 i klagen, og er et gjerde som distriktet benyttet under merking av kalver. Deler
av dette gjerdet tas ned for vinteren for å unngå skader som følge av snølast. Reindriftsforvaltningen
kjenner ikke til andre gjerder i dette området.



Til pkt. 3:  
Påstand om inhabilitet avvises da den faller på sin egen urimelighet. Omsøkt område er innenfor
reinbeitedistrikt 39 Arnøy/Kågen og distriktet er selvfølgelig part i saken, og er jf. Reindriftsloven
pålagt bl.a. oppgaven med å gi uttalelser i saker som dette, jf. §§ 44 og 45 i RL.

Til pkt. 4:  
Reindriftsforvaltningen trur at ingen vil være tjent med at det anlegges gjerder rundt disse torv-
hullene. Da det i klagen også nevnes at det er smalt mellom fjære og opp til fjellet, vil små gjerder
her og der ikke føre til gavn for noen av partene. Reindriftsforvaltningen er for øvrig ikke kjent med
problematikken rundt dette gamle torvuttaket, og hvorfor det ikke for eksempel er satt i gang
utbedring/tetting av hullene.

Til pkt. 5:
Mattilsynet er riktig instans i mange saker som angår både dyr og mennesker, kanskje også denne
saken. Men at dette er et lovlig opprettet beiteområde burde det ikke være tvil om, jf. det som
framkommer i innledningen.

Reindriftsforvaltiiingen har ikke merknader til de øvrige punktene i klagen.

Med hilsen

Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom

Kopi til:
RBD 39 Amøy/Kågen v/Nils Peder I. Gaup Åvi 9520 Kautokeino

Saksbehandlers telefon: 78 48 46 02

2

Adarn K. Hætta
Rådgiver/nestleder
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«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/1771-15 35262/2011 194160/90 22.09.2011

Akkarvik: Dispensasjon vedr. oppføring av fritdsbolig

Under følger særutskrift fra overnevnte sak.  

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Tilsvarende brev sendt til:
Byggmester Jarle Pedersen Ringveien 14 8011 BODØ
Egil Lien Tomasjordveien 189 A 9024 TOMASJORD
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2010/1771 -12

Arkiv: 194160/90

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 25.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
70/11 Skjervøy Formannskap 14.09.2011

Akkarvik: Dispensasjon vedr. oppføring av fritdsbolig

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

Vedlegg
1 søknad om dispensasjon
2 nabovarsel
3 situasjonskart
4 bilde
5 beskrivelse av planlagt fritidsbolig/hytte - estetiske utforming
6 tegninger
7 uttalelse
8 vedr hyttesøknad Akkarvik 60/90
9 uttalelse om kulturminner
10 uttalelse om kulturminner

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.09.2011 

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt. 

Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:

1. Jf Pbl § 19-2, og vurderinger gjort nedenfor, avslås søknad om dispensasjon fra Pbl 1-8, 
om oppføring av fritidsbolig innenfor 100 – metersbeltet langs sjø.
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2. Jf Pbl § 19-2, og vurderinger gjort nedenfor, avslås søknad om dispensasjon om 
oppføring av fritidsbolig i LNF – sone 2.

Saksopplysninger
Skjervøy kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av fritidsbolig i 
Akkarvik, på eiendommen 60/90.

Søknad om tillatelse til tiltak, mottatt 06.04.10, fra Byggemester Jarle Pedersen, på vegne av 
tiltakshaver Egil Lien.

Nabovarsel er gjennomført i saken, og det er ikke registrert innvendinger/merknader til tiltaket.

Redegjørelse – gjeldende lovverk’
Med bakgrunn i at saken er mottatt før 01.07.10, gjelder Plan- og bygningsloven som var
gjeldende før denne dato. Dette jf. overgangsbestemmelser gitt i ny Plan- og bygningslov.

Historikk for eiendommen
Da den aktuelle eiendommen ble opprettet/fradelt, var formålet definert som naust tomt. Det ble, 
i fradelingen, gjennomført høringsrunde og dispensasjonsbehandling. Fradeling, og dermed 
formålet naust ble godkjent, og eiendommen opprettet/fradelt. Når grunneier nå søker om å få 
føre opp fritidsbolig, er dette brudd på godkjent formål, og ny behandling har måttet bli 
gjennomført (se nedenfor).

Status - KAD
Området hvor tiltaket er søkt gjennomført, er i KAD definert som Landbruks-, natur- og 
friluftsområder (LNF), sone 2. I slikt område kan spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse 
tillates, etter nærmere vurdering. Nærmere vurdering er høringsrunde og 
dispensasjonsbehandling.

Saken har vært på høring, og noen høringsinstanser varslet behov for befaring. Dermed har 
saksbehandlingstiden blitt forlenget, i påvente av befaringer. Befaringer er nå gjennomført.

Høringsinstanser som har gitt tilbakemelding:
- Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

Har ingen merknader til tiltaket.

- Statens vegvesen
Har ingen merknader/innsigelser til tiltaket

- Reindriftsforvaltningen
Går i mot at det gis tillatelse til oppføring av omsøkte fritidsbolig. De begrunner dette med:

 At det ikke er grunngitt i søknad, hvorfor det ønskes dispensasjon fra forbud mot å 
bygge i 100-metersonen langs sjø (Pbl § 1-8). De nevner at det ikke kan gis 
dispensasjon der hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.

 At tiltaket vil berøre reindriften i området. I aktuelt området er det sommerbeite, 
oppsamlingsområde og trekklei for reinen. (Se for øvrig vedlagt uttalelse).

- Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten
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Etter befaring, fremkom det at omsøkte tiltak ikke er i strid med bestemmelsene i lov om 
kulturminner av 1978.
Imidlertid mener Kulturetaten at utforming og lokaliseringen er uheldig. Utforming bryter 
helt og holdent med den nøkterne gjenreisnings- og etterkrigsbebyggelsen i Akkarvik. 
Lokaliseringen er også avvikende i forhold til dette. Strandsona på nedisa av vegen har alltid 
vært forbehold naust og sjøhus. På bakgrunn av hensyn til kulturlandskap og tradisjonell 
bebyggelse vil Kulturetaten på det sterkeste fraråde søknaden. (Se for øvrig vedlagte 
uttalelse).

- Sametinget v/Miljø- og Kulturetaten
Etter befaring har Sametinget samme konklusjon som Kulturetaten, og fraråder søknaden 
mht. lokalisering og utforming. De henviser til Kulturetatens uttalelse.

Uttalelse fra nabo
Laila Lien, som eier naboeiendommen, og er mor til tiltakshaver, har skrevet et brev, som svar på 
uttalelsen fra reinbeitedistriktet. Dette brev vedlegges. 

I denne saksbehandlingen, medtas ikke alle punkter Lien tar opp. Noen punkter er vurdert å 
gjelde reinbeitedistriktets forvaltning av rein og reindriften. I denne saksbehandlingen, må vi 
forholde oss til faktiske definisjoner av området og hvilke funksjoner/rammer definisjonene 
medfører. I vurderinger som blir gjort nedenfor vedr. området, plassering mv., vil relevante 
punkter i brev fra Lien bli besvart.

Følgende definisjoner, for reindrift foreligger for området (ref www.tromsatlas.no):
- Reinbeite – Sommer
- Reinbeite – Vår. 

Dette gjelder ikke for det aktuelle området, men ca 90 meter ovnfor omsøkte eiendom.
- Reindrift – Oppsamlingsområde

Dette gjelder ikke for det aktuelle området, men ca 90 meter ovenfor omsøkte eiendom.

Reinbeitedistriktet uttaler at det i tillegg er oppsamlingsområde og trekklei.

Vurdering
Ved vurdering av dispensasjonsspørsmål skal det, jf. Pbl 08 § 19-2, gjøres en samlet vurdering av 
fordeler og ulemper. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.

Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Som følge av høringsrunde, har det kommet inn uttalelser fra sektormyndigheter, som tilsier at 
oppføring av omsøkte tiltak ikke bør gjennomføres. Kommunen må gjøre sine vurderinger i 
dispensasjonsbehandlingen, men høringsuttalelser må hensyntas.

Aktuelle problemstillinger:
De aktuelle problemstillingene i saken gjelder forbudet mot tiltak i 100 metersonen langs sjø (Pbl 
§ 1-8), og gjennomføring av tiltaket i LNF sone 2 (KAD).

Forbudet i 100 metersonen er gitt for å beskytte og forvalte bruken av arealer i 100 metersonen, 
herunder allmennhetens tilgang til slike områder.
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Ved vurderinger vedr. LNF sonen, må man gjøre vurderinger vedr. kulturlandskapet, tradisjonell 
byggeskikk på stedet, kulturminner, og funksjoner slik som reindrift.

Plan- og bygningsloven § 1-8
Den aktuelle eiendommen er, ved fradeling, godkjent til formålet naust. Fritidsbolig representerer 
et ganske større omfang mht. inngripen i terreng, bruk av området mv. Sentralt i vurderingene 
som gjøres, må derfor Pbl § 1-8 – forbud mot tiltak i 100 metersonen langs sjø ligge.

I forhold til tilgang for allmennheten, vil en fritidsbolig være mer begrensende enn et naust. 
Området rundt naust oppleves, og er mer tilgjengelig enn området rundt fritidsboliger, boliger 
mv. Ved fritidsboliger vil personer som beveger seg forbi og ved, lettere føle at de forstyrrer og 
er til sjenanse for de som eier/bruker fritidsboligen. I så måte bør ikke fritidsboliger, eller boliger 
plasseres så nærme strandsonen.

Når man ser til øvrig bebyggelse i Akkarvik, er boliger o.l. lokalisert på oversiden av veien, og 
naust på nedsiden. Dette er tradisjonelt sette plasseringen av bebyggelsen, og noe som bør 
videreføres for å beholde strandsonen slik den er. 

For tiltakshaver vil det være en helt klar fordel å få gjennomføre tiltaket som omsøkt. Imidlertid 
vil det være store ulemper for allmennheten og kulturlandskapet.

Det er saksbehandlers vurdering at ulempene med å gi dispensasjon til oppføring av 
fritidsboligen på nedsiden av veien er større enn fordelene. Dispensasjon fra Pbl § 1-8 anbefales 
avslått.

LNF sone 2
Av høringsuttalelsene fremkommer det at omsøkte tiltak vil bryte med tradisjonell byggeskikk og 
plassering av bebyggelsen i Akkarvik, og dermed forringe kulturlandskapet. Reindriften påpeker 
at tiltaket vil komme i konflikt med definerte funksjoner for reindriften.

Akkarvik består av etterkrigsbebyggelse. Hovedprinsippene til utforming er ganske lik, som igjen 
skaper en helhet for området/kulturlandskapet. Utformingen til omsøkte tiltak er ”moderne” 
fritidsbolig, som er helt annerledes enn øvrig bebyggelse i området. Dette medfører en endring av 
områdets helhetlige uttrykk. For å ivareta områders særpreg, og dermed kulturlandskapet, må 
man følge de tradisjoner som områder har. Derfor er det saksbehandlers vurdering at om søkte 
utforming ikke kan godkjennes.

Med få unntak, er boliger/fritidsboliger ført opp på oversiden av vei. På nedsiden av veien består 
bygningsmassen i hovedsak av naust, samt fiskeri industri bygninger.  Der omsøkte tiltak ønskes 
plassert, og ca 800 meter nordover, er dette løsningen. Rett ved omsøkt plassering, er det to 
naust. Plassering av fritidsbolig/bolig i dette området vil ødelegge områdets særpreg og 
brukbarhet. For å ivareta kulturlandskapet må boliger/fritidsboliger føres opp på oversiden av 
veien i Akkarvik.

Reindrift
Mht. reindrift, og ivaretakelse av definerte funksjoner, må kommunen i sin forvaltning, prioritere 
å ikke forringe brukbarheten til området. Uttalelse fra Reinbeitedistriktet må vektlegges i 
saksbehandlingen. Mht. at området har definerte funksjoner, tilsier det at det setter begrensninger 
for bruk av området. Med bakgrunn i uttalelse fra reinbeitedistriktet, kan det ikke gis 
dispensasjon for oppføring av fritidsbolig innen for 100 metersonen eller i LNF sone 2 området.
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Konklusjon
I saken foreligger det brudd på tradisjonell byggeskikk og plassering, samt at tiltaket vil komme i 
konflikt med reindrift.

Å gi dispensasjon i denne saken, vil medføre at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra 
blir tilsidesatt. Dermed har ikke kommunen anledning til å gi dispensasjon fra Pbl § 1-8 eller for 
oppføring av tiltaket i LNF sone 2 området.









Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/305 -3

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
38/12 Skjervøy Formannskap 16.04.2012

Søknad om tilleggsareal til Nedre Ringvei 13

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om tomteutvidelse
2 kart

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknaden avslås. Det gis ikke muligheter til å kjøpe deler av lekeplassen i Nedre Ringvei.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det vil redusere arealbruken til barn og unge.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har mottatt søknad om kjøp av tilleggsareal til Nedre Ringvei 21. 

Søker er: Richard Kristiansen
Nedre Ringvei 21
9180 Skjervøy

I søknaden opplyser søker om at han ønsker en utvidelse av sin tomt med 6 meter, se vedlagt 
kart. Årsaken til utvidelsen er at han trenger plass for å lagre/parkere båthenger/tilhenger og 
eventuelt campingvogn/bobil. 
Søker har i dag garasje til sin eiendom. Denne er lagret med to ”hobby” biler og er dermed full.

I reguleringsplanen for ”Idrettsanlegg” er omsøkte areal regulert til friområde, med underformål, 
Lek.



Hvis planutvalget velger å tildele omsøkte areal til boligformål, vil det utløse en omregulering 
av arealet.

Kommunen har opp i gjennom åra mottatt søknader om tildeling av nevnte areal til boligformål. 
Vedtakene da var at planutvalget ønsket å beholde arealet til lekeplass. 

Vurdering

Opp gjennom årene har det på Skjervøy tettsted vært gjort en del fortetninger i boligfeltene. I 
noen tilfeller har dette vært gunstig, men man ser også tilfeller der det ikke burde ha vært gjort. I 
disse tilfellene har det i hovedsak gått ut over areal som har vært forbeholdt barn og unge. 

I dag er det omsøkte areal ikke opparbeidet til lekeplass, det blir i hovedsak benyttet til 
snødeponi om vinteren.
I reguleringsplanen for Ringveiene er dette det eneste arealet som er regulert til lek. En mener 
derfor det vil være uheldig å redusere dette arealet. Arealet er i dag forholdsvis lite, ved å 
redusere det ytterligere vil arealet ikke kunne benyttes til lekeplass.



Til Skjervøy Kommune
Teknisk etat

Fra Richard Kristiansen
Nedre ringvei 13
9180 Skj ervøy

Søknad om tomteutvidelse av 69/433 11.01.12

Søker med dette om utvidelse av parkeringsplass på 69/433 ved 6 meter som vist på
tegning.

Årsaken til utvidelse er at jeg trenger plass på siden av garasejen og lagre
båthenger/tilhenger og event campingvogn/bobil.

Har parkering langs med veien men den er liten eller ingen egnet til og langtidsparkere
på , særlig om vinteren .

Garasjen vil blir brukt til hobby bruk og mine to hobby biler vil bli lagret der samt
bruks bil og er dermed full.

Jeg skal overta eiendommen av min mor som skal flytte i leilighet.

Hilsen Richard Krislansen
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Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen
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Hamnes Gnr 67 Bnr 15: Spørsmål om Planformål

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

Vedlegg
1 plankart revidert 08.03.12

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
Planutvalget stiller seg positiv til planformål og næringsutvikling på Hamnes, på Laukøy. 

- Dette er betinget av at forholdet til kulturminner, og at dette kan medtas i planområdet, 
blir avklart av forslagsstiller gjennom arbeidet med reguleringsplanen

- Kommunen ønsker ikke å ekspropriere arealet hvor kulturminnet er lokalisert, for at 
reguleringsplanen skal være gjennomførbar.

Bakgrunn for saken

Hjemmelshaver til eiendommen 67/15 på Hamnes, Laukøya, ønsker å regulere eiendommen sin 
til fritidsboliger, fritidshus for utleie og flytebrygge med tilhørende anlegg.

Planspørsmålet legges frem i denne sak. Plan- og bygningsloven 2008 sier i § 12-8:
”Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram 
for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 
bistå i planarbeidet.”

Planspørsmålet er formål og virkninger til planen, og om kommunens innstilling til dette. Er 
planformål gjennomførbart?



Saksopplysninger

Vedlagte plankart viser planområde og formål. Det er noen mangler i plankartet, men disse 
forventes utbedret i det videre planarbeidet. Kartet er representativt for å illustrere formål og 
virkninger.

Omfang: 
Planen er ment å omfatte 6 hyttetomter for salg, tre nye utleiehytter/-bygg, 3 naust, flytebrygge 
og nødvendig infrastruktur (veier, vann og avløp mv.) i tillegg til eksisterende bebyggelse på 
eiendommen.

Det er antydet at planene/planformålet vil kunne medføre 4-5 arbeidsplasser på stedet.

Planområdet ligger nært opptil registrert kulturminneflate, på vedlagte plankart er dette medtatt 
innenfor planområdet. For å ivareta hensyn til dette, har kulturmyndighetene påpekt at området 
må medtas i planområdet som hensynssone. Hensikten med dette er å ivareta hensyn til, og 
forsvarlig forvaltning av kulturminnet.

Kulturminnets er lokalisert til naboeiendom, og forslagsstiler er da ikke hjemmelshaver til dette 
området. Det er ikke avklart med hjemmelshaver til naboeiendommen, om at denne samtykker 
til at området medtas i reguleringsplanen. Slik avklaring må foreligge.

Vurdering

Når man skal gjøre vurderinger om planformålet er gjennomførbart eller ikke, må man se til 
hvilke virkninger planen kan ha. Dette går på virkninger i forhold til samfunn, bruk av natur og 
kulturlandskap, næring osv.

En rekke forhold må ivaretas, slik som grunnforholdsvurderinger. Dette er plantekniske forhold, 
og virkningene av dette, og ivaretakelse av Pbl 08, behandles administrativt.

Planspørsmålet gjelder virkninger for samfunn. Er dette mulig og ønskelig å gjennomføre?

Forhold som må hensyntas/utredes
Området består av noen faktorer som må ivaretas gjennom planarbeidet og avadministrasjonen. 
Herunder:
Snøskred og steinsprang, grunnforhold, vann- og avløp, kulturminner mv. Dette er plantekniske 
forhold som skal ivaretas i den videre planprosessen.

Virkninger av planen
Det er ikke mulig å nevne alle virkninger planen kan ha, men dette skal fremkomme av den 
videre planprosessen som skal utføres.

Planen omfatter en rekke nye bygninger og bruksenheter, som vil medføre økt bruk av Laukøy 
og Hamnes. Det er fergesamband til Laukøy, slik at atkomst/tilgang er sikret gjennom dette. Det 
antas at det ikke vil være aktuelt å øke frekvensen til fergeruten som følge av planen.

Fylkesveien på Laukøy er i stor grad en grusvei og har standard deretter. Statens vegvesen vil 
ikke prioritere oppgradering av denne veien annerledes som følge av planen/planformålet.

Planen representerer næringsutvikling på stedet og i kommunen, som må anses som positivt, da 
det skaper aktivitet. Samtidig vil dette medføre økt bruk og belastning på naturen og resurssene i 



området. Mht. at vi har store arealer som er tilgjengelig for rekreasjon og friluftsliv, er det 
positivt at disse brukes.

Det er 2 kulturminnefelt i og rundt planområdet. Økt aktivitet vil kunne medføre økt 
slitasje/forvitring av disse. Planen må ta høyde for dette, og sørge for at hensynssoner og evt. 
tiltak medtas i planen. Det vil da være mulig å gjennomføre formålet uten at slitasje/forvitring 
skjer. 

Området på Hamnes, og da til dels områder på Laukøy vil bli brukt mer. Saksbehandler kan ikke 
se at dette fører til negative virkninger for stedet. 

Planen medfører nye bygninger, som vil sette sitt preg på området. Bebyggelsen på Laukøy 
består i hovedsak av gjenreisningsbebyggelse. Bebyggelsen i planområdet, må ivareta stedlig 
byggeskikk og være tilpasset dette og området det skal ligge i. Dette for å ivareta stedets 
karakter på.

Forhold til naboeiendom/Kulturminner
Det er uavklart om nabo samtykker til at området som omfatter kulturminneflaten medtas i 
planen. Da det er et krav om at dette området medtas i planen, må slikt samtykke foreligge. 
Dersom slikt samtykke ikke foreligger, og man tar med området i reguleringsplanen, er 
alternativet at kommunen går til ekspropriasjon av dette arealet jf Pbl 08 kapittel 16. 
Pbl 08 § 16-2, sier om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan:

”Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. 
Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan bortfaller 
dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er 
kunngjort etter § 12-12 fjerde og femte ledd.”

Ekspropriasjon er en større prosess, som innebærer at kommunen erverver eiendomsretten ved 
tvang mot erstatning etter skjønn. I vurdering av planspørsmålet, må dette nødvendigvis 
vektlegges. Ser kommunen det som formålstjenelig å igangsette ekspropriasjon for å 
tilrettelegge for planlagt reguleringsformål?

Det er saksbehandlers vurdering at dette ikke er formålstjenelig i forhold til reguleringsformål 
og omfanget til planområdet.

Forslagsstiller kan forsøke og, gjennom dialog, finne en løsning for dette. Dersom 
hjemmelshaver til naboeiendommen samtykker til å delta i reguleringsprosessen, kan denne 
gjennomføres uten ekspropriasjon.

Det nevnes i denne sammenheng at kulturminneområdet har begrensede muligheter for bruk og 
utnyttelse mht. kulturminnet. Dette legger beslag på dette området i forhold til omfang og 
hensynssoner. En reguleringsplan hvor dette er medtatt, vil i praksis bare være en formalisering 
og sikring av krav som allerede gjelder for vern og forvaltning av kulturminnet.

Konklusjon

Planformålet er av en slik karakter at det vil gi virkninger for området. I all hovedsak positive 
virkninger. Det kan være noen utfordringer ift. kulturminner, grunnforhold mv., men dette skal 
avklares/behandles administrativt i pågående planprosess.



Saksbehandlers vurdering vedr. planspørsmålet, er at planen er gjennomførbar og kan gi positive 
virkninger for kommunen, betinget av at plantekniske forhold blir ivaretatt i tråd med gjeldende 
Plan- og bygningslov.

Det må avklares om hvordan området for kulturminnet kan medtas i planen. Dersom 
kommunens skal kunne være positiv til planspørsmålet, må enten hjemmelshaver til 
naboeiendom delta med dette området i reguleringsplanen, eller at forslagsstiller erverver dette 
området gjennom privat salg/kjøp av tomt.

Dersom gjennomføring av reguleringsplanen betinger ekspropriasjon av grunnen, finner 
saksbehandler det lite formålstjenelig og at kommunen dermed er negativ til planspørsmålet.
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Uttalelse til høring - Ny E6 Langslett - Sørkjosen og Massedeponi ved 
Langslett

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift)

Vedlegg
1 Uttalelse til kommunedelplan for ny E6 Langslett- Sørkjosen
2 kart over alternativene
3 E6 Langslett - Sørkjosen. Utdrag fra reguleringsplan
4 E6 Langslett - Sørkjosen. Relevante kart
5 Massedeponi ved Langslett. Utdrag fra reguleringsplan

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak/gir slik høringsuttalelse:
1. Ny E6 Langslett – Sørkjosen

- Skjervøy kommune har ingen merknader til planforslaget

2. Massedeponi og massetak ved Langslett
- Ser på massedeponi som fornuftig tilrettelegging for samfunnsøkonomisk bruk av 

overskuddsmassene etter tunellprosjekt.
- Kan ikke gi vår tilsutning til reguleringsplanen, da det ikke fremkommer av 

dokumentasjonen, at grunnforholdene/områdestabiliteten er tilstrekkelig utredet i 
tråd med Pbl 08 § 4-3. 

Saksopplysninger

Kommentar til vedlegg:



Relevant utvalg av sidene i Planforslagene er medtatt. Dokumentmassen til planforslagene er 
slik at det ikke er hensiktsmessig å vedlegge disse komplett. Vedlagte utvalg er vurdert å 
synliggjøre relevante forhold til Skjervøy kommune som høringsinstans.

Skjervøy Kommune har mottatt forespørsel om høring/uttalelse fra Statens vegvesen/Nordreisa 
Kommune, i sammenheng med Planarbeid – Reguleringsplaner for:

- Ny E6 – Langslett – Sørkjosen.
- Massedeponi og massetak ved Langslett.

Høringsfrist er 07.05.12.

Skjervøy Kommune v/Planutvalget, ga i møte 08.09.10, under f. sak 77/10 uttalelse, i 
forbindelse med forslag til kommunedelplanen for ny E6 Langslett – Sørkjosen. I forslaget ble 
det presentert sju alternativer for utforming av tunnelen, herunder plassering av tunnelpåslag. 
Vedlagte Kart over alternativene viser det som Statens vegvesen vurderte som alternativer.
Særutskrift fra behandling av f. sak 77/10, vedlegges denne sak, da redegjørelsen for alternativer 
og vurdering av planen er relevant for reguleringssaken.

I f. sak 77/10 ga Planutvalget følgende uttalelse/vedtak:
”For Skjervøy kommune vil alternativ 1 eller 6 være mest hensiktsmessig i forhold til trafikken 
til og fra kommunen. Ut i fra dette og kostnadene tatt i betraktning anbefaler Skjervøy kommune 
valg av alternativ 1 som trase for utbedring av E6 over Sørkjosfjellet.”

Kommunedelplanen ble vedtatt i Nordreisa Kommunestyre 16.12.10 under K. sak 62/10, 
vedtaket er som følger:
”I medhold av PBL 2008 § 11-5 vedtar Kommunestyret i Nordreisa vegalternativ 1 som
Kommunedelplan for E6 Langslett – Sørkjosen. Vegalternativ 6 og 7 forkastes.

Vedtatt kommunedelplan for E6 Langslett – Sørkjosen av 2010 erstatter delvis kommuneplanens
arealdel av 2002 og kommunedelplan Langslett – Tretten av 21.10.1991.

Nordreisa kommunestyre forutsetter at Statens vegvesen i planlegging og gjennomføring av
prosjektet ivaretar hensynet til de myke trafikantene. Nordreisa kommunestyre anmoder også at
eventuelle fremtidige utgifter til gang- og sykkelvei ikke påføres Nordreisa kommune.”

Vedtatt kommunedelplan, samstemmer i så måte med Skjervøy kommunes høringsuttalelse.

Vurdering

Nå mottatte planforslag
I mottatte planforslag, er planlagte tiltak delt opp i to ulike planer. En som gjelder for ny E6, og 
en som gjelder massedeponi for overskuddsmasser. For ordens skyld omtales disse hver for seg i 
det følgende.

Ny E6 Langslett – Sørkjosen
Planen følger opp Vedtatt kommunedelplan, hvor alternativ 1 skal gjennomføres. Dette 
medfører at tunnelpåslaget ligger i overkant av krysset E6/Fv 866, og dette krysset blir følgelig 
som det er i dag med ”direkte” atkomst til E 6 fra Fv 866.

En del av hensikten med planen er å oppgradere vegstandarden, og i kryss ved Fv 866 skal det 
etableres et venstresvingefelt for kjøretøy som kommer fra sør og skal videre mot Skjervøy. 



Hensikten er å hindre at nordgående kjøretøy må stoppe for biler som skal svinge av mot 
Skjervøy. Dette representerer en forbedring av trafikksituasjonen.

I planen fremkommer det at inn- og utkjøring til bussomlastningsplassen flyttes 30-40 meter 
lenger nord (det antas at det menes nord/øst), for å oppnå nødvendig avstand til eksisterende 
kryss. Justeringen medfører en utvidelse av plassen. 
En mindre utvidelse foreslås også for å legge til rette for mulig plassering av utsalgs boder som i 
dag står ved Veibrink oppe på Reisafjellet.

Det er saksbehandlers vurdering at interessene til Skjervøy Kommune ivaretas på en god måte, 
gjennom mottatte planforslag. Sett helhetlig, vil etablering av ny E6 representere et løft for 
områdets infrastruktur og kommunikasjonsveier.

Massedeponi og massetak ved Langslett
Det er estimert at veg prosjektet har et samlet masseoverskudd på ca. 350.000 m³. Dette 
planforslaget gjelder deponi av disse massene ved Langslett, øst for Langslett krysset. 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for mellomlagring av overskuddsmassene for 
senere bruk til andre byggeformål. Nordreisa kommune arbeider med ulike planer for å utnytte 
disse massene.

Det bemerkes i planforslaget, at behovet for et deponi ved Langslett kan bli vesentlig redusert 
som følge av planer under utarbeidelse av Nordreisa kommune, men som en sikkerhetsfaktor må 
arealet avklares med nødvendig kapasitet til overskuddsmassene og fremdriften til veg 
prosjektet.

I utgangspunktet berører ikke massedeponiet interesser som Skjervøy kommune har. Imidlertid 
stiller saksbehandler spørsmål vedr. grunnforhold, og dokumentasjon av sikkerheten i denne 
sammenheng. Av planforslaget fremkommer dette omtalt to steder:

Kapittel 3.6 Grunnforhold (side 10)
Herunder skrives det:
”Det er i samtlige borpunkt som er utført i randsonen rundt det planlagte massedeponiet 
avdekket beskjedne dybder til antatt fjell og løsmasser bestående av sand og grus. Med hensyn
på tidligere uttak av løsmasser og gode grunnforhold, skulle det ligge godt til rette for 
etablering av massedeponi i dette området.”

Til dette punkt, er det kart som viser 4 borpunkter i området.

Kapittel 7 Sammendrag av innspill (side 21)
I dette kapittelet gis sammendrag av innspill til planarbeidet, som Statens vegvesen har mottatt. 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gitt innspill, blant annet sier de:
”(…) Områdestabiliteten må vurderes som et ledd i planarbeidet.”

Dette kommenteres eller besvares ikke. Det fremkommer ikke om grunnboringer er gjort før 
eller etter uttalelse fra NVE.

Det har dermed blitt gjort grunnundersøkelser og grunnboringer i området, og det gis en 
konklusjon om at det skulle ligge godt til rette. 



Saksbehandler vurderer imidlertid at grunnforholdene og utredning vedr dette ikke er 
dokumentert godt nok i planen. Forskrift, til Pbl 08, om tekniske krav til byggverk § 7-1, punkt 
2 sier;
”Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke 
utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av titlaket.”

Pbl 08, sier i § 4-3:
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. (…)”

Slik saksbehandler vurderer planen og dokumentert utredning, er ikke Pbl 08 § 4-3, dokumentert 
ivaretatt. Dette vil igjen medføre at Forskrift om tekniske krav til byggverk § 7-3 ikke kan 
dokumenteres ivaretatt, når det kommer til gjennomføring av tiltaket – massedeponi. 

Grunnforhold og konsekvenser ved hendelse
Av Norges Geologiske Undersøkelses (NGU) løsmassekart, fremkommer det at 
deponiområdet/planområdet består av tynn morene- og breelvavsetning i overkant (mot sør/øst) 
og marin strandavsetning mot nerkant (mot nord/vest). Fra planområdet og ned mot sjø består 
grunnen av Marin Strandavsetning. Marine leirtyper er masser hvor kvikkleireskred kan oppstå, 
og ved å deponere så store mengder som her er planlagt, kan risikoen for en slik hendelse øke.

Det fremkommer ikke at det er gjort grunnundersøkelser i området nedenfor planområdet, og 
helhetlige grunnundersøkelser er dermed ikke dokumentert. Et kvikkleireskred vil gå mot Fv 
866, og ta denne veien og boligbebyggelsen med seg. 

I området nedenfor er det en rekke boliger og fritidsbebyggelse, som vil kunne bli tatt av evt. 
kvikkleireskred. Dette innebærer at et skred vil få store konsekvenser for liv, helse og materielle 
verdier. Med hensyn til forsvarlighet i planlegging må dette vektlegges tungt.

Fv 866 er eneste vei til Skjervøy kommune og bygdene på strekningen. Konsekvensene av en 
slik hendelse vil få store konsekvenser for disse områdene og samfunnet i Skjervøy.
Kommunikasjonsveier, varetransport mv. bli borte.

Det er saksbehandlers vurdering at forslagsstiller må dokumentere grunnforholdene ytterligere, 
for å ivareta krav gitt i og i medhold av Pbl 08.

Konklusjon

Løsninger i reguleringsplan for ny E6 Langslett – Sørkjosen, vurderes å ivareta interessene til 
Skjervøy kommune og representerer et viktig tiltak for å forbedre veg situasjonen i regionen og 
for Nord Norge.

Saksbehandler har ingen særskilte merknader til planen E6 Langslett - Sørkjosen.

Reguleringsplanen Massedeponi og massetak ved Langslett, representerer en god plan i forhold 
til ressursutnyttelse til samfunnsutvikling. Imidlertid finner saksbehandler at dokumentasjon av 
grunnen ikke ivaretar Plan- og bygningsloven 2008 § 4-3 eller Byggeteknisk forskrift § 7-3. 
Konsekvensene av et evt. kvikkleireskred vil kunne være så store at Skjervøy kommune kan 
ikke gi sin tilslutning til denne planen før det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon for at 



sikkerheten til planområdet/byggegrunnen er ivaretatt jf bestemmelser gitt i og i medhold av 
Plan- og bygningsloven 2008.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2010/3706 -2

Arkiv: 143

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:               26.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
77/10 Skjervøy Formannskap 08.09.2010
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Uttalelse til kommunedelplan for ny E6 Langslett- Sørkjosen

Saksprotokoll i Skjervøy 
Formannskap -
08.09.2010 

Behandling:

Tor Nygaard SP fremmet 
følgende forslag.

For Skjervøy kommune vil 
alternativ 7 være mest 
hensiktsmessig i forhold til 
trafikken til og fra 
kommunen. Ut i fra dette 
og kostnadene tatt i 
betraktning anbefaler 
Skjervøy kommune valg av 
alternativ 7 som trase for 
utbedring av E6 over 
Sørkjosfjellet. 

Votering:     Innstillinga 6 
stemmer
SP`s  forslag:  l stemme

Vedtak:

Innstillinga vedtatt mot l 
stemme .

Vedlegg

1 Offentlig ettersyn

2 Kommunedelplan

3 kart over alternativene

Teknisk sjefs innstilling:

Planutvalget gjør slikt vedtak:
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For Skjervøy kommune vil alternativ 1 eller 6 være mest hensiktsmessig i forhold til trafikken til 
og fra kommunen. Ut i fra dette og kostnadene tatt i betraktning anbefaler Skjervøy kommune 
valg av alternativ 1 som trase for utbedring av E6 over Sørkjosfjellet. 

Saksopplysninger

Statens vegvesen har i samarbeid med Nordreisa kommune utarbeidet et forslag til 
kommunedelplan over Sørkjosfjellet. Bakgrunn for arbeidet er at eksisterende veg har dårlig 
standard med smal og svingete veg.

Det har vært vurdert 7 alternative løsninger. Alternativ 2 og 4 er forkastet av vegdirektoratet og 
ytterligere to, alt. 3 og 5, er forkastet under planarbeidet. En står da igjen med alternativ 1,6 og 7. 
Sistnevnte alternativer har samme tunnellpåhugg på Sørkjossiden.

Alternativ 1. følger eksisterende E6 til Sørelva, ca 1 km fra Langslettkrysset. Her vil vegen gå 
inn i en ca 4620 m lang tunell. 

Alternativ 6. starter ved Langlia/ Sikkajokk og går over bebyggelsen et stykke opp i lia fram til 
Sørelva og videre i samme tunellalternativ som alt.1. Alternativeet forutsetter bygging av ny vei 
og kryssløsning på Langslett.

Alternativ 7. Starter ved Langli/ Sikkajokk og fortsetter inn i tunell litt opp i lia. Tunellengde 
6650 m.

Trafikkforhold: Trafikktallene på vegstrekningen over Sørkjosfjellet er på 1700. Av dette 
kommer 465 som kjører nordover fra fv 866. 150 fra fv 866 kjører sørover, totalt 615 fra fv 866. 
Det forventes en økning på trafikktallet til å være 2000 over Sørkjosfjellet i 2038, og 710 fra fv. 
866. Tungtrafikkandelen er beregnet til 15 %.

Statens vegvesen anbefaler utbygging etter alternativ 1. Vegalternativet oppfyller målsetningen 
med prosjektet og er det rimeligste.

Vurdering

For Skjervøy kommune sin del vil det være mest hensiktsmessig å vurdere alternativ1 eller 6. 
Dette med tanke på at størstedelen av trafikken fra fv 866 går nordover. Slik sett vil det være en 
”omvei” om alternativ 7 skulle velges.

Alternativene 1 og 6 satt opp i mot hverandre: Alternativ 6 er beregnet til ca 50 mill høyere 
kostnad enn alternativ 1 og vil medføre inngrep i naturen på oversiden av bebyggelsen ved E6. 
Ved alternativ 6 vil en unngå en del avkjørsler til E6 noe som er positivt, men kostnadene synes 
ikke å kunne forsvares. Alternativ 1 følger dagens trase fram til Sørelva, det vil vurderes felles 
avkjørsel og g/s- veg på strekningen Langlia/ Sikkajokk til Langslettkrysset.

Ved vurdering av alternativene ønsker Skjervøy kommune, ut i fra argumentasjon i planen og 
egenvurdering, å anbefale at alternativ 1 velges som trase ved utbedring av E6 over 
Sørkjosfjellet.
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ALTERNATIV  7

KOMMUNEDELPLAN for:

E6 Langslett - Sørkjosen
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KOMMUNEDELPLAN for:
E6 Langslett - Sørkjosen

Alternativ 1
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Nordreisa kommune

Dato

Statens vegvesen

Produserh Statens uegvesen Region Nord

Doto

Saksb..

Oppdragsansv.

Kontroltansv.

Tegn.dato: 01.07.2010
Målestokk 5 10000
Filnavn:

SAXSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN.
Saksnr.

Sign.

Signatur

P:119E6006K_DOZ

Arkiv ref.:

Tegn nr

Alt

Prosjekt nr. 1800080K _001



á



á



\ \ •

• . , .

,
-••• •

•••':‘;';Y:‘,•
, '

\

/

-

—,ts) ,
/7

>

I
re,

9--





























Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1555 -1

Arkiv: 221

Saksbehandler:  Bjørn Vidar Johansen

Dato:                 28.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
41/12 Skjervøy Formannskap 16.04.2012

Lokal forskrift: Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Forvaltningsloven (FVL)

Vedlegg
1 Forskrift av 13.06.12 nr <> om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008, 

Skjervøy kommune
2 Gebyrregulativ - arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
- Forslag til Lokal forskrift om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008, 

sendes på høring i 1 måned.
- Relevante høringsparter er Fylkesmannen i Troms, som varsles direkte, samt innbyggere 

i Skjervøy kommune, som varsles via Framtid i Nord og på kommunens hjemmesider.
- Det besluttes av Planutvalget, etter høringsrunde, om forskriften kan fremmes for 

Kommunestyret.

Bakgrunn for saken

Plan- og bygningsloven 2008 stiller krav om at gebyrer kommunen gir i forbindelse med 
arbeider etter Pbl 08, skal gis gjennom forskrift, vedtatt av kommunestyret.

Saksopplysninger/vurderinger

Arbeider som kommunen er pålagt gjennom Pbl 08, å gjøre, kan/skal dekkes inn gjennom 
gebyrer og med utgangspunkt i selvkost prinsippet.



Dagens gebyrregulativ ble vedtatt under budsjett behandling høsten 2011. Forslaget til lokal 
forskrift medfører ikke omfattende endringer av dette regulativ. Det gjøres imidlertid noen 
endringer for poster som ikke benyttes og/eller er aktuelle, noen er nye og noen fjernes. Det vil 
bli gjort noen justeringer i forhold til gebyrsatser, disse redegjøres for nedenfor.

Vesentlige endringer:
- Avviksbehandling

I dag finnes det et gebyr som heter Avviksbehandling pr. avvik. Dette gebyret blir i 
praksis ikke benyttet, og det er ingen som vet hva det er tiltenkt. Det kan være det er 
tenkt i forhold til mangelfulle søknader eller mangelfull gjennomføring av tiltak.

Dette er ivaretatt gjennom forskriften i bestemmelser vedr. medgått tid.

Dermed kan dette punkt i gebyroppsettet fjernes.

- Private reguleringsforslag
I dag er gebyret for behandling av slikt forslag på kroner 11.000,- Dette er svært lavt, og 
vil ikke dekke de kostnader kommunen har ved slik behandling. Et slikt gebyr gir 
inndekt arbeid på 15-25 timer, noe som er mye mindre enn man må regne med. 

Oppgaver herunder er forhåndskonferanser, mottakskontroll, saksbehandling til politisk 
behandling mv. Det kommer også inn kostnader som porto, annonsering, planutvalgs- og 
kommunestyre behandling mv.

Administrasjonen foreslår å øke dette gebyret til kroner 20.000,- Dette vil være mer 
representativt i forhold til kommunens kostnader. Det vil ikke dekke alle kostnader, slik 
at prinsippet om selvkost nås. Administrasjonen vurderer at en økning på kroner 9.000,-
er tilstrekkelig i denne omgang, og ytterligere økning vil bli for stor i et enkelt grep. 
Dersom det vurderes som nødvendig å øke dette ytterligere, foreslås det at dette gjøres 
stegvis i forbindelse med årlige budsjettforhandlinger.

- Godkjenning av foretak for ansvarsrett
Det gjøres ingen endringer i oppsett eller satser. Tekst endres for å oppdatere til 
gjeldende Pbl 08.

I dagens tekst skilles det på denne behandlingen i forhold til om foretak er sentral 
godkjent eller ikke.
Dagens tekst/ny tekst:

o Kontroll av sentral godkjenning/Lokal godkjenning av foretak med sentral 
godkjenning:
Tidligere Plan- og bygningslov, sa at kommunen i hovedsak skulle legge til grunn 
sentral godkjenning, men at det skulle gjøres vurderinger om lokal godkjenning.

Pbl 08 presiserer at, selv om et foretak er sentralt godkjent, skal kommunen 
saksbehandle saken mht. lokal godkjenning. En slik behandling vil være enklere 
enn om foretaket ikke innehar sentral godkjenning. Dermed mener saksbehandler 
at satser ikke trenger å endres.

o Søknad om lokal godkjenning/Lokal godkjenning av foretak uten sentral 
godkjenning
Teksten er en tilpasning til ny lov, men gir ikke forandringer i forhold til 
behandling av foretak som ikke innehar sentral godkjenning.



- Tilbaketrekking av søknad
I dagens regulativ gis det 50 % av fastsatt gebyr, når søknad trekkes. Det er endret i 
forskrift og gebyr oppsett som følger.

o Ordet søknad er byttet ut med sak
o Dersom saksbehandling ikke er påbegynt, skal det ikke betales eller kreves gebyr.
o Når saksbehandling er påbegynt, skal det betales 50 % av grunngebyr, gebyr for 

ansvarsretter og godkjenninger skal betales til fulle. Dersom høring og 
dispensasjonsbehandling er gjennomført, skal gebyr for dette betales.

o Når saksbehandling er ferdigstilt skal fullt gebyr etter sakstype kreves og betales.

Dette er endringer, som gjør at man kommer nærmere selvkost prinsippet, sikring av å få 
dekt kommunens kostnader, samtidig som det sikrer at tiltakshavere/forslagsstillere ikke 
må betale gebyr for mer enn de har fått utført av arbeid.

I gebyroppsett/-regulativ angis gebyr med henvisning til forskriftens § 12, som 
omhandler dette.

Om Forskriften
Forskriftsteksten er utfyllende i forhold til å beskrive og hjemle grunnlaget for å kunne ta gebyr 
for arbeider etter Pbl 08. Vedlegg til forskriften viser gebyr oppsett, men satsene er valgt å holde 
utenfor.

Satsene holdes utenfor forskriften, for å unngå at man må gjøre forskriftsendring hver gang 
gebyr satsene justeres, noe som normalt skjer hvert år. Det opplyses i forskriften at gebyrsatsene 
fremkommer av kommunens hjemmeside, noe som er vurdert som tilstrekkelig.

Saksbehandling – Lokal forskrift
For å kunne vedta en lokal forskrift, må følgende saksbehandling gjennomføres:

1. Planutvalget tar stilling til om saken skal behandles videre
Planutvalget må behandle, og ta stilling til om forskriften skal utarbeides og sendes på 
høring (denne behandling).

2. Høringsrunde gjennomføres
Høringsrunde skal vare 3, 2 eller 1 måned. Kommuner kan normalt velge 2 måneder, og 
1 måned dersom det haster.

Administrasjonen ønsker at forskriften kan vedtas i Kommunestyret 13.06.12. Dersom 
dette skal være mulig, kan ikke høring vare lenger enn 1 måned.

Forskriften vil ikke medføre omfattende forandringer fra dagens gebyr nivå, og dermed 
ingen/få konsekvenser for publikum/innbyggerne. Dermed mener saksbehandler en 
måneds høringsfrist er tilstrekkelig for denne saken.

3. Planutvalgets andre gangs behandling
Etter gjennomført høring, skal innkomne merknader, innspill, innvendinger mv. 
behandles. Slik behandling kan medføre at forslag til forskrift blir redigert/endret. Når 
dette er gjort, skal saken fremmes for Planutvalget for ny behandling.

Spørsmålet som Planutvalget da skal ta stilling til, er om forskriften skal fremmes for 
godkjenning av kommunestyret eller ikke.



Planutvalget har hele tiden anledning til å anbefale og/eller vedta endringer i forskriftens 
innhold og utførelse.

4. Kommunestyret behandler
Når saken fremmes for Kommunestyret, må det vedtas om forskriften skal godkjennes, 
eller ikke. Kommunestyret har anledning til å vedta forskriften med evt. endringer en 
finner nødvendig.

5. Kunngjøring i Norsk Lovtiend
For at forskriften skal bli juridisk bindende, og anvendelig, må den kunngjøres. Dette 
kan gjøres så snart Kommunestyret har godkjent forskriften. Kunngjøring skal gjøres i 
Norsk Lovtiend, og utføres av administrasjon.

Konklusjon
Saksbehandler anbefaler at Planutvalget fremmer lokal forskrift om gebyrer etter Plan- og 
bygningsloven 2008, til høring i 1 måned.



Forskrift av 13.06.12 nr <sett inn> om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 
2008, Skjervøy kommune

Første del. Generelle bestemmelser ........................................................................................... 1
Andre del. Gebyr spesifikke bestemmelser................................................................................ 2
Tredje del. Avsluttende bestemmelser ....................................................................................... 4
Vedlegg 1: Gebyr oppsett........................................................................................................... 5

Første del. Generelle bestemmelser

§ 1 Hjemmel i lov
Forskriften er utarbeidet og vedtatt av Skjervøy Kommunestyre, med hjemmel i LOV 2008-
06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)§ 33-1

§ 2 Formål
Forskriften skal sørge for at gebyrer i forbindelse med arbeider etter Plan- og bygningsloven 
2008 dekker de kostnader kommunen har, for oppgaver som påhviler kommunen å utføre.

§ 3 Virkeområde
Bestemmelser i denne forskrift gjelder gebyr for kommunens oppgaver etter Plan- og 
bygningsloven 2008, og tiltakshavere i Skjervøy kommune. 

Forskriften gir gebyrer for:
- Byggesaksbehandling
- Tilsyn i byggesaker
- Søknader om utslipstillatelser
- Private forslag til plansaker
- Opprettelse og endring av eiendom
- Andre oppgaver kommunen er pålagt å utføre jf Plan- og bygningsloven 2008.

§ 4 Definisjoner
Gebyr:
Kostnad som følger av en tjeneste/pålagt arbeidsoppgave kommunen utfører.

Tiltak:
Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret 
bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og 
opprettelse og endring av eiendom. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av 
arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.

Tiltakshaver/Byggherre:
Tiltakshaver er en fellesbetegnelse på den enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller 
foretaket som tiltaket utføres på vegne av, eller som står for gjennomføringen av tiltaket



Medgått tid:
Arbeider som er variable pr sak, tillegg på grunn av mangler i søknad/rekvisisjon/forslag, 
gebyrlegges etter medgått tid. Saksbehandler skal registrere og dokumentere faktisk brukt tid 
til slikt arbeid. Gebyr satser for medgått tid fremkommer av regulativ.

Andre arbeider, enn de som er tatt med i denne forskrift og regulativ, som blir utløst av 
bestemmelser gitt i og i medhold Plan- og bygningsloven 2008, kan gebyrlegges etter medgått 
tid. Gebyr for Andre arbeider vil være enkelt vedtak, som kan påklages.

Andre del. Gebyr spesifikke bestemmelser

§ 5 Gebyr grunnlag
Kostnader i forbindelse med arbeider og oppgaver som, etter Plan- og bygningsloven 2008 
påhviler kommunen å utføre, skal dekkes gjennom gebyrer som medtas i denne forskrift. 

Gebyroppsett er vedlegg til denne forskrift.

Gebyrsatser fremkommer av regulativ som finnes på Skjervøy Kommunes hjemmesider: 
www.skjervoy.kommune.no

§ 6 Grunngebyr
Grunngebyr representerer kostnader, en spesifikk sakstype medfører, ved komplett 
søknad/rekvisisjon. I grunngebyret er ikke variable kostnader/arbeidsoppgaver medtatt, disse 
er tillegg til grunngebyr. 

Tillegg til grunngebyr er behandlet i §§ 7, 8, 9, 10 og 11 i denne forskrift.

§ 7 Tillegg til grunngebyr
Avhengig av saks-/tiltakstype tilkommer det tilleggsgebyr til grunngebyr. Herunder følger:

- Lokal godkjenning for ansvarsrett
- Ansvarsrett
- Dispensasjonsbehandling
- Høring

§ 8 Dispensasjonsbehandling
Det gis eget gebyr for dispensasjonsbehandling, da dette medfører økt krav til utredninger, 
samt saksbehandling i Planutvalget.

§ 9 Høring
Høring medfører arbeidsomfang utover det som er medtatt i grunngebyr. Omfanget med 
høringsrunder varierer, og gebyret settes derfor som Etter medgått tid.

§ 10 Mangelfull søknad/rekvisisjon - merarbeid
Mangelfulle søknader/rekvisisjoner/forslag medfører merarbeid. I saksbehandlingen kan det 
velges to metoder:

1. Saken avslås med bakgrunn i mangler. For gebyrer vedr. avslag, vises det til § 13 i 
denne forskrift.

2. Arbeid for å få komplettert saken gjennomføres. Ved slik behandling skal det gis 
gebyr etter medgått tid. Medgått tid skal dokumenteres av saksbehandler, slik at 
grunnlag for fakturering er tilfredsstillende. Når saken er komplett, skal det i gis gebyr 
i tråd med sakstype.



§ 11 Tilsyn i byggesak
Planlagte tilsyn
Plan- og bygningsloven kapittel 25, pålegger kommunen å føre tilsyn i byggesaker. Kostnader 
i forbindelse med dette arbeidet fordeles på alle byggesaker, og er dermed beregnet inn i 
grunngebyrene.

Tilsyn – Ulovlige tiltak
Når kommunen avdekker ulovlige tiltak, som er igangsatt/gjennomført uten søknad og 
tillatelse etter Plan- og bygningsloven 2008, opprettes tilsynssak for tiltaket.

Omfanget av tilsyn med ulovlige tiltak vil variere, og kan vanskelig beregnes inn i grunngebyr 
for tiltakstype. Tilsyn med ulovlige tiltak gis Etter medgått tid.

Dersom det gis anledning til å søke om tillatelse, etter at tiltak er ulovlig 
igangsatt/gjennomført, skal det gis gebyr i tråd med tiltakstype og denne forskrift.

For hvert enkelt ulovlig tiltak, skal det vurderes om overtredelsesgebyr skal utstedes. Dette 
skal utføres i tråd med Plan- og bygningsloven 2008 § 32-8 og Forskrift om byggesak kapittel 
16.

Utstedelse av overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak, som det er adgang til å påklage jf. 
Forvaltningslovens bestemmelser.

Sakkyndig bistand
Gebyr for sakkyndig bistand ved tilsyn, gis der hvor det er nødvendig å innhente slik bistand. 
Gebyr for denne tjenesten gis etter medgått tid/kostnad, og med utgangspunkt i selvkost 
prinsippet.

§ 12 Tilbaketrekking av søknad/rekvisisjon/forslag
- Saksbehandling ikke påbegynt

Dersom saken trekkes før saksbehandling er påbegynt, skal det ikke betales eller 
kreves gebyr.

- Saksbehandling påbegynt
Når saksbehandling er påbegynt, skal 50 % av grunngebyr betales
Gebyr for behandling av ansvarsretter og godkjenninger skal betales til fulle.
Dersom høring og dispensasjonsbehandling er gjennomført før tilbaketrekking, skal 
gebyr for dette betales.

- Saksbehandling ferdigstilt
Ved tilbaketrekking etter at saksbehandling er ferdigstilt, skal fullt gebyr etter sakstype
betales.

§ 13 Avslag på søknad/rekvisisjon/forslag
Ved avslag på sak, gis det ikke reduksjon av gebyr.

§ 14 Adgang til å fravike gebyrsatser
I enkelt saker, gis det anledning til å fravike fastsatte gebyrsatser. Dette gjelder saker hvor 
kommunens faktiske kostnader er klart mindre enn fastsatte satser.



Tredje del. Avsluttende bestemmelser

§ 15 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft 13.06.12 og når kunngjort i Norsk Lovtiend.

§ 16 Klageadgang
Utstedelse av gebyr, som er i tråd med denne forskrift, er ikke å anse som enkeltvedtak etter 
Forvaltningslovens § 2. 

Iht. Forvaltningslovens § 3, første ledd, er det ikke adgang til å klage på gebyr gitt i tråd med 
denne forskrift.

Dersom det er gitt gebyr som avviker fra denne forskrift, er det å anse som enkeltvedtak. Det 
er da, adgang til å klage på gebyrutstedelsen jf Forvaltningslovens bestemmelser.

§ 17 Endring av gebyrsatser/regulativet
Kommunestyret behandler endringer/justeringer av gebyrregulativet, normalt i forbindelse
med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år.



Vedlegg 1: Gebyr oppsett

Gebyrregulativ for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08) § 33-1, er det utarbeidet og vedtatt 
Lokal forskrift om gebyr for arbeider som påhviler kommunen å utføre. Forskriften heter 
Forskrift av 13.06.12, nr <sett inn nr>, om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 
2008, Skjervøy Kommune.

Gebyrregulativet er utarbeidet i henhold til Pbl 08 § 33-1. Gebyrer skal ikke overstige 
kommunens nødvendige utgifter på sektoren. Grunngebyr og øvrige faste beløp, er vurdert 
som nødvendige i forhold til å kunne ivareta de oppgaver Skjervøy Kommune er pålagt å 
utføre.

Mangelfulle saker, ulovlige tiltak mv. medfører imidlertid arbeidsomfang og ressursbehov, 
som ikke kan kalkuleres inn i grunngebyr/faste gebyrer. Dermed vil det gis gebyr for medgått 
tid til arbeid med søknader og saker hvor det er mangler og/eller problemer med å få 
komplettert saken.

Uavhengig av sakstype, vil alle gebyr bli gitt til tiltakshaver/bestiller.

Gebyroppsett jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1:

Sakstype

Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 08 § 
20-2):
Grunngebyr (v/komplett søknad)
Gebyr for merarbeid v/mangelfull søknad
To – Trinns søknad:

- Grunngebyr – Rammetillatelse 
(v/komplett søknad)

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 
(v/komplett søknad)

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 
(v/komplett søknad)

Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 08 § 
20-1):
Grunngebyr (v/komplett søknad)
Gebyr for merarbeid ved mangelfull søknad
To – Trinns søknad

- Grunngebyr – Rammetillatelse 
(v/komplett søknad)

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 
(v/komplett søknad)

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 
(v/komplett søknad)

Ansvarsrett og godkjenning:
Søknad om ansvarsrett



Lokal godkjenning av foretak med sentral 
godkjenning
Lokal godkjenning av foretak uten sentral 
godkjenning
Godkjenning som selvbygger
Avslag på søknad om lokal godkjenning

Endringssøknad etter at tillatelse er gitt

Tilbaketrekking av sak

Midlertidig brukstillatelse

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om areal til oppdrettsanlegg 
(nyanlegg)
Søknad om areal til oppdrettsanlegg 
(endring av eksisterende)

Seksjonering av bygg, pr. seksjon
* R = Rettsgebyr på kr 860
Grunngebyr – behandling av festekontrakt

Grunngebyr – festeavgift laksesett

Grunngebyr – Privat forslag til regulering

Dispensasjon uten høring
Dispensasjon med høring

Timepris ved behandling etter medgått tid 



Gebyrregulativ for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08) § 33-1, er det utarbeidet og vedtatt 
Lokal forskrift om gebyr for arbeider som påhviler kommunen å utføre. Forskriften heter 
Forskrift av 13.06.12, nr <sett inn nr>, om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 
2008, Skjervøy Kommune.

Gebyrregulativet er utarbeidet i henhold til Pbl 08 § 33-1. Gebyrer skal ikke overstige 
kommunens nødvendige utgifter på sektoren. Grunngebyr og øvrige faste beløp, er vurdert 
som nødvendige i forhold til å kunne ivareta de oppgaver Skjervøy Kommune er pålagt å 
utføre.

Mangelfulle saker, ulovlige tiltak mv. medfører imidlertid arbeidsomfang og ressursbehov, 
som ikke kan kalkuleres inn i grunngebyr/faste gebyrer. Dermed vil det gis gebyr for medgått 
tid til arbeid med søknader og saker hvor det er mangler og/eller problemer med å få 
komplettert saken.

Uavhengig av sakstype, vil alle gebyr bli gitt til tiltakshaver/bestiller.

Gebyrregulativ jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1:

Sakstype Gebyr 2011 Gebyr 2012

Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 08 § 
20-2):
Grunngebyr (v/komplett søknad) 2060,- 2500,-
Gebyr for merarbeid v/mangelfull søknad Etter medgått 

tid
To – Trinns søknad:

- Grunngebyr – Rammetillatelse 
(v/komplett søknad)

1030,- 1065,-

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 
(v/komplett søknad)

1030,- 1065,-

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 
(v/komplett søknad)

1650,- 1700,-

Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 08 § 
20-1):
Grunngebyr (v/komplett søknad) 4640,- 4800,-
Gebyr for merarbeid ved mangelfull søknad Etter medgått 

tid
To – Trinns søknad

- Grunngebyr – Rammetillatelse 
(v/komplett søknad)

3600,- 3700,-

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 
(v/komplett søknad)

2060,- 2150,-

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 
(v/komplett søknad)

1550,- 1600,-

Ansvarsrett og godkjenning:
Søknad om ansvarsrett 260,- 270,-
Lokal godkjenning av foretak med sentral 670,- 690,-



godkjenning
Lokal godkjenning av foretak uten sentral 
godkjenning

1550,- 1600,-

Godkjenning som selvbygger 2060,- 2150,-
Avslag på søknad om lokal godkjenning 1030,- 1065,-

Endringssøknad etter at tillatelse er gitt 515,- + medgått 
tid som 
overstiger 1 
arbeidstime.

600,- + medgått 
tid som 
overstiger 1 
arbeidstime.

Tilbaketrekking av sak 50 % av fastsatt 
gebyr

I tråd med 
Lokal forskrift 
om gebyrer § 12

Midlertidig brukstillatelse 1240,- 1280,-

Søknad om utslippstillatelse 930,- + medgått 
tid.

1000,- + 
medgått tid.

Søknad om areal til oppdrettsanlegg 
(nyanlegg)

8550,- 8850,-

Søknad om areal til oppdrettsanlegg 
(endring av eksisterende)

8550,- 8850,-

Seksjonering av bygg, pr. seksjon 3 R* 3 R*
* R = Rettsgebyr på kr 860
Grunngebyr – behandling av festekontrakt 1750,- 1750,-

Grunngebyr – festeavgift laksesett 200,- 200,-

Grunngebyr – Privat forslag til regulering 11 000,- 20 000,-

Dispensasjon uten høring 2060,- 2150,-
Dispensasjon med høring 2060,- + 

medgått tid til 
høringsarbeidet.

2150,- + 
medgått tid til 
høringsarbeidet.

Timepris ved behandling etter medgått tid 515,- 600,-



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1252 -1

Arkiv: A20

Saksbehandler:  Arild Torbergsen

Dato:                 11.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/12 Skjervøy Formannskap 16.04.2012

Uttalelse fra Skjervøy kommune vedr godkjenning etter privatskoleloven -
Årviksand skole - 996715035

Vedlegg:
- Anmodning om uttalelse – Årviksand skole, Utdanningsdirektoratet (Udir) 21.02.12
- Vedtak om godkjenning etter privatskoleloven – Årviksand skole, Udir 30.09.11
- Uttalelse fra Skjervøy kommune vedr godkjenning etter privatskoleloven, 29.07.11
- Elevtallsutvikling med 9. og 10 klasse bare i Arnøyhamn
- Elevtallsutvikling med 9.og 10 klasse både i Arnøyhamn og  Årviksand

Kultur- og undersjefens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune støtter opprettelsen av 9. og 10. klassetrinn ved Årviksand skole fra og med 
skoleåret 2013/14. Dette innebærer også godkjenning av en elevtallsutvidelse for inntil 20 
elever.

Saksopplysninger

I skriv av 30.09.11 godkjente Udir Årviksand skole etter privatskoleloven for 1. – 8. årstrinn, og 
med inntil 30 elever. Godkjennelsen forutsetter en særskilt driftstillatelse, og denne gis etter at 
skolen har dokumentert at de har oppfylt vilkår som direktoratet har stilt. Vilkårene går bl.a. på 
godkjenning av skoleanlegget og  samlet lærerkompetanse (se vedlegg)

I forrige uttalelse fra kommunen, ble det understreket at kommunestyret ønsket i sin helhet at 
ungdomstrinnet skulle være i Arnøyhamn. Kommunen ønsket altså at privatskolen fikk 
godkjenning for 1.- 7. årstrinn. 

Sitat fra saksframlegg av 29.07.12:

”Årviksand fikk tilbakeført første trinn i ungdomsskolen – dagens 8. klassetrinn – på midten av 
1980-tallet. Dette så man for seg den gangen som et første trinn i en fullstendig tilbakeføring av 



hele ungdomstrinnet til bygda. Elevtallsutviklingen har imidlertid vært svært negativ siden 
1980-tallet. Det totale elevtallet på ungdomstrinnet ved Arnøyhamn skole vil bli 17 skoleåret 
2011/12 og forventes å synke til 9 skoleåret 2012/13. Årviksand skole vil i årene framover få 2 -
5 elever på 8. klassetrinn. Når kommunestyret ønsker at ungdomstrinnet i sin helhet skal være 
ved Arnøyhamn skole, og en eventuell privatskole i Årviksand skal etableres som en ren 
barneskole, skyldes dette at man mener ungdomsskoleelevene trenger et noe større miljø, så vel 
faglig som sosialt, enn de vil få ved å gå 8. klassetrinn i Årviksand.”

Dette så Udir bort i fra og skriver i saksframlegget s. 2: 
” En godkjenning av Årviksand skole vil ikke føre til andre endringer i den kommunale 
skolestrukturen enn at Arnøyhamn får et lavere elevtall”, - |og videre s. 3;
”Kommunen har ikke vist til negative konsekvenser for skolestrukturen. Når det gjelder 
skolefaglige hensyn fremheves det at elevtallet på 8. trinn anslås å bli lavt og det er negativt for 
elevene faglig og sosialt. Udir har forståelse for kommunens synspunkt, men understreker at 
foreldrene står fritt i å velge skolen i Arnøyhamn for sine barn dersom de ønsker et større miljø 
etter barnetrinnet. Udir har ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på dette”

Vurdering

Ut i fra forrige runde med godkjenning etter privatskoleloven, så har Årviksand allerede fått 
tillatelse til ett av tre trinn i ungdomsskolen. En oppstart av 9. og 10. trinn i Årviksand, vil føre 
til at elevgrunnlaget ved Arnøyhamn vil ytterligere svekkes, noe som tabellen under viser.  De 
fleste elevene bor i Årviksand, og disse vil slippe busstransport ved at Årviksand for u-skole 
fullt ut. 

Elevtall med ungdomsskole både i Arnøyhamn og Årviksand fra og med 2012/13:
År Arnøyhamn

8 - 9 - 10
Totalt antall
elever 
Arnøyhamn

Årviksand
8 - 9 - 10

Totalt antall
elever 
Årviksand

2012/13 1 - 2 - 3 10 2 - 1 - 0 19
2013/14 0 - 1 - 2 8 2 - 2 - 1 21
2014/15 0 - 0 - 1 7 4 - 2 - 2 21
2015/16 0 - 0 - 0 6 3 - 4 - 2 21
2016/17 1 - 0 - 0 9 1 - 3 - 4 19

Elevtallet for alle trinnene ved begge skolene ligger vedlagt.

Ut fra en helhetsvurdering av elevtallsutviklinga i de forskjellige bygdene på Arnøya foreslår 
kultur- og undervisningssjefen at formannskapet støtter opprettelsen av 9. og 10. årstrinn ved 
privatskolen i Årviksand.
På grunn av utnytting og samordning av de totale ressursene til privatskolen og den kommunale 
skolen, anbefaler kultur- og undervisningssjefen at oppstart av 9. og 10. klassetrinn skjer fra 
skoleåret 2013/14. 
Dette betyr at det fra 2013 blir 3 elever igjen på ungdomstrinnet i Arnøyhamn, - forutsatt at alle 
elever fra Årviksand velger privatskolen. 

Arild Torbergsen
Kultur- og undervisningssjef



Utdanningsdirektoratet
Vår saksbehandler: Line Lobben Pettersen

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Vår dato: Vår referanse:
21.02.2012 2011/1499
Deres dato: Deres referanse:

Anmodning om uttalelse  -  Årviksand skole  -  (org.nr. 996 715 035)  -
Godkjenning etter privatskoleloven

Årviksancl kommune søker om godkjenning etter privatskoleloven. Skolen søker om godkjenning
av 9.-10 årstrinn og en elevtallsutvidelse for inntil 20 elever, jf. privatskoleloven § 2-1 første ledd
første punktum. Det fremgår av søknaden at skolen ligger i Skjervøy kommune.

I privatskoleloven heter det:

"§ 2-1..Godkjenning av skolar

Departemertet kan godkjenne private skolar og driftsendringar ved godkjende private
skolar. Departementet kangodkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til ein annan
kommune eller at ein vidaregåande Skole flyttar verksemda si til ein annan fylkeskommune.
Vertskommunen eller vertsfylket skal gi fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og kan
klage på departementet sitt vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å
drive verksemd etter lova.

Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

a) religiøst

b) anerkjend pedagogisk retning

c) internasjonalt

d) særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett

e) norsk grunnskoleopplæring i utlandet

f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma"

I Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) om lov om endringer i friskoleloven heter det i kapittel 8.4.1.1:

"Departementet foreslår at det etter privatskoleloven § 2-1 ikke skal foreligge en rett til
godkjenning og tilskudd etter loven, men at departementet gis en skjønnsmessig adgang til å
godkjenne nye skoler og driftsendringer. Dette var også ordningen etter den tidligere
privatskoleloven, dvs. før 1. oktober 2003. Departementet foreslår at den skjønnsmessige
vurderingen bl.a. bør bygge på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige
skolestrukturen, skolefaglige hensyn,  behovet  for skolen og budsjettmessige hensyn. (..)

Departementet foreslår at vertskommunen og vertsfylke fortsatt skal høres før det treffes
vedtak om godkjenning av en skole. Ved vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning
etter privatskoleloven vil få for den offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge
vekt på uttalelsen fra vertskommunen eller vertsfylket. Skjønnstemaet «vesentlige negative
konsekvenser», foreslås ikke videreføre, jf. at det ikke foreslås en rett til godkjenning. Dette
innebærer at departementet kan avslå en søknad om godkjenning også der det ikke foreligger
vesentlige negative konsekvenser for vertskommunen eller vertsfylket. Videre vises det til at en
søknad etter forslaget også kan avslås av andre grunner, jf. ovenfor.

Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro:
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO +47 23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no 7694 05 10879
Besøksadresser: Telefaks: Internett: Org.nr.:
Schweigaards gate 15 B, Osto +47 23 30 12 99 www.utdanningsdirektoratet.no NO 970 018 131 MVA
Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar



Med hilsen

Utdanningsdirektoratet

Det har vært reist spørsmål ved om vertskommunen og vertfylket har rett til å påklage
departementets vedtak om godkjenning etter friskoleloven. Departementet foreslår derfor at
dette presiseres i privatskoleloven at vertskommunen og vertsfylket har rett til å påklage
departementets vedtak."

I Innst. 0. nr. 88 (2006-2007) om lov om endringer i friskoleloven heter det:

r -

&41»air-- 6)-14"044-,
Einar Sirnonsen Plahter
fungerende avdelingsdirektør
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"Vertskommunen eller vertsfylket skal gi en uttalelse før vedtak om godkjenning, men uttalelsen
skal ikke være avgjørende for om en søknad skal innvilges eller ikke. (...) Komiteens
medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet,
viwr til at det i godkjenningsgrunnlaget er lagt begrensninger på hvilke kriterier skolene kan
starte opp etter. Flertallet forutsetter atskoler gis godkjenning når det søkes innenfor det
fastlagte godkjenningsgrunnlaget, og øvrige krav i loven. Departementet skal likevel kunne ta
hensyn til den offentlige skolestrukturen, behovet for skolen og vurdere seriøsiteten til s'økeren.
Flertallet har merket seg at uttalelsen fra vertskommunen eller vertsfylket ikke skal være
avgjørende for om en søknad skal innvilges eller ikke. Det er lovens mening å legge til rette for
alternative skoler. Flertallet mener at et nei til en søknad ikke ka.ii'begrunnes med
budsjettsituasjonen. Flertallet mener også det skal foretas rask behandling når en godkjent skole
søker om utvidelse."

Utdanningsdirektoratet anmoder herved om en uttalelse fra kommunen. Vi ber om at denne
henvendelsen besvares senest innen 21. mai 2012.

Vedlegg:
Skolens søknad sendes: ostmottak sk'ervo .kommune.no

Kopi uten vedlegg: Fyikesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø
Årviksand skole, Skolebakken, 9195 Årviksand

.

Line Lobben Pettersen
førstekonsulent



Utdanningsdirektoratet

Vår saksbehandler: Einar Simonsen Plahter

Årviksand skole
Skolebakken
9195 Årviksand

Vår dato: Vår referanse:
30.09.2011 2011/1499
Deres dato: Deres referanse:
30.03.2011 Ørjan Albrigtsen

Vedtak om godkjenning etter privatskoleloven - Årviksancl skole (996 715 035)
Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Årviksand skole datert 30. mars 2011 og suppleringer
til søknaden datert 15. juni og 22. september 2011. Skolen søker om godkjenning for å drive
virksomheten på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning, jf. privatskoleloven § 2-1 andre ledd
bokstav b.

Vedtak
Utdanningsdirektoratet godkjenner Årviksand skole (org.nr. 996 715 035) etter privatskoleloven
§ 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav b.

Skolen godkjennes for 1.-8. årstrinn med inntil 30 elever.

Skolen kan starte opp fra og med skoleåret 2012-2013.

Skolen må følge den til enhver tid gjeldende montessorilæreplanen som er godkjent av
Utdanningsdirektoratet.

Vilkå'r
Skolevirksomheten kan ikke igangsettes før Utdanningsdirektoratet har gitt en  særskilt
driftstillatelse.  Før det kan gis driftstillatelse, må skolen dokumentere overfor
Utdanningsdirektoratet at den har oppfylt vilkårene i punktene nedenfor innen 15. juni det
skoleåret skolen skal starte opp

1) Skolens skoleanlegg må være godkjent av Fyikesmannen i Troms, jf. privatskoleloven § 2-
4 første ledd. Skolen må innhente godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler, godkjenning etter brannvernioven (brannsynsrapport) og
brukstillatelse etter plan- og bygningsloven, før skolen tar kontakt med fylkesmannen om
formell godkjenning av lokalene.

2) Den samlede lærerkompetansen ved skolen må være godkjent av Utdanningsdirektoratet
jf. privatskoleloven § 4-2. Skolen må dokumentere den enkelte lærers kompetanse.

Skoler som skal drive sin virksomhet på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, må
ha et undervisningspersonale som i tillegg til godkjent lærerutdanning, har tilstrekkelig
spesialkompetanse knyttet til den anerkjente pedagogiske retningen, for eksempel
videreutdanning i montessoripedagogikk. For mer informasjon om kravet vises det til
rundskriv Udir-10-2010, publisert på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

3) Skolen må sende inn en bekreftelse fra sin bankforbindelse på hvilket kontonummer
statstiiskuddet skal innbetales til. Det må fremgå at kontonummeret er knyttet opp mot
navn pa rettssubjekt og organisasjonsnummer.

4) Skolen må sende inn elevtallsprognose for første halvår skolen er i drift. Elevene skal
fordeles på årstrinn. Elevtallsprognosen danner grunnlaget for utbetaling av statstilskudd
fram til elevtelling 1. oktober.

Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro:
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO +47 23 30 12 00 post@utdannIngsdlrektoratet.no 7694 05 10879
Besøksadresser: Telefaks: Internett: Org.nr.:
Schwelgaards gate 15 B, Osio +47 23 30 12 99 www.utdanningsdlrektoratet.no NO 970 018 131 MVA
Britvelen 4, Molde
Parkgata 36, Hamar
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Rettslig grunniag
Privatskoleloven § 2-1 lyder som følger:

"Departementet kan godkjenne private skolar og driftsendringar ved godkjende private
skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til ein annan
kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan fylkeskommune.
Vertskommunen eller vertsfylket skal gi fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og kan
klage på departementet sitt vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å
drive verksemd etter lova.

Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:
6..)

b) Anerkjent pedagogisk retning

(...)
Godkjenninga fell bort dersom ein skole ikkje startar opp verksemda si etter lova i løpet av

tre skoleår etter at godkjenning vart gitt. Det same gjeld om drifta etter lova blir nedlagd."

I Ot.prp. nr. 37 (2006-2007), merknadene til § 2-1 står det bi.a.:
"Første ledd første punktum inneber at det ikkje ligg føre rett til godkjenning etter lova, men at
departementet etter ei skjønnsmessig vurdering kan godkjenne nye skolar og driftsendringar ved
allereie eksisterande skolar. Den skjønnsmessige vurderinga bør mellom anna byggje på kva
konsekvensar godkjenninga vil få for den offentlege skolestrukturen, på skolefaglege omsyn,
behovet for skolen og budsjettmessige omsyn. Ei skjønnsmessig opning for å godkjenne nye
skolar og driftsendringar gir departementet høve til å stille vilkår for godkjenninga i den enkelte
saka.(...)

Innhentede uttalelser
Søknaden har i samsvar med privatskoleloven § 2-1 første ledd blitt sendt til uttaleise hos
Skjervøy kommune (vertskommunen). Kommunen viser i brev 29. juli 2011 til at Årviksand skole
var vedtatt nedlagt den 1. august 2011. I vedtak 14. desember 2010 fattet kommunestyret nytt
vedtak om at skolen ikke legges ned skoleåret 2011-2012. Vedtaket var blant annet bearunnet
med at foreldre og lærere da vil få tid til vurdere om det skai opprettes en privatskole i bygda. I
henhold til vedtatt økonomiplan skal skolen bli lagt ned 1. august 2012.

Kommunestyret har videre vedtatt at de ønsker at ungdomstrinnet i sin helhet skal være
Arnayhamn.

Om godkjenning av 8. årstrinn sier kommunen:
"Årviksand fikk tilbakeført første trinn i ungdomsskolen — dagens 8. klassetrinn — på midten av 1980-tallet.
Dette så man for seg den gangen som et første trinn I en fullstendig tilbakeføring av hele ungdomstrinnet til
bygda. Elevtallsutviklingen har imidlertid vært svært negativ siden 1980-tallet. Det totale elevtallet på
ungdomstrinnet ved Arnøyhanm skole vil bli 17 skoleåret 2011/12 og forventes å synke til 9 skoleåret 2012/13.
Årviksand skole vil i årene framover få 2 - 5 elever på 8. klassetrinn. Når kommunestyret ønsker at
ungdomstrinnet i sin helhet skal være ved Arnøyhamn skole, og en eventuell privatskole i Årviksand skal
etableres som en ren barneskote, skyldes dette at man mener ungdomsskoleelevene trenger et noe større miljø,
så vel faglig som sosialt, enn de vil få ved ågå 8. klassetrinn I Årviksand."

  n godkjenning av Årviksand skole vil ikkiøitEl andre enckinger i den kommunale
skolestrukturen enn at Arnøyhamn skole vil få et lavere elevtall.

Vurdering
I brev 11. mai og 31. august 2011 ba vi om avklaringer rundt SFO, budsjett, inntaksreglementet
og ordensreglementet. Skolen har i brev 15. juni og 22. september 2011 sendt inn etterspurt
informasjon.

Utdanningsdirektoratet har gjennomgått søknaden til Årviksanci skole og finner at den nå
tilfredsstiller minstekravene for godkjenning etter privatskoleloven.

I den skjønnsmessige vurderingen åpner loven bi.a. for at det legges vekt på hvilke konsekvenser
en godkjenning vil få for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn og behovet for



Vennlig hilsen

Kopi:

Utdanningsdirektoratet

skolen. Direktoratet viser også til formålet med privatskoleloven, jf. § 1-1: "Formålet med denne
lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast private skolar, slik at foreldre og elevar
kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2."

Kommunen har ikke vist til negative konsekvenser for skolestrukturen. Når det gjelder
skolefaglige hensyn fremheves det at elevtallet på 8. trinn anslås å bli lavt og at det er negativt
for elevene faglig og sosialt. Utdanningsdirektoratet har forståelse for kommunens synspunkt,
men understreker at foreldrene står fritt til å velge skolen i Arnøyhamn for sine barn dersom de
ønsker et større miljø etter barnetrinnet. Utdanningsdirektoratet har ikke funnet å kunne legge
avgjørende vekt på dette.

Utdanningsdirektoratet godkjenner søknaden etter en skjønnsmessig vurdering.

Informasjon til skolen
Klagemulighet  
Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet. Etter
forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket
er kommet frem. Etter forvaltningsloven § 32 er det nærmere regler om klagens adressat, form
og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes det forvaltningsorgan som har truffet
vedtaket. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har parten rett til å se sakens dokumenter.

Bortfall av odk'ennin
Godkjenningen faller bort dersom skolen ikke startes opp i løpet av tre skoleår etter at
godkjenning er gitt.

Godkjenningen faller også bort dersom skolevirksomheten legges ned, det vil si at for få/ingen
elever mottar opplæring i tråd med privatskoleloven med forskrift, og de vilkår som ligger til
grunn for godkjenningen.

CCJ4\‘'Nk
Cathrine Børnes
avdelingsdirektør

Kunnskapsdepartementet
Fylkesmannen I Troms
Skjervøy kommune

Einar Simonsen Plahter
seniorrådgiver
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Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO

Skjervøy kommune
Kultur og undervisning

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2011/1499 2011/566-5 28886/2011 A20 29.07.2011

Årviksand skole  — 996715035  — Godkjenning etter privatskoleloven  — utta1elsè.
fra Skjervøy kommune

Det vises til brev fra Utdanningsdirektoratet, datert 11.05.11, der det bes om en uttalelse fra
Skjervøy kommune i forbindelse med at Årviksand skole har søkt om godkjenning etter
privatskoleloven.

I sitt forslag til økonomiplan for perioden 2011 — 2014 foreslo rådmannen nedleggelse av
Årviksand skole med virkning fra 01.08.2011. Forslaget om nedleggelse var begrunnet både med
behovet for å få et kommunebudsjett i balanse og at elevene ville få et minst like godt pedagogisk
tilbud ved å flytte over til Arnøyhamn skole, der elevene fra Årviksand på 9. og 10. klassetrinn
alt er elever.

Skjervøy kommunestyre gjorde den 14.12.10 i k.sak 36/10 Økonomiplan 2011 — 2014 slikt
vedtak:

"Årviksand skole legges ikke ned skoleåret  2011/12."

Vedtaket ble gitt følgende begrunnelse:

"Skolen er et viktig ressurssenter i bygda for både barn og voksne. Foreldrene ønsker at
skolen i bygda skal opprettholdes. Befolkningen er bekymret for konsekvensene av en
skolenedleggelse i forhold til å skaffe arbeidskraft til bedriftene i bygda. Forsvinner skolen, er
det vanskelig å få unge familier til å bli/bosette seg i bygda. Befolkningen ønsker en mer
forutsigbar framtid for skolen sin og vurderer å opprette privatskole."

Om konsekvensen av vedtaket om å opprettholde skolen skoleåret 2011/12 sier kommunestyret:

"Elevene slipper ulemper med skolebusskjøring og får et skoletilbud i ncermiljøet sitt. Foreldre
og lcerere får tid til å vurdere om det skal opprettes privatskole i bygda."

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 7777 55 00 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks I45-G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr:
E-post: post@skjervoy.kommune.no Intemett:

www.skjervoy.kommune.no



I et tilleggspunkt uttaler kommunestyret:

"KoMmunestyret vil støtte en videreføring av Airviksand skole. En søknad om privatskole fra
senest høsten 2012 vil bli behandlet som egen sak i kommunestyret når dette foreligger.
Ungdomstrinnet skal i sin helhet were i Arnøyhamn."

Kommunens administrative ledelse er klar over at det i henhold til privatskoleloven tilligger
kunnskapsdepartementet, og ikke kommunestyret, å godkjenne eller avslå en søknad om å få
etablere privatskole. Det bes likevel om at man merker seg Skjervøy kommunestyres ønske om at
ungdomstrinnet i sin helhet skal  væ4k i Arnøyhamn.

Da 9-åring grunnskole ble etablert s<tidlig på 1970-tallet, ble hele ungdomstrinnet på
Amøy/Laukøy lagt til Arnøyhamn skole, som ligger sentralt midt på Arnøya. Det var på den
tiden 4 øvrige rene barneskoler i området: Akkarvik skole, Lauksletta skole, Nikkeby skole og
Årviksand skole. På grunn av sterk nedgang i elevtallet er det nåt-igjen kun to skoler: Arnøyhamn
skole som har elever på 1. — 10. trinn og Årviksand skole som er en skole for 1. — 8. klassetrirm.

Årviksand fikk tilbakeført første trinn i ungdomsskolen — dagens 8. klassetrinn — på midten av
1980-tallet. Deite -så man for seg den gangen som et første trinn i en fullstendig tilbakeføring av
hele ungdomstrinnet til bygda. Elevtallsutviklingen har imidlertid vært svært negativ siden 1980-
tallet. Det totale elevtallet på ungdomstrinnet ved Arnøykamn skole -‘41 bli 17 skoleåret 2011/12
•og forventes å synke til 9 skoleåret 2012/13. Årviksand skole vil i årene framover få 2 - 5 elever
på 8. klassetrinn. Når kommunestyret ønsker at ungdomstrinnet i sin helhet skal være ved
Arnøyhanm skole, og en eventuell privatskole i Årviksand skal etableres som en ren barneskole,
skyldes dette at man mener ungdomsskoleelevene trenger et noe større miljø, så vel faglig som
sosialt, enn de vil få ved å gå 8. klassetrinn i Årviksand.

Søkeme ønsker å opprette en privatskole på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning —
Montesorriskole. Skjervøy kommune har ingen innvendinger til dette, som kan være et godt
alternativ til den offentlige sknlen. Skulle det være foreldre bosatt i Årviksand som ønsker at
deres barn skal gå i en kommunal skole, vil de få tilbud om å benytte Arnøyhamn skole, slik 9.
og 10. klassingene bosatt i Årviksand nå gjør. Avstanden mellom de to bygdene er 24 km, og det
går daglig skolebuss.

Det presiseres at økonomiske hensyn har spilt en viktig rolle når kommunen har vurdert framtida
for Årviksand skole. Kommunestyret har funnet rom for å opprettholde skolen skoleåret 2011/12,
men i henhold til vedtatte økonomiplan vil den bli lagt ned fra 01.08.2012. Dersom
departementet finner å kunne godkjenne at det opprettes privatskole i Årviksand, vil dette føre til
at Arnøyhamn skole får et lavere elevtall enn man ville fått om grunnskoletilbudet i Årviksand
opphørte. Dette vil imidlertid ikke medføre andre endringer i den kommunale skolestrukturen.
Arnøyhamn skole vil bli opprettholdt, selv om man vil få et lavere elevtall og færre tilsatte lærere
ved denne skolen enn hvis Årviksand opphørte å være egen skolekrets.

SKJERVØY KULTUR- OG UNDERVISNINGSETAT

Torleif Nordfjærn
Kultur- og undervisningssjef
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ELEVTALLSUTVIKLING  I  SKJERVØY KOMMUNE 1995/96 — 2016/2017
Pr. 08.03.2012

ELEVTALL PÅ DE ULIKE KLASSETRINN I GRUNNSKOLENE I SKJERVØY

Skoleår Skjervøy
barneskole

Skjervøy
ungd.skole

Arnøyhamn skole Arviksand skole Sum

1995-96 206 102 42 7 357
1996-97 197 101 40 9 347
1997-98 239 102 41 16 398
199899 230 105 42 14 391
1999-00 248 100 39 17 404
2000-01 283 98 42 16 439
2001-02 286 100 41 19 446
2002-03 292 111 42 18 463
2003-04 294 116 44 19 473
2004-05 279 123 45 18 465

2005-06 285 117 49 15 466
2006-07 294 115 47 16 472
2007-08 272 112 40 12 436
2008-09 254 127 31 15 427
2009-10 247 137 28 17 429
2010-11 237 119 27 13 396
2011-12 224 116 18 15 373
2012-13 221 112 .11 18 362
2013-14 203 115 11 18 347
2014-15 189 114 9 17 329
2015-16 175 108 12 15 310
2016-17 180 95 16 12 303

2011/2012 — 2016/2017

2011/2012

Skole 1.kl. 2.1d. 3.ki. 4.ki. 5.kl. 6.kl. 7.ki. 8.kl. 9.ki. 10.kl. Sum
Skjervøy b.sk 21 30 29 30 37 41 36 224
Skjervøy u.sk = - 38 38 40 116
Arnøyhamn 1 1 1 0 0 0 1 3 3 8 18
Arviksand 3 0 1 3 4 2 2 0 15
Totalt 27 32 31 34 41 43 39 41 41 49 373

2012/2013

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skjervøy b.sk 33 21 30 29 30 37 41 221
Skjervøy  u.sk - - - 36 38 38 112
Arnøyhamn 1 1 1 1 0 0 0 1 3 3 11
Arviksand 3 3 0 1 3 4 2 2 18
Totalt 37 26 31 31 34 41 43 41 41 41 362



2013/2014

2014/2015

2016/2017

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skjervøy b.sk 23 23 33 21 30 30 30 - 189
Skj ervøy u.sk - - 37 41 36 114
Arnøyhamn 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 11
Arviksand 1 2 3 3 0 1 3 4 17
Totalt 24 26 37 26 31 32 34 41 43 39 329

2015/2016

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skjervøy b.sk 16 23 23 33 21 30 30 175
Skjervøy u.sk - 30 37 41 108
Arnøyhamn 1 0 1 1 1 1 1 0 4 2 12
Arviksand 2 1 2 3 3 0 1 3 15
Totalt 19 24 27 37 26 32 32 34 41 43 310

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skjervøy b.sk 23 33 21 30 29 30 37 - - 203
Skjervøy u.sk - - - 41 36 38 115
Arnøyhamn 1 1 1 1 1 0 0 0 3 3 11
Arviksand 2 3 3 0 1 3 4 2 18
Totalt 26 37 26 31 31 34 41 43 39 41 347

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skjervøy b.sk 34 16 23 23 33 21 30 180
Skjervøy u.sk - 29 30 36 95
Arnøyhamn 3 1 0 1 1 1 1 1 3 4 16
Arviksand 1 2 1 2 2 3 0 1 12
Totalt 38 19 24 26 36 26 31 31 34 40 303



PROSENTVIS FORDELING AV GRUNNSKOLEELEVER SKJERVØY TETTSTED
OG ARNØY

Skjervøy Arnøy

1996/97 85,9 % 14,1 %
1997/98 85,7 % 14,3  %
1998/99 85,7 % 14,3 %
1999/00 86,1 % 13,9 %
2000/01 86,8  % 13,2 %
2001/02 86,5 % 13,5 %
2002/03 87,0  % 13,0 %
2003/04 86,7 % 13,3 %
2004/05 86,5 % 13,5 %
2005/06 86,3 % 13,7 %
2006/07 86,7 % 13,3 %
2007/08 88,1  % 11,9 %
2008/09 89,2 % 10,8  %
2009/10 89,5  % 10,5 %
2010/11 89,9 % 10,1 %
2011/12 90,4% 10,1 %
2012/13 90,7 % 9,3 %
2013/14 90,5 k 9,3 %
2014/15 91,7 % 9,3 %
2015/16 90,0  % 9,9 %
2016/17 90,17 % 9,8  %



ELEVTALLSUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE 1995/96 — 2016/2017

ELEVTALL PÅ DE ULIKE KLASSETRINN I GRUNNSKOLENE I SKJERVØY

Pr.  05.03.2012

Skoleår Skjervøy
barneskole

Ungdomstrinn ved Arnøyhamn og Årviksand skole

Skjervøy Arnøyhamn skole Arviksand skole
ungd.skole

Sum

1995-96 206 102 42 7 357
1996-97 197 101 40 9 347
1997-98 239 102 41 16 398
1998-9, 230 105 42 14 391
1999-00 248 100 39 17 404
2000-01 283 98.. 42 16 439'
2001-02 286 100 41 19 446
2002-03 ,292 111 42 18 463
2003-04 294 116 44 19 473
2004-05 279 123 45 18 465

2005-06 285 117 49 15 466
2006-07 294 115 47 16 472
2007-08 272 112 40 12 436
2008-09 254 127 31 15 427
2009-10 247 137 28 17 429
2010-11 237 119 27 13 396
2011-12 224 117 .18 15 374
2012-13 223 113 10 19 365
2013-14 205 116 8 21 350
2014-15 191 114 7 21 331
2015-16 176 109 6 21 312
2016-17 181 96 9 19 305

2011/2012 — 2016/2017

2011/2012

Skole 1.kl. 2.ki. 3.kl. 4.kl. 5.ki. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skjervøy b.sk 21 30 29 30 37 41 36 224
Skjervøy  u.sk - 39 38 40 117
Arnøyhamn 1 1 1 0 0 0 1 3 3 8 18
Arviksand 3 0 1 3 4 2 2 0 - 15
Totalt 27 32 31 34 41 43 39 42 41 49 374

2012/2013

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skjervøy b.sk 33 21 30 29 30 37 41 221
Skjervøy  u.sk - - - 36 39 38 113
Arnøyhamn 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 10
Arviksand 3 3 0 1 3 4 2 2 1 0 19
Totalt 37 26 31 31 34 41 43 41 42 41 363



2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum •
Skjervøy b.sk 16 23 23 33 21 30 30 - 175
Skjervøy u.sk - - 30 37 41 108
Arnøyhamn 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Arviksand 2 1 2 3 3 0 1 3 4 2 21
Totalt 19 24 27 37 26 32 32 34 41 43 310

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skj ervøy b.sk 23 33 21 30 29 30 37 - 203
Skjervøy u.sk - - - 41 36 39 116
Arnøyhamn 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 8
Arviksand 2 3 3 0 1 3 4 2 2 1 21
Totalt 26 37 26 31 31 34 41 43 39 42 348

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skjervøy  b.sk 23 23 33 21 30 30 30 189
Skjervøy u.sk 37 41 36 114
Arnøyhamn 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7
Arviksand 1 2 3 3 0 1 3 4 2 2 21
Totalt 24 26 37 26 31 32 34 41 43 39 331

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum
Skjervøy b.sk 34 16 23 23 33 21 30 180
Skjervøy u.sk - 29 30 36 95
Arnøyhamn 3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 9
Arviksand 1 2 1 2 2 3 0 1 3 4 19
Totalt 38 19 24 26 36 26 31 31 34 40 303



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/126 -32

Arkiv: A10

Saksbehandler:  Hilde Kr. Thomassen

Dato:                 26.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
43/12 Skjervøy Formannskap 16.04.2012

Organisering av barnehagetilbudet på Skjervøy

Henvisning til lovverk:

Lov om barnehager § 8, 2 ledd. Kommunens ansvar

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er 
bosatt i kommunen, jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold 
og behov.

§12 a. Rett til plass i barnehagen

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der barnet er bosatt.

Rådmannens innstilling

1. Behovet for økt antall barnehageplasser løses ved utvidelse av antall plasser fra 50 til 60 
i Ørneveien Naturbarnehage.

2. Rådmannen gis myndighet til å forhandle frem en kjøpsavtale/ kommunal overtagelse av 
Ørneveien Naturbarnehage. Avtalen må godkjennes av kommunestyret.



Saksopplysninger

Det ordinære barnehagetilbudet på Skjervøy, Eidekroken- Vågen og Ørneveien Naturbarnehage 
har ikke nok plasser til å oppfylle retten til barnehageplass. For å fylle retten til barnehageplass 
har vi drevet Akutten barnehage uten godkjenning dette barnehageåret 2011/2012. 

Akutten
Dette er et bolighus som er blitt brukt til barnehage ved to perioder. Bygget tilfredsstiller ikke 
krav til fri innvendig takhøyde, manglende ventilasjon, dårlig lydisolering mot leiligheta i 
underetasjen. Videre er planløsningen med trange rom uhensiktsmessig for brukerne.

For å få dette godkjent må det søkes om bruksendring. Dette medfører at bygget må oppgraderes 
i henhold til Tek 10. Dette omfatter forhold som nevnt ovenfor i tillegg til universell utforming 
og varmeisolering. Ei ombygging i forhold til å tilfredsstille kravet i Tek 10 vil koste så mye at 
det er bedre å bygge nytt.

SFO-lokalene.
Det vil være nødvendig med bruksendring for å bruke lokalene til barnehage. Da er kravet det 
samme i forhold til Tek 10 som for Akutten. Her er utgangspunktet med "bygningskroppen" 
tilstede. Dette med hensyn på takhøyde lysforhold etc. Ei ombygging for å tilfredsstille kravet i 
Tek 10 vil omfatte universell utforming, varme- og lydisolasjon, ventilasjon, brannvarsling, 
rømningsveier, etc. I tillegg kommer generell oppussing og tilrettelegging for barnehagedrift. Vi 
har regnet på kostnadene med dette og det vil ligge på mellom 3 og 4 millioner.

Ørneveien naturbarnehage
De har søkt om midlertidig utvidning i forhold til barnetall fra 50 til 60 barn. Per i dag har 
Ørneveien Naturbarnehage 44 barn, 15 små og 29 store, 3 delte plasser.  I skrivende stund er 
ikke lokalene godkjent teknisk for 60 barn. Ørneveien naturbarnehage vil legge til rette for å ta i 
mot flere barn. De har inne en søknad hos Teknisk etat og Arbeidstilsynet der dem søker om å få 
godkjent lokaler i 2 etasje til leke og oppholdsrom for barn.

De plassene som de har per i dag koster ca 5. millioner. (44 barn) ved en utvidelse til 60 barn vil 
det koste ca 7,4. millioner.

Eier ønsker kommunal overtagelse av barnehagen, dvs salg av barnehagen til Skjervøy 
kommune. Viser til mail fra May Lisbeth Kristiansen til Kultur- og undervisningssjefen 21. 
mars 2012: 

Vedrørende salg og kommunal overtagelse av barnehagen ønsker vi som eiere at 
disse forhandlingene kommer igang snarest med kommunen. Vi presiserer at vi 
ønsker dette som sak til neste formannskaps møte.
Vi vil følge opp alle øvrige punkt i referatet og se til at lokaler og 
godkjenninger  blir gjort klar til ferien.

Mva  May Lisbeth Kristiansen 

Bygg av ny avdeling
Bygg av ny avdeling til eksisterende barnehage, Eidekroken barnehage, vil ca koste 5. mil.



Vurderinger:

En løsning med å gjøre SFO og Akutten om til godkjente barnehager, vil etter all sannsynlighet 
bety store kostnader. Rådmannen anbefaler ikke å gå videre med disse løsningene. Hvis det 
skulle vise seg at vi ikke får til en ordning med Ørneveien Naturbarnehage, vil Rådmannen 
anbefale at vi får til en løsning ved eventuelt å leie midlertidige lokaler. 

Rådmannen vil ikke anbefale bygg av en ny avdeling, da barnetallet for kommunen er på vei
nedover.  I følge prognosene vil mange kommunale bygg få ledige store arealer, etter hvert som 
barnetallet går ned.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/137 -6

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 28.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
44/12 Skjervøy Formannskap 16.04.2012

Søknad om tilskudd - anke på avslag

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Skjervøy formannskap avslår søknaden om støtte til SMISO på bakgrunn av kommunens 
økonomiske situasjon.

Saksopplysninger

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) søkte i brev datert 23. januar d.å. på 
driftsstøtte på kroner 5000 fra Skjervøy kommune. Søknaden ble administrativt avslått. SMISO 
benyttet seg av sin ankerett og søknaden skal derfor behandles politisk.

Vurdering
Rådmannen har stor respekt for det arbeidet SMISO driver, og erkjenner selvsagt viktigheten av
det. På bakgrunn av Skjervøy kommunes anstrengte økonomiske situasjon er det likevel ikke
riktig å prioritere denne typen støtte.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/1091 -2

Arkiv: X42

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 28.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
45/12 Skjervøy Formannskap 16.04.2012

Suppleringsoppnevning – og ordinær oppnevning – av 
lagrettemedlemmer/meddommere

Henvisning til lovverk:
- Domstolloven av 15. juni 2007

Rådmannens innstilling

Formannskapet tar stilling til valgnemndas forslag, og innstiller til kommunestyret. 

Saksopplysninger

1. Suppleringsoppnevning.
I skriv datert 23.02.12 (mottatt 27. 2) ber Hålogaland lagmannsrett om 
suppleringsoppnevning av én kvinne og én mann som lagrettemedlemmer/meddommere. 
Oppnevningen skal gjelde for resten av inneværende valgperiode, det vil si til 31. 
desember 2012. 

Domstolloven § 66a som hjemler lagmannsrettens begjæring om suppleringsoppnevning, 
forutsetter at kommunen ”gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning 
fra domstollederen er mottatt”. Formannskapet forbereder saken, men § 68 krever at 
kommunestyret selv velger medlemmer, 
Kommunestyret vil behandle saken først 13. juni, mens fristen etter § 66a er 27. mai. 
Etter forespørsel aksepterer lagmannsretten denne overskridelsen. 

2. Ordinær oppnevning: 
Kommunestyrets ordinære oppnevning for perioden fra 1. jan 2013 -31. des 2016 skal 
foretas innen 1. juli i år (iht § 66), og oppnevningene kan altså behandles samtidig i 
kommunestyret. I skriv datert 24.februar 2012 fremgår det at det fra Skjervøy kommune 
skal oppnevnes tre kvinner og tre menn som lagrettemedlemmer/meddommere for neste 
valgperiode. 



Hålogaland lagmannsrett presiserer viktigheten av at det oppnevnes medlemmer som er 
valgbare ihht loven, og som ikke av andre grunner er hindret fra å møte. 

For begge oppnevningene gjelder følgende kriterier for valgbarhet ihht §§ 70-72, de mest 
aktuelle gjengitt her: 

- norskkunnskaper og personlig egnethet
- registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen, og ha statsborgerskap i Norden. 
- mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start
- ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/karantene
- flere stillinger utelukket valg, som rådmann, praktiserende advokater og ansatte ved 

domstolene
- det er krav til god vandel 

Før kommunestyrets behandling er det krav om at saken legges ut til offentlig ettersyn i to uker. 

Vurdering

Valgnemnda foreslår medlemmer overfor formannskapet, som innstiller til kommunestyrets 
behandling.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1249 -36

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Reidar Mæland

Dato:                 30.03.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/12 Skjervøy Formannskap 16.04.2012

Klage på administrativt vedtak - Boreal Offshore AS

Vedlegg:

Klage fra Boreal Offshore as v/ Yngvar Hansen
Sak 9/11 fra Omstillings- og utviklingsprosjektet
Administrativt vedtak 
Søknad fra Boreal Offshore as av 21.09.10 

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:

Klagen fra Boreal Offshore as tas ikke til følge.

Begrunnelse:
Administrasjonens beregning av del utbetaling på kr. 17.215,- er romslig i forhold til de 
dokumenterte utgifter og vurderinger.

Saksopplysninger

Boreal Offshore as fikk tildelt et tilskudd fra Omstillings – og utviklingsprosjektet i sak 9/11 
som utgjorde kr. 43.000,- for tiltak for kompetanseheving import. Dette utgjorde 41.3 % av de 
estimerte kostnader på kr. 104.200,- som var søknadsgrunnlaget fra Boreal Offshore. Etter 
anmodning om utbetaling av tilskuddet dokumenterte bedriften reiseutgifter på kr. 17.363,-
Dette utgjør 29.6 % av kr. 58.200,- som utgjorde de estimerte utgifter i søknaden hva angår : 
grunnkurs fortolling, reisekostnader og besøk av andre leverandører. 
Estimert internt timebruk var satt opp med 120 timer a`kr. 380,-(kr. 45.600,-) i søknaden.

I vedtaket om del utbetaling la administrasjonen til grunn følgende  støtteberettige kostnader                       
( tilskuddsgrunnlag):



Dokumenterte utgifter til reiser                        kr. 17.363.-
Internt timeforbruk 64t a`kr. 380.-                   kr.  24.320.-
                                                    ----------------------------------
                                  Sum                                kr. 41.683.-

41.3% av tilskuddsgrunnlaget på kr. 41.683.- utgjør kr. 17.215,- . Dette beløpet ble 
administrativt vedtatt utbetalt til Boreal Offshore as som de klager på.  
Boreal Offshore as klager på at bl.a at 41.3% er brukt to ganger ved beregning av tilskuddet. 
41.3% brukes i forhold til tilskuddsgrunnlaget som er dokumentert og vurdert. 

Vurdering

Etter rådmannens vurdering har Omstillings- og utviklingsprosjektet i sak 9/11 vært romslig når 
de lagt til grunn internt timebruk som en del av tilskuddsgrunnlaget. Rådmannen finner ingen 
grunn til å klage på det administrative vedtaket.   



PS 47/12 Referatsaker



Uttalelse fra Skjervøy SVs årsmøte 2012:

Skjervøy SV krever likebehandling i tiltakssonen

I Nord-Troms er det tverrpolitisk enighet om at det skal være likebehandling i tiltakssonen. De
personretta og næringsretta tiltakene er like for Nord-Troms og Finnmark, mens
Nordnorgestilskuddet er betraktelig lavere i Nord-Troms enn i Finnmark. Nord - Tromsregionen står
overfor de samme utfordringene som Finnmark i forhold til befolkningsutvikling og omstilling i
næringslivet. De fleste kommunene i Nord Troms sliter økonomisk, og fire av kommunene er på
ROBEK-lista.

Da tiltakssonen ble opprettet, var det en forutsetning at sonen på sikt skulle få de samme
rettighetene som Finnmark. Ordningen vi har i dag er veldig urettferdig. Det er på tide at det gjøres
nye grep, slik at forskjellene utjevnes. Sjelden har det vært større enighet om en sak, men likevel så
liten bevegelse i forhold til saken.

Skjervøy SV har flere ganger hatt saken oppe til politisk behandling. Skjervøy SV krever at regjeringen
foretar en gradvis opptrapping av Nord-Norgestilskuddet, slik at likebehandling i tiltakssonen kan bli
en realitet.

Forslagsstiller:
Skjervøy SV



Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV :

Samhandlingsreformen.

To nye helselover er trått i kraft i år, lov om folkehelsearbeid og lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester. De fører med seg at flere oppgaver blir lagt til kommunene, og de blir bare delvis
finansiert gjennom overføringer fra staten. Vi frykter at dette vil gå ut over det forebyggende
arbeidet i kommunene.

Det forebyggende arbeidet er det viktigste arbeidet om vi skal nå et av Samhandlingsreformens
hovedmål om lavere sykelighet. Hvis vi skal få en friskere befolkning, slik at helseutgiftene i
kommunen går ned, må vi satse mer på folkehelsearbeid i alle sektorer og på alle plan. I dagens
arbeid med å prioritere mellom ulike oppgaver blir det ofte viktigere å dekke akutte behov, framfor å
investere i forebyggende arbeid. Vi ser ikke effekt av det arbeidet før det er gått flere år, og det er
derfor lettere å kutte i trange økonomiske tider.

Skjervøy SV mener derfor at vi trenger et nasjonalt løft innen forebyggende helsearbeid i
kommunene, og at dette feltet tilføres en større andel friske midler.

Eksempler:

-

Styrke kroppsøvingsfaget i skolen og innføre fysisk aktivitet hver dag.

-

Økt  tilskudd til fysioterapi- og ergoterapi.

-

Økt  tilskudd til anlegg slik at kommuner kan tilrettelegge for mer fysisk aktivitet i lysløyper,
turstier, gang- og sykkelstier m.m.

-

Styrke Frisklivssentralen og dermed mulighetene for livsstilsendring hos befolkningen.
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'KYSTPARTIET.«,.4I SKJERVØY

Skjervøy kommune
v/ Ordføreren
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY

BARNEHAGESAKEN

Årsmøte i Kystpartiet Skjervøy den 12. mars 2012, drøftet den etter hvert kjente
"barnehagesaken" på Skjervøy.

Gode barnehagetilbud i Skjervøy kommune er et av de viktigste fortrinn og mål
kommunen kan ha i fremtiden.
Et godt samarbeid mellom partene i kommuner der det også eksisterer private
barnehager, er en forutsetning for å nå målene og gi et godt barnehagetilbud.

Årsmøtet i Kystpartiet Skjervøy vil be Skjervøy kommune ved ordfører og
administrasjon vurdere følgende:

1. Avholde et felles møte mellom kommunen og Ørneveien Naturbarnehage
der også Fylkesmannen i Troms som veileder og PBL deltar. Hensikten
med møtet må være å oppklare ulike oppfatninger om rammebetingelser
og praktisering av disse samt forhold som kan styrke samarbeidet.

2. Utmåling av tilskuddet private barnehager skal ha har en minstegrense.
Skjervøy kommune har praksisen vært og følge minstegrensen. Årsmøte i
Kystpartiet Skjervøy ber om at denne praksisen vurderes politisk.

3. Det er kjent at ørneveien Naturbarnehage er lagt ut for salg. Skjervøy
kommune kan benytte seg av forkjøpsrett som kommunen har. Årsmøtet i
Kystpartiet Skjervøy ber om at dette spørsmålet behandles som politisk
sak i formannskapet.



Skjervøy den 16.mars 2012

Uj1skrt fra årsmøtet i Kystpartiet Skjervøy

Waa
leder



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

Kurt A. Kristiansen
Hones
1940  BJØRKELANGEN

Att. Kurt A. Kristiansen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7984-4 10488/2012 194169/319 14.03.2012

Svar vedrørende ferdigstillelse av leilighet gnr 69 bnr 319

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/11.

Saksnr: Behandlet i:
Skjervøy Formannskap

Byggested: Klaus Dreiersvei 1, 9180 SKJERVØY Gnr/Bnr: 69/319
Tiltakshaver: Kurt A. Kristiansen Adresse: Hones, 1940 BJØRKELANGEN
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre 

enn 50 m²
Bruksareal: 11,9

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 4.2.2011.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet at sluttkontrollen ikke har avdekket feil 
eller mangler som hindrer ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7984.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Direkte innvalg: 77775521
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Notat

Til: Rune Stifjell

Fra: Arild Torbergsen

Referanse Dato

2012/35-6 22.03.2012

Organisering av drifta i Kulturhuset  i 2012,

-  jmfr pkt 9 i Rapportering nr 1 , 2012

I økonomiplanen for 2012-15 ligger det inne 50 stilling til drifta av Kulturhuset og 50 % stilling 
til drift av kino.
I vedtaket er det flg budsjettkommentar:
”Kommunestyret aksepterer at kultur og undervisningssjefen ser den økte rammen til drift av 
kino i sammenheng med prosjektet kultur, næring og idrett. Det forutsettes imidlertid at driften 
av kinoen ivaretas.”

Kultur- og undervisningssjefen vurderer det slik at det er viktig at vi har en person som tar seg av 
den daglige drifta av Kulthuset i minimum 50 % stilling. Innenfor den resterende ressurs på 50 
%, må en basere seg på timebasert personell. Dette vil gi størst fleksibilitet innenfor de 
økonomiske rammer vi har.

Kulturhuslederen skal ivareta:
- Booking av kino, teater, konserter og andre kulturarrangement
- Kjøring av kino
- Lasting av filmer, innpakking og forsendelser
- Markedsføring av kino og kulturarrangement; plakater, annonser, nærradio, hjemmeside 

etc.
- Kassaoppgjør ved arrangement
- Fakturering av leie
- Salg av billetter
- Tilstede ved arrangement
- Kjennskap til datasystemer
- Kjennskap til teknisk utstyr i huset og tilrigging av enkel lys/lyd 
- Administrere og organisere engasjement av timebasert personell
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Kulturhuset har hatt 58 arrangement inkl kino høsten 2011. Med dette aktivitetsnivået må 
huset ha en daglig leder/kontaktperson.

Oversikt høst 2011  17 uker Antall arr på Kulturhuset

Måned Arr dagtid Arr 
ettermiddag/kveld

Kino Andre 
øvinger/gen 
prøve etc

August 1 2
September 3 4 7
Oktober 4 2 6 4
November 2 5 8 2
Desember 1 5 2
Sum 10 12 28 8

Totalt 58 arr på 17 uker, derav 10 på dagtid.  

Driften ved huset etter 010112.
Kulturhusleder vil som del av den ordinære arbeidstida måtte påregne å være tilstede ved 
gjennomsnittlig to arrangement i uka på kvelds- og ettermiddagstid. Det vil også være 
arrangement på lørdager og søndager. Ser en bort fra kino, var det 3 kulturhussarrangement på 
lørdag/søndag høsten 2011.Kinoforestillingene er forutsigbare m.h.t. ukedager, mens teater, 
konserter og konferanser bookes inn på variable ukedager. Likevel vil det meste kunne 
planlegges med minimum 14 dager varsel, og arbeidstida innrettes deretter med hensyn til 
avspasering.
Teknikeren (lyd/lys) har i dag permisjon fra sin 50 % stilling til 01.08.12. Ettersom denne 
stillinga er endret til kulturhusleder, har det vært et møte med teknikeren i forhold til det videre 
ansettelsesforhold til kommunen.
Teknikeren vil innen 1. april ta stilling til en oppsigelse fra denne delenmå det en 
endringsoppsigelse til i forhold til teknikeren.

Konklusjon:

- Kulturhusleder tilsettes i   50 % stilling fram til 01.08.12. Til den tid må det være avklart 
om teknikeren krever fortrinnsrett til stillinga. 

- Kultur- og kinodrifta har 39 ukers drift, og følger i utgangspunktet skoleåret + 1 uke.
Dette vil utgjøre 21,2  timers arbeidsuke. 

- Avtale om arbeidstid inngås etter § 10 (4-5) i arbeidsmiljøloven
(Gjennomsnittsbergning av den alminnelige arbeidstid)
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Øvrig timebasert personell

- Kulturskoleansatte vil være disponibel med en *15 % ressurs (6 t/u) til rigging/teknisk 
arbeid. (fast)

- 5 % stilling som billettør (ca 2 t/u)
- 15 % kinomaskinist/teknisk personell (ca 6 t/u)
- **10 % fast maskinist (f.t. 4 t/u u-klubbleder)

*av kulturskoleressursen
**av u-klubbressursen

Til sammen er det 45 % stilling i timebaserte ressurser tilgjengelig.
I tillegg har vi en ressurs på 25 % som kan sees i sammenheng med prosjektet kultur-, idrett og 
næring. Vi har inne en søknad til Fylket på RUP midler, og svaret på denne vil påvirke 
organiseringa de neste tre årene.
Når ting som nevnt over er avklart, vil vi utlyse en fast stillingsdel som kulturhusleder. Ettersom
kultur- og undervisningsetaten er inne i en nedbemanningsprosess og vi har overtallighet av 
stillinger, kan det også bli aktuelt med omplassering av ansatte som står i fare for å bli sagt opp.

Arild Torbergsen
Kultur- og undervisningssjef



Skjervøy kommune
Rådmannen

ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT
OG ØKONOMIPLAN 2012 — 2015

RAPPORTERING NR 2 — FORMANNSKAPSMØTE 160412
Rapporten oppdatert pr 26. mars

INNLEDNING
Etter formannskapets ønske fortsetter vi med denne rapporteringen også i 2012.

Endringer siden forrige gang vil nå være skrevet i rødt. Hull i nummerserien kommer av tiltak
som er ferdigstilt og tidligere avmeldt.

A) PUNKTER I VEDTAKET 151211

1) Vurdering av konkurranseutsetting vaskeri (nr 4) Ansvar: Rådmannen
Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Vedlikeholdsleder, HTV
og virksomhetsleder på vaskeriet. Det er bedt spesielt om en vurdering av om ASVO
kan utføre denne oppgaven og det vil bli avholdt møte med dem. Utredning ferdig
innen 15.09.

2) Vurdering av konkurranseutsetting Renhold (nr 4) Ansvar: Rådmannen
Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Vedlikeholdsleder og
HTV. Utredning ferdig innen 15.09.

3) Vurdering av konkurranseutsetting brøyting off. plasser (nr 4) Ansvar: Rådmannen
Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef,
virksomhetsleder anleggsseksjonen og HTV. Utredning ferdig innen 15.09.

4) Vurdering av om ASVO kan utføre bringetjenester, snøbrøyting flytebrygger og adm
av hjelpemidler (nr 4) Ansvar: Rådmannen

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef,
vedlikeholdsleder, ergoterapeut, HTV og en representant fra ASVO. Utredning ferdig
innen 15.09.

5) Vurdering av drift av kirkegårder og kirkeparker (nr 4) Ansvar: Rådmannen
Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Rådmannen og teknisk
sjef. Møte med menighetsrådet er avholdt i slutten av februar. Enighet om at
menighetsrådet gjør en vurdering av om de vil være med på en felles anbudsutlysning



av vedlikehold grøntanlegg. Avklares innen midten av april. Utredning ferdig innen
15.09.

6) Utredning av sommeråpne barnehager (nr 5). Ansvar: K/U-sjefen
Gjennomføres innen 15. mai og rapporteres gjennom egen sak til f-skapet 29.5.

7) Barnas kommunestyre på våren (nr 6) Ansvar: Ordfører og varaordfører
Ordfører og varaordfører lager et opplegg.

8) Ungdommens kommunestyre på høsten (nr 6). Ansvar: Ordfører og varaordfører
Ordfører og varaordfører lager et opplegg.

9) Drift av kulturhuset (nr 7 og 14). Ansvar: K/U-sjefen
Basert på tilgjengelige ressurser lages et opplegg som gir mest mulig aktivitet i
kulturhuset, hensyntatt kommunestyrets krav om kinodriften. Se egen ref.sak 16. april

10) Alternativ bruk av ungdomsskolen (nr 8). Ansvar: Komiteen
Komite oppnevnt av k-styret. Består av; ordfører, K/U-sjef, H/S-sjef,
vedlikeholdsleder og økonomisjef. Avholdt ett møte i januar der ulike ideer ble luftet.
Nytt møte med befaring av bygget i mars. Komiteen mener det ikke vil være naturlig å
starte videre utredninger av konkrete ideer før kommunestyret har tatt stilling til
Kystens kompetansesenter i juni, og vil derfor legge opp til å utarbeide en liste med
muligheter innen 1. juni.

11) Privatskole i Årviksand (nr 9). Ansvar: Komiteen
Komite oppnevnt av k-styret. Består av; ordfører, varaordfører og rådmann. Avholdt
ett møte i januar. Avklart at det er ønskelig med en leieavtale for bygget. Forslag til
avtale utarbeides med sikte på behandling i f-skapet 29. mai.

12) Drift av veilys (nr 10). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har fått fullmakt til å oppnevne komite. Naturlig at komiteen får frist
til 1. september slik at evt tiltak kan vurderes i BøP 2013-16. Komiteen ble ikke
oppnevnt i februar og det bør da gjøres i april-møtet.

13) Ny barnehageavdeling (nr 12). Ansvar: Ordfører og rådmann
Kommunestyrets førsteprioritet er etablering av ny avdeling i ørneveien
naturbarnehage. ørneveien naturbarnehage har søkt om godkjenning for utvidelse av
antall plasser i den hensikt å dekke det økte behovet. Se også egen sak i f-skapet 16.
april.

14) Grunnskolens framtid som tema i kommunestyret (nr 13). Ansvar: Ordfører og
rådmann

ønskelig at dette kommer i forkant av budsjettbehandlinga og da er det junimøtet som
er aktuelt. Ordfører og rådmann avklarer agenda og K/U-sjefen sørger for innhold.

15) Rullering/omarbeiding av planer i 2012. (nr 15). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har fått fullmakt til å oppnevne komite. Vedtak av planstrategi i
januarmøtet vil være et naturlig utgangspunkt for arbeidet. Komiteen ble ikke
oppnevnt i februar og det bør da gjøres i april-møtet.



16) Styrking av netto driftsresultat fra 2013 (nr 16). Ansvar: Rådmannen
Basert på regnskap 2011 og første økonomirapportering i mai vil rådmannen lage
konkrete mål for netto driftsresultat som innarbeides i rådmannens forslag til BøP
2013-16. Pr nå naturlig å tenke at det vil bli en form for opptrapping.

B) PUNKTER FRA 2010 SOM IKKE ER FERDIG

17) Samarbeid om menighetshus (pkt 7 i fjor) Ansvar: Kirkevergen
Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: øyvind Isaksen og Kristin
Dalheim fra menighetsrådet, soknepresten og Helge Andersen og Elisabeth Larsen fra
kommunen. Kirkevergen er oppnevnt som ansvarlig. Komiteen fastsetter tidsplan på
første møte. Avholdt ett møte i fjor. Gjenstår nå å finne finansieringsløsning på ønsket
løsning og det vil komme innspill til BøP 2013-16.

18) Retningslinjer Startlån (pkt 8 i fjor). Ansvar: Økonomisjefen
Opprinnelig tenkt at nye retningslinjer skulle behandles av det nye kommunestyret før
jul med virkning fra 2012, men så har finanstilsynet skjerpet kravene til egenkapital
ved boligkjøp og Husbanken justerte sine retningslinjer i tråd med dette. Kommer sak
til neste k-styre.

19) Økonomisk sosialhjelp (pkt 11 i fjor). Ansvar: Formannskapet
Løses gjennom prosjekt Ungdom på Ræk. Bytte av prosjektleder i januar så prosjektet
videreføres som opprinnelig planlagt.

20) Trosopplæringa (pkt 17 i fjor). Ansvar: Ordføreren
Formannskapet har vedtatt å arbeide aktivt for å finne midler inkl vurdere ulike
forslag. Ordføreren oppnevnt som ansvarlig Knmiteen fastsetter tidsplan i første møte.
Ikke mottatt rapportering.

21) Kystens Kompetansesenter
Det jobbes nå med en mulighetsanalyse som skal ende opp i et forprosjekt som
ferdigstilles juni 2012. Møte i utvidet styringsgruppe i mars. Er i rute til juni.

C) NYE INVESTERINGER 2012

22) Ny brannbil (I-3). Ansvar: Teknisk
Har begynt arbeidet med utlysning. Gammelbilen prøves solgt/byttet inn. Låneopptak
godkjent av Fylkesmannen.

23) Ny småbarnsavdeling barnehage (I-4). Ansvar: K/U
Søkes løst gjennom avtale med ørneveien naturbarnehage, jf pkt 13.

24) Skredsikring Arnøyhamn skole (I-5). Ansvar: Teknisk
Ny vurdering gjøres når vi får sluttrapporten fra NGIs befaring. Ble ikke ferdigstilt av
NGI i februar — de har gitt ny beskjed om når de er ferdig.



25) Rypeveien (I-6). Ansvar: Teknisk
Litt forarbeid gjenstår, planlagt anbudsrunde fra mars. Låneopptak godkjent av
Fylkesmannen. Kommunestyret har forutsatt salg av to tomter i år for at det skal bli
oppstart.

26) Kunstgressbane (I-8). Ansvar: K/U
Lån godkjent av Fylkesmannen. SIK har sagt seg positiv til å påta seg ansvar for
grunnarbeid. Gjenstår å skrive kontrakt med SIK inkl dato for ferdigstilling av
grunnarbeidet og deretter konkurranse på levering av kunstgresset.

27)  Lekeplass (I-9). Ansvar: Rådmannen
Planlagt oppstart juni hvis det er telefritt.

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE

28) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk
Kontrakt skrevet, oppstart uka etter påske. Ser ut for å bli noe dyrere, avklares før
neste k-styre.

29) Inngang legekontoret (532). Ansvar: Teknisk
Forsinket i 2011 grunnet liten kapasitet hos aktuelle leverandører. Tatt i bruk i mars.
Gjenstår noe utenomhusarbeid når det blir bart.

30) Industriområde Sandøra (555). Ansvar: Teknisk
Prosjektering forsinket grunnet sykemelding hos innleid konsulent. Ferdigstilles i
april.

31) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk
Venter på tilbakemelding fra fylker om vi får tilskudd.

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen

32) Nedlegging sentralbord
Prosessen påbegynt, avholdt innledende samtaler. Kartlegging av arbeidsoppgaver og
vurdering av omfordeling på rådhuset gjøres innen 1. mai.

F) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef

33) Red spesialundervisning 3 stillinger 1.8.12
Pågår. Gjennomført kartlegging av kompetanse og tjenestetid, samt oppsett av ny
bemanningsplan med kompetansekrav. Kriterier for nedbemanning (gjelder hele
kommunen) fastsatt i samarbeid med alle fagforeninger. Forhåndsvarsel om oppsigelse
sendt ut før påske til aktuelle ansatte. Drøftingsmøter like over påske og evt
oppsigelser klar til 1. mai. Grunnet permisjoner, prosjekter og økning i andre behov
ser det ut for at antall oppsigelser blir lavere enn den vedtatte bemanningsreduksjonen.
Endelig antall vil ikke være klart før 1. mai.



34) Red voksenopplæring 1,5 stillinger 1.8.12
Pågår. Gjennomført kartlegging av kompetanse og tjenestetid, samt oppsett av ny
bemanningsplan med kompetansekrav. Kriterier for nedbemanning (gjelder hele
kommunen) fastsatt i samarbeid med alle fagforeninger. Nedbemanning løst gjennom
omplassering til gnumskolen.

35) Red spesped barnehage 2 stillinger 1.8.12
Pågår. Gjennomført kartlegging av kompetanse og tjenestetid, samt oppsett av ny
bemanningsplan med kompetansekrav. Kriterier for nedbemanning (gjelder hele
kommunen) fastsatt i samarbeid med alle fagforeninger. Uavklarte forhold rundt den
nye småbarnsavdelingen, jf pkt 13, gjør at dette blir ferdigstilt senere enn de øvrige
reduksjonene.

36) Red SFO 0,5 stilling 1.8.12
Pågår. Gjennomført kartlegging av kompetanse og tjenestetid, samt oppsett av ny
bemanningsplan med kompetansekrav. Kriterier for nedbemanning (gjelder hele
kommunen) fastsatt i samarbeid med alle fagforeninger. Forhåndsvarsel om oppsigelse
sendt ut før påske til aktuelle ansatte. Drøftingsmøter like over påske og evt
oppsigelser klar til 1. mai.

37) Nedlegging Årviksand skole 1.8.12
Dekkes også under pkt 11 om overgang til privatskole. Privatskolen har lyst ut
stillinger med frist i april. Evt overtallige som ikke begynner i privatskolen vil evt få
tilbud om jobb i den kommunale grunnskolen ut fra kriteriene.

G) HELSE OG SOSIAL. Ansvar: Etatssjef

38) Samhandlingsreformen
En del avtaler med UNN inngått, gjenstår 7 til neste k-styre. Gjenstår å få på plass
sykestueavtalen. Ny avtale om øyeblikkelig hjelp i samarbeid med Nordreisa,
Kvænangen og Kåfjord er også under utarbeidelse. Tar sikte på at også denne kommer
til k-styret i juni.

40) Etablering av vikarpool
Påbegynt i ledermøte i januar. Drøftet med fagforeningene. Framdriften påvirket av
lederskifter i etaten.

H) TEKNISK Ansvar: Etatssjef

42) Red 50  %  vaktmester 1.5.12
Planlegges gjennomført ved naturlig avgang.

43) Nedlegging Årviksand skole 1.8.12
Dekkes under pkt 11 om overgang til privatskole
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