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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Tema Lerøy Aurora AS orienterer om status og planer Kl 10:15

Tema Budsjett og økonomiplan – rådmannen 
presenterer sin innstilling

113/12 Bredbåndsutbygging til Akkarvik 2009/8790

114/12 Godkjenning av planprogram - valg av 
styringsgruppe

2012/4516

115/12 Referatsaker

RS 111/12 Mellomveien 30: søknad om fasadeendring samt 
utfylling for bruk som parkeringsplass gnr 69 bnr 
721.

2012/4218

RS 112/12 søknad om tillatelse til tiltak 2012/4217

RS 113/12 Strandveien 2: søknad om oppføring av tilbygg 
gnr 69 bnr 80

2012/4216

RS 114/12 Akvakulturtillatelse 2012/753

RS 115/12 Hamnnes: søknad om oppføring flytebrygge gnr 
67 bnr 15.

2012/887

RS 116/12 Øvre Ringveg 12c: Søknad om sikring av hus 
som er brent gnr 66 bnr 97.

2012/4409

RS 117/12 Severinsteffesensvei 42: søknad om planering, 
fylling og oppføring av steinmur gnr 669 bnr 805.

2012/4365

RS 118/12 Tillatelse etter forurensningsloven 2012/2689

RS 119/12 Søknad om igangsettelsestillatelse for 
rensestasjon Fiskenes gnr 69 bnr 1.

2012/1212

RS 120/12 Kveldsolveien 9: søknad om oppføring av 
veranda/carport gnr 69 bnr 535

2012/3297

RS 121/12 Søknad om tilskudd - spillavhengighet Norge 2012/137

RS 122/12 Søknad om oppføring av tilbygg og utvidelse av 
veranda gnr 58 gnr 19

2012/4416

RS 123/12 Akkarvik: Søknad om byggetillatelse for et 
allerede oppført nauast på gnr 60.103

2011/1738

RS 124/12 Ang. svar på søknad om rammetillatelse av 
27.08.12.

2009/4879

RS 125/12 oversendelse av akvakulturtillatelse 2012/3420

RS 126/12 Svar - søknad om støtte - Landsutvalget for 
jernbane

2012/137

RS 127/12 Svar - Jernrosen minnemonument 22. juli 2011 -
søknad om støtte

2012/137
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Bredbåndsutbygging til Akkarvik

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy kommune har ikke mulighet til å stå for utbygging av bredbånd til Akkarvik –
dette på grunn av den økonomiske situasjonen. 

2. Steinar Mikkelsen oppfordres til å vurdere alternative innretninger på sin reiselivssatsing 
som er forenlig med tilgjengelig IKT-infrastruktur. 

Saksopplysninger

På bakgrunn av henvendelser fra Steinar Mikkelsen som planlegger etablering av en 
reiselivsbedrift i Akkarvik har Skjervøy kommune lagt inn bredbåndsutbygging til Akkarvik i 
forslag til budsjett- og økonomiplanen siden 2009. Tiltaket har ikke blitt prioritert i den politiske 
behandlingen pga. kommunens økonomiske situasjon. 

I Akkarvik er et reiselivsanlegg under planlegging på den gamle skolen i bygda. Ei slik satsing 
krever tilknytning til bredbånd og er avgjørende for den videre satsingen i Akkarvik. Behovet er 
10 Mb inn/ut. Mobilt bredbånd er for ustabilt i Akkarvik. Dette gjelder alle leverandører.
Også fiskemottaket i bygda har behov for tilknytning til bredbånd. Det er 5-10 fastboende i 
bygda. Likevel er det ei bygd som har mange fritidsboliger som benyttes hele året. Flere av disse 
har bekreftet sin interesse for bredbånd.

Kommunen har vært i kontakt med potensielle utbyggingsaktører og tilbakemeldingen er at 
befolkningsgrunnlaget er for lite til at disse vil bygge ut fiber i området Akkarvik. Dersom en 
slik utbygging skulle være aktuell betyr det at kommunen må dekke de kostnadene som ikke er 
tilskuddsfinansiert. 

Kommunen har på bakgrunn av innhentede kostnader på utbygging av fiber til Akkarvik søkt 
Bredbåndsfylket om tilskudd til utbyggingen. Av en totalkostnad (utbygging og uttakskost) på 



kr. 1.500.000,- inkl. mva. (forbehold om prisøkning) innvilget Bredbåndsfylket et tilskudd på   
kr. 400.000,- ( 50 % av utbyggingskostnaden). Kommunens egenandel blir dermed kr. 1.1 mill.
Siden tiltaket ikke har blitt prioritert i budsjett- og økonomiplanen har kommunen arbeidet med 
alternative løsninger for en realisering av bredbånd til Akkarvik.

Etter sonderinger har kommunen bedt Telenor, som har en sentral i Akkarvik, om å beregne 
utbygging av ADSL i Akkarvik. Kostnaden gjelder etablering av DSLAM (bredbåndsnoden), 
med tilhørende strøm og kjølefunksjoner. Videre er det omkobling og utstyrsmontering for å 
hente bredbåndskapasitet fra fiber transportnettet. Med utbyggingen er det åpent for at alle 
abonnementer som er knyttet til sentralen kan bestille bredbånd, enten hos Telenor eller annen 
forhandler. Denne kostnaden er ikke inkludert i utbyggingen.
Etablering av bredbånd ADSL til Akkarvik sentral vil koste kr. 207.000,- inkl. mva (forbehold 
om prisstigning).

Skjervøy kommune har søkt Troms fylkeskommune om omdisponering av midlene fra fiber til 
ADSL. Fylkeskommunen har avslått søknaden. Årsaken er at det utfra fylkestingets vedtak om 
Folkebreiband fremgår at fiberbasert bredbåndsinfrastruktur skal prioriteres.

Skjervøy kommune har vurdert å søke Forskningsrådet (midler fra Fornyingsdepartementet) om 
medfinansiering til fiberutbyggingen. Ifølge utlysningen kan det søkes om inntil 60 % av 
utbyggingsprosjektets totalkostnad. Det gis ikke støtte til drift. Kommunen har allerede fått 
finansiert 50 % av utbyggingskostnaden med midler fra Bredbåndsfylket. Det betyr at 
kommunen kan søke om ytterligere 10 % medfinansiering (i dette tilfellet kr. 80.000,-). 
Pga. den økonomiske situasjonen anses utbyggingen å være urealistisk pga. høy egenandel i 
prosjektet. Kommunen har derfor ikke søkt om slike midler til utbyggingen av fiber i Akkarvik, 
da søknadsprosessen er omfattende og realismen for gjennomføring liten.

Vurdering

Skjervøy kommune står overfor et dilemma der ei utbygging av fiber til Akkarvik blir en stor 
kostnad for kommunen til tross for tilskudd på kr. 400.000,-. Kommersielle selskaper er ikke 
villige til å ta denne kostnaden/risikoen. Ei kommunal utbygging er derfor ønsket. 
Selv med ei medfinansiering fra Forskningsrådet vil egenandelen i prosjektet bli på over 1 
mill.kr. Fiberutbyggingen er det dermed ikke mulig å finne fullfinansiering til.

Ei ADSL-utbygging av sentralen i Akkarvik vil tilfredsstille behovene for reiselivsbedriften da 
ei slik utbygging vil gi bedriften, pga. sin beliggenhet i forhold til sentralen, 10 Mb inn/ut. 
Beboerne i Akkarvik vil imidlertid få ulik kapasitet på linjen da avstanden fra sentralen påvirker 
kapasiteten. Dvs. at de som bor lengt unna får dårligere – men dog akseptabel kapasitet –
forholdene tatt i betraktning. 

Mobilt bredbånd i Akkarvik er ustabilt og med lav hastighet, men på sikt kan det forventes at 
utbyggingen av mobilt bredbånd blir bedre. Mobilt bredbånd dekker ikke behovet til 
reiselivsbedriften, og eierne er klar på at dersom det ikke blir bygget ut bredbånd/fiber i 
Akkarvik vil reiselivsbedriften ikke realiseres.

Utbygging av ADSL i Akkarvik er ikke ei fullgod løsning på sikt, da utviklingen tilsier at fiber 
er det foretrukne alternativet. Imidlertid er ADSL et realistisk alternativ som dekker behovet for 
den aktuelle bedriften. Anslagene tilsier en kommunal kostnad på minst 207 000 kr (pluss
prisstigning), noe rådmannen ikke kan se er riktig prioritering i den økonomiske situasjonen 
kommunen er i. Kommunen ser seg altså ikke i stand til å stå for en slik utbygging. 



Alternativet til kommunal utbygging er naturligvis at utbygging gjøres på privat initiativ. I så 
fall oppfordres Mikkelsen om å søke støtte fra det kommunale utviklingsfondet etter gjeldene 
regler, samt andre mulige støtteordninger. 
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Interkommunalt kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy -
Planprogram - Delegering av myndighet - Valg av representanter til 
Styringsgruppe

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-1 (for planprogram).

Vedlegg
1 Kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Forsalg til Planprogram

Rådmannens innstilling

1. Formannskapet i Skjervøy kommune slutter seg til å delta i det foreslåtte planarbeidet med 
Interkommunal Kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy, med forslag til 
organisering, som beskrevet i vedlagte utkast til planprogram. 

2. Formannskapet i Skjervøy kommune vedtar for sin del å legge utkast til planprogram for 
interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy ut til offentlig ettersyn i 
6 uker. Samtidig annonseres det om planoppstart av det interkommunale
kystsoneplanarbeidet for Kommunene Nordreisa og Skjervøy.

3. Formannskapet i Skjervøy kommune anbefaler at fastsetting av planprogram etter offentlig 
ettersyn delegeres til styringsgruppa for Interkommunal Kystsoneplan for Kommunene 
Nordreisa og Skjervøy. Denne styringsgruppa delegeres myndighet som planutvalg, og 
fremmer kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyrene i Nordreisa 
og Skjervøy. (Begge kommuner må gjøre likelydende vedtak).

4. Formannskapet i Skjervøy kommune velger en styringsgruppe for kystsoneplanarbeidet 
sammensatt av 2 eller 3 representanter med vara fra hver kommune.



Fra Skjervøy velges:

1. __________________________ med vara _________________________________

2. __________________________ med vara _________________________________

3. __________________________ med vara _________________________________

Styringsgruppen konstituerer seg selv i første møte.

Skjervøy kommune ved formannskapet slutter seg til forslaget til sammensetting av styringsgruppe 
for Interkommunal Kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy. 

Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter 
offentlig ettersyn, delegeres til styringsgruppa for Interkommunal Kystsoneplan for Skjervøy og 
Nordreisa.  Den endelige kystsoneplanen skal vedtas av den enkelte kommune.

Hjemmel for vedtak er plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og 
§ 4-1 (for planprogram).

Saksopplysninger

Planlegging i kystsonen er ingen ny planleggingsform, men innarbeider forutsetninger for 
arealplanleggingen knyttet til den økte bruken av sjøområdene. Planen skal angi hvordan 
arealene skal brukes og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan 
settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 
Kystsoneplanen skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår 
hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt

Kystsoneplanlegging mellom flere kommuner må sees i sammenheng med at kommune grenser 
sjelden er tilpasset de økologiske forholdene i havet. Havstrømmer forflytter enorme vannvolum
uavhengig av grenser. Inndeling av kysten i adskilte produksjonsområder kan være en måte å 
redusere smittespredning.

Statusen i forhold til kystsoneplaner i Nord-Troms er ulik. Kommunene Storfjord, Kåfjord og
Lyngen har gjennom de siste åra gjennomført et stort arbeid for å utarbeide en felles
kystsoneplan for området. Arbeidet med denne planen avsluttes i løpet av 2012/13. Kvænangen 
kommune startet opp arbeidet med rullering av sin kystsoneplan i februar 2012. Dette arbeidet 
skal avsluttes i 2013.

Siden kommuneplanens arealdel skal revideres i kommunene Nordreisa og Skjervøy, vil en av 
praktiske årsaker avgrense planområdet til kun å omfatte sjøen (dvs. overflate, vann og bunn) og 
opp til riksvei, fylkesvei eller kommunal vei innafor Kommunene Nordreisa og Skjervøy sine 
grenser. En vil kunne justere plangrensa dersom det er land eller sjøformål som naturlig henger 
sammen.

Kommunenes arbeid med arealplanen vil foregå parallelt med arbeidet med kystsoneplanen. 
Konklusjoner og registreringer i kystsoneplanarbeidet vil naturlig dras med i den enkelte 
kommune sin arealdel av kommuneplanen og omvendt. Folkemøter og annet registreringsarbeid 
vil samkjøres slik at dobbeltarbeid unngås.



Vurdering

For å gjøre arbeidet smidig og effektivt er de fleste interkommunale planprosesser organisert 
med et eget planutvalg, hvor planmyndighet og personer er delegert og valgt av 
kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy. Dette planutvalget saksbehandler direkte overfor begge 
kommunestyrene. Alternativet er å forholde seg til 2 planutvalg.

Lovgrunnlaget er i plan og bygningsloven kapittel 9 gjengitt nedfor i kursiv:

Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid
§ 9-1. Interkommunalt plansamarbeid
To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er hensiktsmessig å 
samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle kommunale plantyper. 
Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes som gjennomføring av regional planstrategi. Regional 
planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode kommunene om å innlede et slikt samarbeid når det 
anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som går ut over den enkelte kommune.
Når det anses nødvendig for å ivareta og løse nasjonale og viktige regionale hensyn og oppgaver, kan 
departementet pålegge kommuner å inngå i et slikt plansamarbeid. Herunder kan det bestemme 
organisering av plansamarbeidet, om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk 
område det skal omfatte. Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende kommuner ha hatt anledning til å 
uttale seg.

§ 9-2. Organisering
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med mindre 
kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, fastsetter styret selv 
regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig. Kongen kan i forskrift gi 
bestemmelser om organisering av interkommunalt plansamarbeid.

§ 9-3. Planprosess og planinnhold
For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 11 og 12. Hver 
kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. De deltakende kommuner 
kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om planprosessen som etter loven er lagt til 
kommunen. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område.

For å effektivisere arbeidet med Kystsoneplanen, vil det være formålstjenlig å opprette en egen 
interkommunal plangruppe/styringsgruppe. Dette vil forenkle arbeidet og bidra til en samlet 
bedre bruk av de administrative ressurser. 

Alternativet er å kjøre egne prosesser i den enkelte kommune, noe som vil bety et betydelig 
merarbeid til administrasjon og organisering. Man vil også miste helhetssynet knyttet til felles 
kystområder der man i stor grad har felles interesser. 

Ved å samordne arbeidet i de to kommunene vil man høste stordriftsfordeler, og samlet komme 
frem til en mer helhetlig kystsoneplan, - man kan ikke se noen grense under vann. 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn Kystsoneplanen for kommunene Nordreisa og Skjervøy   

Arkivsak ID 2012/4487 (Nordreisa kommune)     2012/         (Skjervøy kommune) 

Plan ID  

Formål/Hensikt 

 

Målet er å få et velegnet styringsverktøy som skal gi ulike aktører i 

kystsonen forutsigbarhet og langsiktighet i bruken av sjøarealene 

uavhengig av kommunegrenser.  

Planavgrensning 

 

Siden kommuneplanens arealdel er under og skal revideres i begge 

kommuner, vil en av praktiske årsaker avgrense planområdet til å omfatte 

sjøen (dvs. overflate, vann og bunn) og opp til riksvei, fylkesvei eller 

kommunal vei innafor Kommunene Nordreisa og Skjervøy sine grenser. 

En vil kunne justere plangrensa dersom det er land eller sjøformål som 

naturlig henger sammen. 
 

Kommunenes arbeid med arealplanen vil foregå parallelt vil jobbe med 

arbeidet med kystsoneplanen. Registreringer i kystsoneplanarbeidet vil 

naturlig dras med i den enkelte kommune sin arealdel av kommuneplanen 

og omvendt. Folkemøter og annet registreringsarbeid vil samkjøres slik at 

dobbeltarbeid unngås. 

 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram 2012/13 

Utarbeidelse av planforslag Høst/vinter 2013/14 

Høring av planforslag Vår 2014 

Egengodkjenning av plan September 2014 

Organisering Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Nord-Troms Plankontor. 

Styringsgruppen  består av 4 personer med varamedlemmer utpekt av 

driftsutvalget/formannskapet i Nordreisa og i Skjervøy. Utarbeidelse, 
utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram etter offentlig 

ettersyn er delegert styringsgruppa for Kystsoneplan for Nordreisa og 

Skjervøy. Hjemmel for dette vedtaket  er plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 

og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-1 (for planprogram). 

Prosjektgruppen, som skal ha ansvar for driften, er satt sammen av 

medarbeidere fra Troms fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, 

Fylkesmannen i Troms, folk fra kommunal sektor eventuelt andre ved 

behov. Styringsgruppen kalles sammen ved behov og når viktige 

beslutninger og veivalg skal gjøres. 

 

Temaer som vil bli viet mye oppmerksomhet i planprosessen er fiskeri, 

akvakultur/havbruk, miljø- og grønne interesser herunder friluftsliv, 

kulturminner, naturbasert turisme samt eksisterende infrastruktur i 

kystsonen. Det etableres 3 arbeidsgrupper som skal jobbe med konkrete, 

relevante problemstillinger i denne sammenheng. Angående 

kommunalteknikk og infrastruktur (herunder kaier, flytebrygger sjøkabler, 

flytebrygger naust mv) innhentes dette hos kraftlag, Telenor og i den 

enkelte kommune.   
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1. Innledning 

1.1 Tilnærming 

Kystsoneplanlegging mellom flere kommuner må sees i sammenheng med at kommune 

grenser sjelden er tilpasset de økologiske forholdene i havet. Havstrømmer forflytter enorme 

vannvolum uavhengig av grenser. Inndeling av kysten i adskilte produksjonsområder kan 

være en måte å redusere smittespredning. Mattilsynet har delt opp noen fylker i soner i 

forhold til avlusning, brakklegging og utsettsoner, mens Gullestadutvalget (2011) anbefaler at 

det ikke skal gis nye konsesjoner eller økt MTB (maksimal tillatt biomasse) for laksefisk før 

et nytt system med produksjonsområder og utsettssoner er etablert. 

 

Statusen i forhold kystsoneplaner i Nord-Troms er ulik. Kommunene Storfjord, Kåfjord og 

Lyngen har gjennom de siste åra gjennomført et stort arbeid for å utarbeide en felles 

kystsoneplan for området. Arbeidet med denne planen avsluttes i løpet av 2012/13. 

Kvænangen kommune startet opp arbeidet med rullering av sin  kystsoneplan i februar 2012. 

Dette arbeidet skal avsluttes i 2013. 

 

Vekst i marin næringsvirksomhet har ført til større arealbehov i kystsonen. Kommune-

grensene i Nord Troms går midt gjennom fjorder og sund og det er et stort behov for å se de 

ulike grenseområdene under ett. Målet må være å skape forutsigbarhet for de som driver med 

marine næringer i Nord-Troms. 

 

Det er store muligheter for videreutvikling av fiskeri- og havbruksnæringen i Nord-Troms. 

Samtidig er konkurransen om bruk av kyst- og havområdene økende. Det er blitt en økt 
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bevissthet omkring den gjensidige påvirkningen mellom miljø og næringsvirksomhet, men 

også omkring hvordan ulike typer næringer påvirker hverandre. En effektiv og bærekraftig 

utnyttelse av områdene er derfor viktig. 

1.2 Formål med planarbeidet 

Alle kommuner skal ideelt sett ha en samla kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en 

arealdel. Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

Arealdelen skal vise hovedtrekkene i arealdisponeringa og se denne i lys av rammer og 

forutsetninger for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes. En kystsoneplan er 

den delen av arealplanen som omfatter sjøarealer. 

 

Planlegging i kystsonen er ingen ny planleggingsform, men innarbeider forutsetninger for 

arealplanleggingen knyttet til den økte bruken av sjøområdene. Planen skal angi hvordan 

arealene skal brukes og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan 

settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Kystsoneplanen skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår 

hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt 

1.3 Premisser for planarbeidet 

Det statlig oppnevnte Gullestadutvalget (2011), og Fylkesplan for Troms 2010 – 2013 slår 

fast at havbruksnæringen fortsatt har potensial for utvikling både i forhold til oppdrett av 

laksefisk og av marine arter. Et viktig bidrag i denne sammenheng er tilrettelegging for 

optimal bruk av kystområdene gjennom oppdaterte kystsoneplaner. 

1.4 Planavgrensing vannspeilet i sjø i hovedsak  

Siden kommuneplanens arealdel er under og skal revideres i begge kommuner, vil en av 

praktiske og årsaker avgrense planområdet til å omfatte sjøen (dvs. overflate, vann og bunn) 

og opp til riksvei, fylkesvei eller kommunal vei.  (dvs. overflate, vann og bunn) innafor 

Kommunene Nordreisa og Skjervøy sine grenser. En vil kunne justere plangrensa dersom det 

er land eller sjøformål som naturlig henger sammen. 
 

Kommunenes arbeid med arealplanen vil foregå parallelt med arbeidet med kystsoneplanen. 

Konklusjoner registreringer i kystsoneplanarbeidet arbeidet vil naturlig dras med i den enkelte 

kommune sin arealdel av kommuneplanen og omvendt. Folkemøter og annet 

registreringsarbeid vil samkjøres slik at dobbeltarbeid unngås. 

1.5 Lovgrunnlaget 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.  

• Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000. 

• Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981.  

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 

• Lov om friluftslivet av 28. juni 1957. 

• Lov om kulturminner av 10. juni 2005. 
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Rikspolitiske retningslinjer: 

• RPR for barn og unge i planleggingen 

• RPR areal og transport i planleggingen 

• RPR for vernede vassdrag 

1.6 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

 

• Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen (Gullestadutvalget 2011) 

• Fylkesplan for Troms 2010 - 2013 

• Gjeldende kommuneplaner areal og samfunnsdel 

• Gjeldende reguleringsplaner 

• Rapporter og utredninger etc. 

• Planer under arbeid herunder areal og samfunnsdel kommuneplan. 

• Kommuneplanens handlingsdel for Nordreisa kommune 2012 – 2025 (under 

sluttbehandling) 

• Utkast til kommuneplan Skjervøy kommune 2006 – 2016 (ikke vedtatt) 

2. Planprosess 

2.1 Organisering 

Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Nord-Troms Plankontor.  

Styringsgruppen  består av 4 eller 6 personer med varamedlemmer valgt av de 

kommunestyrene i Nordreisa og i Skjervøy. Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og 
fastsetting av planprogram, både før og etter offentlig ettersyn, er delegert til denne 

styringsgruppa for Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy. Hjemmel for dette vedtaket  er plan- 

og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-1 (for planprogram). 

Prosjektgruppen, som skal ha ansvar for driften, er satt sammen av medarbeidere fra Troms 

fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Troms, folk fra kommunal sektor, 

Mattilsynet og eventuelt andre ved behov. 

 

Det er avklart at spesielle temaer skal tillegges spesiell vekt i prosessen. Derfor skal det 

etableres 3 arbeidsgrupper som skal jobbe med konkrete, relevante temaer i tilknytning til 

planprosessen. Det er etablert følgende arbeidsgrupper: 

• Tradisjonelt fiskeri 

• Akvakultur/havbruk 

• Miljøintereresser, herunder friluftsliv, kulturminner, og naturbasert turisme. 

• Utredning tilknyttet kommunaltekniske innretninger og infrastruktur (herunder kaier, 

flytebrygger, småbåthavner, sjøkabler etc.) Opplysninger om dette innhentes i den 

enkelte kommune. 

Disse gruppene får i oppdrag å komme med en nåbeskrivelse, samt hvordan de mener 

framtida bør bli. Sluttrapporten fra arbeidsgruppene blir viktige bidrag i planprosessen. Videre 

blir arbeidsgruppenes deltakere sentrale i de befaringer som skal gjennomføres i 

planprosessen. 
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2.2 Hovedfaser i planprosessen og fremdrift  

 

1. Utarbeiding av prosjektplan, prosjektbeskrivelse mv. Oktober/november 2012 

 

2. Politisk behandling i driftsutvalg/formannskap til Skjervøy og Nordreisa. 

Delegasjonsvedtak til og valg av styringsgruppe, samt vedtak om å legge 

planprogrammet på høring gjøres i de samme møtene i de ulike kommuner.  

November 2012. 

 

3. Oppstart planarbeidet. Godkjenning av oppstart og planprogram november 2012 

 

4. Kunngjøring og høring av planprogram november/desember 2012 

 

5. Valg av styringsgruppe og delegasjonsvedtak til egen til egen styringsgruppe 
(plangruppe) gjøres av /driftsutvalget/formannskapet til Skjervøy og Nordreisa. 

november 2012. 

 

6. Utarbeiding av planprogram på grunnlag av høring desember 2012/januar 2013 

 

7. 1. møte i styringsgruppa - konstituering – drøfting  av planprogram mv. desember 

2012. 

 

8. Oppstart arbeidsgrupper, arbeidsgruppemøter januar/februar 2013 (forberedelse kan 

gjøres allerede i nov/desember 2012). 

 

9. Utarbeiding av utkast til ulike temakart. Aktiv møtevirksomhet i de enkelte 

arbeidsgrupper fra februar 2013 til desember 2013  Innsamling av data/-

arealopplysninger drøftinger, befaringer og forhandlinger. 

 

10. Div folkemøter/bygdemøter mars-juni 2013 – september-desember 2013. 

 

11. Utarbeide forslag til kystsoneplan med tilhørende konsekvensutredning og ROS- 

analyse. desember 2012 - januar/februar 2014 

 

12. Første gangs behandling i styringsgruppen (Planutvalget) februar 2014. 
 

13. Første gangs behandling i den enkelte kommunes kommunestyrer mars 2014. 

 

14. Høring og offentlig ettersyn PBL § 11-14 – mars/april 2014. 

 

15. Vurdering av planforslag og evt. Innsigelser. Publikum, berørte parter, organisasjoners 

merknader april/mai 2014. 

 

16. Bearbeiding av uttalelser i samarbeid med prosjektgruppen – mai/juni 2014. 

 

17.  Andre gangs behandling i styringsgruppen (Styringsgruppa/Planutvalget) mai/juni 

2014. 
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18. Behandling i kommunestyrene avhenger av om det er behov for å legge planen ut til 

offentlig ettersyn flere ganger med forutgående behandling i 

Styringsgruppa/Planutvalget. 

 

19. Vedtak PBL § 11-15. Kommunestyrene sin sluttbehandling. 

 

20. Kunngjøring av vedtak PBL § 11-15. Oversendelse av plan til aktuelle offentlige 
instanser. 

 

Hovedfaser i planprosessen er en grovmasket tidsplan og må justeres i henhold til den enkelte 

kommunes møteplaner. 

 

2.3 Medvirkning 

 

Det er besluttet at Plankontoret i Nord-Troms har ansvaret for prosessen omkring 

rullering/utarbeiding av kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy.  

Videre skal det besluttes at et eget planutvalg, heretter kalt styringsgruppe, får delegert 

myndighet fra de ulike kommunestyrene til å være styre den pågående planprosessen. 

 

Varsel om oppstart, høring av planprogram, offentlig ettersyn og kunngjøring av vedtatt plan 

blir annonsert i Nordlys og Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. Berørte parter, 

myndigheter og andre blir tilskrevet. Papirversjoner av plandokumentene vil være tilgjengelig 

på rådhusene og på Plankontoret i Nord-Troms ved alle viktige milepæler i planarbeidet. I 

tillegg vil de være tilgjengelig i elektronisk format på kommunens hjemmeside 

http://www.nordreisa.kommune.no/ og http://www.skjervoy.kommune.no/  

 

Aktuelle tema som skal rulleres er nevnt i eget kapittel. Det skal etableres ulike 

arbeidsgrupper for disse temaene. Befaringer på aktuelle steder i løpet av 2013/2014. Dette 

for å sikre at områder vurderes best mulig.  

 

Forskriften om konsekvensutredning innebærer at det i den innledende planfasen utarbeides et 

planprogram. Planprogrammet skal legges ut til offentlig høring i minimum 6 uker samtidig 

med at kommunen kunngjør varsel om oppstart av planarbeidet. Høring av planprogrammet i 

en innledende fase vil sikre at de mest aktuelle spørsmålene rundt planarbeidet blir gjenstand 

for en offentlig debatt. 

I denne fasen legges det også opp til å gjennomføre folkemøter aktuelle steder i kommunen. 

Dette blir møter hvor kommunen først orienterer kort om den pågående prosessen, for så å ta 

imot alle slags innspill fra folk. Det er for tidlig å presentere løsningsforslag så tidlig i 

prosessen.  

Videre skal planprogrammet vedtas utfra de innspill som er kommet inn i høringsrunden og 

de signaler kommunen har mottatt under folkemøtene. 

2.4 Utredningsbehov i planprosessen 

Alle planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn skal konsekvensutredes etter 

forskrift om konsekvensutredning. Alle areal og kommunedelplaner faller direkte inn under 

denne forskriften. Dette innebærer at det må utarbeides en konsekvensutreding parallelt med 

planen. Som grunnlag for planprosessen og konsekvensutredningene er det krav om at det 

skal utarbeides et planprogram.  
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I planprogrammet avklares hva som er de viktigste spørsmålene i planarbeidet, hvordan 

planarbeidet skal legges opp, medvirkning og hvilke utredninger som må gjennomføres. 

Planprogrammet vil på denne måten skape forutsigbarhet, og gjøre det klart både hva det skal 

planlegges for og hvordan ulike interesser kan og skal delta i planleggingen  

 

Forslag til planprogram kunngjøres og sendes på offentlig ettersyn i 6 uker for å sikre at alle 

forhold ved planarbeidet blir ivaretatt. 

 
Gjennom innledende prosesser vil vi ha et godt grunnlag for å gå i gang med mer detaljert 

planlegging utpå høsten i 2013. På dette tidspunktet vil en være bedre i stand til å veie opp 

ulike innspill og interesser opp mot hverandre. 

3. Beskrivelse av planområdet 

Skjervøy og Nordreisa har eldre kystsoneplaner som er lite egnet som styringsverktøy. Det er 

derfor et stort behov for å få utarbeidet nye planer. Kommunene Nordreisa og Skjervøy skal 

revidere kommunedelplanen for kystsonen som en felles interkommunal plan. Kommunene 

Nordreisa og Skjervøy er og det området i Nord-Troms der sjøområdene grenser så tett opp 

mot hverandre at bruken i en kommune influerer på bruken av sjøområdet i nabokommunen.  

Områder dette gjelder er fra Spåkenes – Kjølmangen (Vorterøy/Kågen og 

Maursund/Hamneidet/Taskebyhalvøy området. (Se kartskisse på forsiden). 

 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

4.1 Biologisk mangfold 

Rødlistearter, artsrike områder vil bli kartlagt, beskrevet og tatt med på temakart i planen. 

4.2 Fiskerier 

Fiskeriaktivitet, herunder fiskeplasser, gyteområder, oppvekstområder vil bli sentral i planen 

og beskrevet i temakart. 

4.3 Akvakultur 

Likeså vil akvakultur bli sentral i planen og beskrevet i temakart. 

.4.5 Fareområder 

Bølge og vind eksponering, snøskred, flom, kvikkleire, jord/steinras vil bli tatt med i ROS-

analysen. 

4.6 Forurensing 

Støy, utslipp mv vil bli vurdert. 

4.8 Teknisk infrastruktur 

Vil bli kartlagt i løpet av planprosessen.  

5. Risiko og sårbarhet 

Vil bli vurdert i planen 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 
Virkning på miljø og samfunn KU vil bli beskrevet når det foreligger konkrete planer og 

utbyggingsforslag. 
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115/12 Referatsaker



Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

Trond-Andre Haugseth
Mellomveien 30
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4218-2 37255/2012 194169/721 11.10.2012

Mellomveien 30: søknad om fasadeendring samt utfylling for bruk som 
parkeringsplass gnr 69 bnr 721.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Trond-Andre Haugseth søker om byggetillatelse for fasadeendring som består av skifte av 
stående kledning til liggende kledning samt utfylling langs veg for opparbeidelse av egen 
parkeringsplass.

Tiltakene ligger innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen for området. 

Kommunen har ingen merknader til tiltaket. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Trond-Andre Haugseth byggetillatelse for 
fasadeendring og utfylling som omsøkt på gnr 69 bnr 721.  

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. 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.
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Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør



Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

Helge Anders Olsen
Severinsteffensensvei. 24
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4217-2 37415/2012 194153/24 12.10.2012

Lille Taskeby: søknad om gjenoppføring av hytte etter brann gnr 53 bnr 24.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Helge Andreas Olsen søker om byggetillatelse for oppføring av hytte på gnr 53 bnr 24. Hytten 
har et bebygd areal på 88,5 m2 og et bruksareal på 64,2 m2.

Søknaden gjelder gjenoppbygging av hytte som er nedbrent, forholdene omring denne 
eiendommen må anses som avklart ihht til impliserte høringsparter. 

Byggsøk Norge AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral 
godkjenning i omsøkt funksjon.

Det skal ikke legges inn vann elle etableres avløp i bygningen.

Rusånes Fabrikker AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO hytte med fundamentplassering 
og UTF byggesett hytte på fabrikk tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte 
funksjoner.

Roger Soleng søker om ansvarsrett i funksjonen UTF mur og betongarbeid, montering pipe og 
ildsted og oppføring hytte med innredning tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i 
omsøkt funksjon.

Robertsen og Slotnes AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF grunn/fundamentering 
og terrengarbeid tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Helge Andreas Olsen byggetillatelse for 
gjenoppføring av hytte på gnr 53 bnr 24.
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Byggsøk Norge AS ansvarsrett i funksjonen 
SØK tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rusånes Fabrikker AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO hytte med fundamentplassering og UTF byggesett hytte på fabrikk
tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Roger Soleng ansvarsrett i funksjonen UTF 
mur og betongarbeid, montering pipe og ildsted og oppføring hytte med innredning 
tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF grunn/fundamentering og terrengarbeid tiltaksklasse 1.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør



Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

Lerøy Aurora as
Strandvegen 106
9006  TROMSØ

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4216-2 37949/2012 194169/80 16.10.2012

Strandveien 2: søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 80

Saksopplysninger
Lerøy Aurora AS søker om oppføring av tilbygg til eksisterende ”biproduktbygg”. Tilbygget har 
et bruksareal (BRA) på 53 m2 og et bebygd areal (BYA) på 66 m2. Bygningen får en total høyde 
på 4,4 meter og har en takvinkel på 18 grader og skal brukes som vindfang.

Bioproduktbygget er søkt om og brukes som produksjonslokalet. Bygget innehar funksjoner som 
produksjonshall, lager, spiserom, dusj, garderober og wc. Lerøy Aurora AS ønsker å benytte 
funksjonene spiserom, dusj, garderobe og wc til bruk for trailersjåfører som frakter fisk for 
bedriften. Det er i denne sammenheng at det ønskes oppført vindfang foran inngangsdøren.

Ihht reguleringsbestemmelsene for område står det i punkt:
2.1) I områdene I1, I2, I3 og I5 skal oppføres bygninger for tyngre sjørettet 
virksomhet/industri.
2.3) Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkelen skal være under 15 grader og gesimshøyde 
ikke over 8 meter.
2.5) Eventuelle påbygg eller nybygg som er forenelig med havnefunksjonen, kan 
godkjennes av havnestyret.

Vurderinger
Søknaden er innsendt som ”søknad om tiltak uten ansvarsrett”, for at dette kan gjøres må 
tilbygget ikke overstige BRA eller BYA på 50m2.  Tilbygget i denne byggesaken har et BYA på 
66,5 m2 og ”søknad om tillatelse til tiltak”. Kommunen har imidlertid sett på saken og kan 
behandle denne etter innsendt søknad grunnet at vanskelighetsgraden ikke blir større om 
tilbygget har en lengde på 17 eller 19 meter eller bredde på 3 eller 3.5 meter. Kommunen 
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behandler med denne begrunnelse denne søknad som ”søknad om tiltak uten ansvarsrett”, og da 
som omsøkt.   

Tilbygget vurderes å trenge dispensasjon for følgende forhold i reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplanen punktene 2.1 og 2.3:  

2.1) bygning for tyngre sjørettet virksomhet/industri.
2.3) takvinkel 18 grader samt at taket er pulttak. 

Punkt 2.1, kommunen vurderer velværet/opphold for trailersjåfører til å være innenfor kravet til 
reguleringsplanen da dette må sees på i forhold til det totale bilde/kjeden av arbeid i forbindelse 
med lakseslaktingen.

Punkt 2.3 kommunen må behandle dette som en dispensasjon. Saksbehandler anser denne og 
komme innenfor delegasjonsreglementet som administrasjonen kan gjøre. Takvinkel på 15 grader 
i reguleringsbestemmelsene er satt for at naboer i område ikke skal miste utsikt. Denne sak 
omhandler tilbygg til eksisterende bygg og vil ikke få innvirkning på utsikt til naboer da denne
takflaten kommer under takflaten på eksisterende bygg.
Bygningen som tilbygget skal oppføres har saltak i dag, møne på tilbygget vil komme mitt på 
vegglivet til eksisterende bygg slik at tilbygget ikke vil virke så ruvende og naboer mister 
minimalt med utsikt. Med denne begrunnelse går saksbehandler inn for å dispensere fra 
reguleringsbestemmelsene i punkt 2.3.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Lerøy Aurora AS dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Ytre Havn punkt 2.3. Bygningen tillates oppført med 
saltak på 18 grader. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Lerøy Aurora AS byggetillatelse for oppføring 
av tilbygg med bebygd areal på (BYA) 66m2 på gnr 69 bnr 80 Strandveien 2.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. 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

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Laks AS

9194 LAUKSLETTA

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
11/2756-25 Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA
Lopenr.: Tif. dir.innvalg. Deres ref.: Dato:
28701/12 77 78 81 52 10.10.2012

OVERSENDELSE  AV  AKVAKULTURTILLATELSE

Plan- og næringsetaten

Det vises til Deres søknad av 19.10.11, om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og
regnbueørret på ny lokalitet Skjervøy vest i Skjervøy kommune.

Troms fylkeskommune har vedtatt å gi tillatelse til akvakultur som omsøkt på lokaliteten
33097 Skjervoy  V.

For nærmere bakgrunn og detaljer vises det til vedlagte akvakulturtillatelse med vedlegg.

Fylkesmannens miljøvernavdeling, Kystverket Troms og Finnmark, Matti1synets
for nord- Troms har stilt en rekke vilkår til både etablering og drift som A

Laks AS plikter å sette seg inn i. I tillegg kommer vilkår stilt av Troms fylkeskommune.

For å lette virksomhetens arbeid med å følge opp de vilkår som myndighetene har satt, bør det
oppbevares en kopi av fillatelsene ved anlegg knyttet til lokaliteter i drift.

Med vennlig hilsen

ver

Vedlegg:
Akvakulturfillatelse med vedlegg datert 10.10.12

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



Kopi.
Fylkesmatmen i Troms, Miljøvernavdelingen, Postboks 6105 9291 TROMSØ
Mattilsynet i Nord-Troms, Felles postmottak, Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL
Kystverket i Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY
Fiskeridirektoratet region Troms, Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN
Frode Mikalsen

2



Skjervøy kommune

Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2012/887-11 38088/2012 194167/15 17.10.2012

Hamnnes: søknad om oppføring flytebrygge gnr 67 bnr 15.

Angels Guesthouse v/Kåre Angel har igangsatt regulering av eiendom gnr 67 bnr 15 Hamnnes på 
Laukøya. En del av konseptet til Angel er oppføring av flytebrygge og naust samt veg frem til 
disse. 

Kåre Angel søkte om utlegging/oppføring av flytebrygge den 10.02.12 og saken ble sendt på 
høring til impliserte parter. Kommunen har i brev sakt at flytebryggesaken behandles parallelt 
med behandlingen av reguleringsplanen. 

Angel Gesthaus oversendte til saksbehandler hjemmesiden til bedriften. På hjemmesiden var det 
lagt ut bilder av de prosjekter som foretaket hadde utført dette år. Et av tiltakene var utsetting av 
flytebrygge samt at det var anlagt veg frem til denne.

Kommunen kan ikke se at det er gitt tillatelse til verken flytebryggen eller vegen.

Saksbehandler hadde møte med Angels Guesthouse den 15.10.12 ang. reguleringsplanen, det ble 
på dette møte også tatt opp de tiltak som var utført uten at tillatelse er gitt (flytebrygge og veg).
Angels Guesthouse påpekte ovenfor kommunen at det var sendt inn gravemelding på vei 
inngrepet og at det var gitt tillatelse fra kommune til dette. 

Innsendt gravemelding til kommunen omhandlet etablering av sti og største gravdybde skulle 
være 0,3 meter. Vegen som er laget er en veg på 3-4 meter bredde og største gravedybde 2,5-3 
meter slik at kommunen ikke kan se at dette harmonerer med innsendte gravemelding. Imidlertid 
står det på gravemeldingen at tillatelsen kun gjelder for hva som befinner seg i grunnen ikke 
selve tiltaket. Gravemeldingen inneholder en forutsetning for at gravemeldingen skal være gyldig 
at arbeidet som omfattes av bygningsloven også er godkjent av bygningsmyndighetene. Ang. 
flytebryggen så var denne utsatt med viten og vilje. 
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Kommunen ser svært alvorlig på at enkelte tar seg til rette uten at det er gitt tillatelse til tiltakene. 
Kommunen må reagere på det ulovlige forhold/tiltak og da ihht til plan- og bygningsloven
m/forskrifter.

Gnr 67 bnr 15: Forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg og overtredelsesgebyr.

På bakgrunn av innkommet bildedokumentasjon den 07.10.12 er oppføring av flytebrygge og 
etablering av vei er tiltaket i strid med plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 20-1samt 
kommuneplanens arealdel LNF område merket sone 2.

Vi ber om en fullstendig søknad og eventuelle merknader til forhandsvarsel innen 19.11.12, jf.
pbl § 32-2, første ledd og forvaltningsloven § 16. Søknaden vil da bli behandlet etter gjeldene
regelverk.

Dersom fullstendig søknad ikke er mottatt innen 19.11.12, og kommunen likevel finner saken
godt nok opplyst etter forvaltningsloven § 17, 1. ledd, vil kommunen behandle saken ut fra de
opplysninger som foreligger. Dersom søknaden ikke blir tatt til følge, ligger det til rette for at
tiltaket er utført i strid med pbl. Kommune vil i så måte vurdere å gi pålegg om retting og
opphøring av bruk av flytebrygge med tilhørende vei, og da i medhold av pbl § 32-3.

I plan- og bygningsloven § 32-3 står det:
Ved forhold i strid med bestemmelsene gitt i eller medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold,
opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeidet. Ved
utferdiges av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse. Samtidig med utferdigelse av
pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse av pålegg gis opplysninger om at
pålegg vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.

Dersom et eventuelt pålegg ikke blir oppfylt, kan kommunen utferdige forelegg etter plan- og
bygningsloven § 32-6. et slikt forelegg vil kunne få samme rettslig virkning som en rettskraftig 
dom og fullbyrdes etter reglene i for dommer, jf. § 32-7

Sammen med et eventuelt vedtak om pålegg om retting kan kommunen gi tvangsmulkt etter plan 
og bygningsloven § 32-5, jf. § 32-3, 3 ledd. Dette kan gjøres uten videre varsel.

Vi opplyser ellers om at brudd på plan- og bygningsloven kan medføre straffeansvar, jf. Plan- og
bygningsloven § 32-9. Kommunen vil vurdere om det er grunnlag for å melde saken til politiet.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Direkte innvalg: 77775521



Side 3 av 3

Tilsvarende brev sendt til:
Konzept Arkitektur Bygg og Plan Hovedveien 2 9151 STORSLETT
Angels's Guesthouse Hamnnes 9193 NIKKEBY



Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

Tryg Forasikring V/ Rune Hole
Folke Bernadottes vei 50
5147  FYLLINGSDALEN

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4409-1 38857/2012 1941/69/97 23.10.2012

Øvre Ringveg 12c: Søknad om sikring av hus som er brent gnr 66 bnr 97.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Enebolig på eiendom gnr 69 bnr 97 Øvre Ringveg 12c er blitt totalskadd i brann og er nåværende 
form en potensiell fare for mennesker, dyr og omkringliggende bygninger. 

Kommunen har vært i kontakt med forsikringsselskapet for å få sikret bygget. 

Robertsen og Slotnes søker om lokal godkjenning samt ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO 
og ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1 sikring av bygg. Foretaket har sentral 
godkjenning i funksjonene UTF og KUT tiltaksklasse 2 anlegg, konstruksjoner og installasjoner.  

Kommunen anser foretaket som kompetent til å utføre oppdraget med sikring av bygget.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Tryg Forsikring tillatelse til sikre bygningen 
på gnr 69 bnr 97 slik at denne ikke kan forvalde skade på mennesker, dyr og omkringliggende 
bygninger.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes AS lokal godkjenning 
samt ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO og ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1 
sikring av bygg.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. 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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør



Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

GO Maskin v/  Glenn Olufsen
Ørnveien 5
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4365-2 38943/2012 194169/805 24.10.2012

Severin steffesensvei 42: søknad om planering, fylling og oppføring av 
steinmur/forstøtningsmur gnr 69 bnr 805.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Kolbjørn Kristoffersen søker om planering og fylling samt oppføring av 
steinmur/forstøtningsmur på gnr 69 bnr 805.

Tiltakene er i samsvar med reguleringsplanen i området.

Tiltakene kommer nærmere nabogrense en tillat ihht plan- og bygningsloven § 29-4, naboene har 
underskrevet naboerklæring om at de tillater tiltak nærmere enn 4 meter fra egen grense.

GO Maskin har sentral godkjenning i funksjonen UTF og søker om lokal godkjenning og 
ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1 planering, fylling, steinmur og 
forstøtningsmur. Da GO Maskin søker om lokal godkjenning i funksjonene SØK og PRO vil 
kommunen forsikre seg om at dette blir utført på korrekt måte. Foretaket Robertsen og Slotnes 
AS skal for dette prosjektet følge opp foretaket GO maskin for at kommunen skal forsikre seg 
om at foretaket er i stand til å utføre slike tiltak nå og for ettertiden. Med denne løsningen får 
foretaket GO maskin ansvarsretter i omsøkte funksjoner.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kolbjørn Kristoffersen byggetillatelse for 
utføring av planering og fylling av masser samt oppføring av steinmur/forstøtningsmur på 
eiendom gnr 69 bnr 805.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis GO maskin v/Glenn Olufsen lokal 
godkjenning og ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 planering, fylling, 
steinmur og forstøtningsmur. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Likelydene skriv er sendt:
Kolbjørn Kristoffersen
Robertsen og Slotnes AS
GO Maskin



Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

Saksbehandler
Per Kristian Krogstad

Troms fylkeskommune
Plan- og næringsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 22 25 15.10.2012 2011/6795 - 5 542.1

Deres dato Deres ref.
29.5. o 19.9. 2012 12/1619-4 o 12

Tillatelse etter forurensningsloven til landbasert anlegg for produksjon av
settefisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Storbukt i Skjervøy
kommune

Fylkesmannen i Troms har gitt tillatelse etter forurensningsloven til et landbasert
anlegg for oppdrett (produksjon) av inntil 2,5 millioner sjødyktig settefisk av laks, orret
og regnbueørret ved lokaliteten Storbukt med utslipp til Enessundet/Kobbpollen
Skjervøy kommune. Virksomheten skal benytte resirkuleringsteknologi.

Fylkesmaimen i Troms viser til søknad fra Jøkelsmolt AS, datert 7. mai 2012, oversendt fra
Troms fyikeskommune 29. mai 2012 til behandling etter forurensningsloven. Vi viser også til
brev av 19. september 2012 med resultatet av behandlingen av søknaden i Skjervøy
kommune. Jøkelsmolt AS søker om utvidelse av produksjonskapasiteten ved settefiskaniegget
i Storbukt fra 1 million til 2,5 millioner sjødyktig settefisk.

Vi gjør oppinerb:so-rn på det for arbeidet med clenne- -ettslippstillatelsen skal søke-r icyetale -et
saksbehandlingsgebyr (se nedenfor).

Vedtak
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 16,
gir Fylkesmannen i Troms tillatelse til utslipp til luft og vann fra et oppdrettsanlegg for settefisk.

Tillatelsen gis på grunnlag av opplysninger gitt i søknad fra Jøkelsmolt AS oversendt fra Troms
fylkeskommune, 29. mai 2012, og tilleggsopplysninger i brev av 19.9.2012 med resUltatet av
behandlingen i Skjervøy kommune på følgende lokalitet:

Lokalitet Kommune UTM-koordinater (midtpunkt anleg.2)  Arter (settefisk)
EUREF 89 UTM sone 33

Storbukt Skjervøy 7776880 N — 724840 Ø

Tillatelsen gjelder på de spesielle og generelle vilkår som følger vedlagt.

Den tidligere utslippstillatelsen faller med dette bort.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromso

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling

Laks, regnbueørret, røye

postmottak©frntr.no
Miljøvemavdelingen www.fylkesmannen.no/troms



Tillatelsen gjelder ikke for slakting og sløying av fisk og impregnering av nøter.

FRISTER

Tiltak Frister Pkt. i vilkårene
Internkontroll Ved oppstart 6.1
Plan for disponering av avfall fra Ved oppstart 4.1
virksomheten.
Årsrapport ang. utslippsmengder, Rapporteres i tråd med gjeldende 6.3
avfallshåndtering mm regelverk.

Skj ervøy kommune har behandlet søknaden, og anbefaler at det gis tillatelse.
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TILLATELSENS RAMME
Tillatelsen gjelder fra det tidspunkt anlegget har fått akvakulturtillatelse fra Troms
fylkeskommune. Dersom anlegget ikke har etablert seg, utvidet eller flyttet innen 2 år, må det
i henhold til forurensningslovens § 20 gis melding til Fylkesmannen som avgjør om en ny
søknad er nødvendig.

Tillatelsen gjelder for utslipp fra oppdrettsvirksomhet begrenset til:

2 500 000 stk. sjødyktig settefisk pr år.

Tillatelsen omfatter i tillegg, med unntak av forhold nevnt i vilkårene for utslippstillatelsen,
eventuelle utslipp fra produksjonsutstyr og sanitæravløp knyttet til anieggets oppdrettsvirksomhet.

BEGRUNNELSE
Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende landbaserte anlegg for settefiskproduksjon av laks,
ørret og regnbueørret hos Jøkelsmolt AS ved Storbukt, Skjervøy kommune. Søknaden
omfatter utvidelse til 2 500 000 sjødyktig settefisk. Det opplyses at utvidelsen vil finne sted
uten økning i ferskvannuttaket siden det skal benyttes resirkuleringsteknologi.

Det opplyses om at normal årlig biomasseproduskjon vil være om lag 211 tonn med et
fôrforbruk på vel 276 tonn. Anlegget bygges slik at det er mulig å samle opp slammet fra
renseanlegget, og ikke slippe det ut i resipienten. Vi kan ikke finne hvilken endelig løsning
virksomheten har valgt. Det er satt krav i tillatelsen til håndtering av slam og avfall som
oppstår ved virksomheten. Det fremgår av søknaden at avløpsvannet fra anlegget slippes ut på
ca. 10 meter (beskrivelse), mens avløpet på kartet er tegnet inn på 5 meters dyp. Vi gjør
oppmerksom på at det er satt krav om minimum 20 meters utslippsdyp i vilkårene til denne
tillatelsen.

Vi gjør oppmerksom på at lokaliteten godkjennes for den MTB som er oppgitt i tabellen over,
og at en samlokalisering, der lokaliteten er nevnt i flere tillatelser, ikke betyr at hver av
konsesionene har samme MTB på lokaliteten.
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Omsøkte lokalitet ligger i Enessundet. Den forventede organiske belastningen fra produksjonen i
oppdrettsanlegget vil trolig ikke overstige den kapasitet man beregner dette området har. Da er
belastning fra andre kilder tatt med.

Forholdet til naturmangfoldloven
Ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf. naturmangfoldloven § 7, skal
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn.

Naturrnangfoldloven (nml) § 12 setter krav om bruk av miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder. Det er gjennomført en obligatorisk B-undersøkelse som dokumenterer god
miljøtilstand ved utslippspunktet(nærområdet)for avløpsledningene. Så vidt vi kan se synes
også den tekniske beskrivelsen av anlegget å være i tråd med gjeldende krav. Vi vil likevel
understreke at Fylkesmannen ikke er godkjenningsmyndighet for den tekniske utformingen av
anlegget, så dette er kun en skjønnsmessig vurdering basert på beskrivelser i mange liknende
søknader. Det er heller ikke en vurdering av risikopotensialet når det gjelder rømming ved
uhell og uforutsette skader.

Naturbasel og Artskart (Artsdatabanken)2 viser ingen spesielle registreringer i nærområdet
(f. eks. prioriterte naturtyper og rødlistearter) som potensielt kunne bli påvirket av utslippet
fra oppdrettsanleg et.

Vannforskriften
Vi kan heller ikke se at vannforskriftens mål om minst god økologisk og kjemisk tilstand i
vannforekomsten vil overskrides med denne endringen basert på arbeidet med klassifisering
som er gjort så langt (jf. § 4 i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)).3

ENDRINGER OG OMGJØRING AV TILLATELSEN
I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre påleggene som
er gitt i denne tillatelsen eller gi nye pålegg. Fylkesmannen kan også kalle tilbake tillatelsen
dersom forutsetningene gitt i § 18 tilsier det.

TVANGSMULKT
I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt til staten for
å sikre at vilkårene i utslippstillatelsen gjennomføres.

STRAFFANSVAR
Ved overtredelse av denne tillatelsen, med vilkår, kommer forurerisningslovens kapittel 10 til
anvendelse dersom forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelser.

ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG MV.
Tillatelsen til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler jf.
forurensningslovens § 10, annet ledd.

1Nahirbase — Fagsystem fra Direktoratet for Naturforvalniffig for registrering av vernete naturtyper, verneoffasåder
og andre viktige data til bruk i arealforvaltning: htt ://dnweb12.dirnat.no/nbinns n/NB3_viewer.as
2 Karttjenesten Artskart (Artdatabanken og GBIF-Norge): htt ://artskart.artsdatabanken.no/Default.as x
3 Vannforskriften: htt ://www.lovdata.no/egi-wift/Idles?doe---/sf/sf/sf-20061215-1446.html



Tillatelsen kan påklages til Statens Forurensningstilsyn av sakens parter, eller andre med
rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er
kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages
over, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til
Fylkesmannen En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes.
Fylkesmannen eller Statens forurensningstilsyn kan, etter anmodning eller av eget tiltak,
beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgj ort (jf.
forvaltningslovens § 42). Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages (jf.
forvaltningslovens § 2, bokstav b jf. § 28)."

Oppstart av aniegget før en eventuell klage er avgjort skjer på eget ansvar.

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumenter, og Fylkesmannen vil på
forespørsel kunne gi nærmere opplysninger vedrørende denne saken.

Saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med tillatelser mv. (se forskr•ften
på lenke htt ://w ww. lo vdata.no/forisfirnditd-20040601 -0931-103 .html).

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nylig klargjort ovenfor Fylkesmemiene at
tillatelser hvor vi gir en utvidelse av produksjonsvolumet/biomasse (MTB) eller andre
vesentlige endringer, skal betraktes som nye tillatelser. For arbeidet med denne tillatelsen skal
det derfor betales et gebyr etter sats 4 (laveste sats) som for tiden utgjør kr. 19.900,-, jf.
forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.
Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet innen 3 uker etter
at dette brev er mottatt, jf forurensninasforskriftens § 41-5. Eventuell klaae bør bearunnes oa
skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må
derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis Klima- og forurensningsdirektoratet
imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.

1V71,ed hilten

,i/il (, 1//1-'f(/ ;

Cathrine Henaug €.f.
miljøverndirektør

Evy Jørgensen
fagansvarlig forurensning
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Kopi:
Jokelsmolt AS, Kobbepollen, 9180 Skjervoy
Mattilsynet, distriktskontoret for Nord -Troms, frIles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
Skjervoy kommune, postboks 145 G, 9189 Skjervoy
VEDLEGG TIL TILLATELSE
for Jøkelsmolt AS, Skjervøy kommune



Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
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Barlindhaug Consult as
postboks 183
8401  SORTLAND

Jarl Solheim

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1212-13 37265/2012 194169/823 11.10.2012

Søknad om igangsettelsestillatelse for rensestasjon Fiskenes gnr 69 bnr 1.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Byggesaksavdelingens viser til saksopplysninger og vurderinger som fremkommer i gitt 
igangsettelsestillatelse for grunnarbeid inklusiv fundamentering for rensestasjonene i skriv 
av 04.09.12

Arbeidstilsynet har gitt sin tilslutning til tiltaket i skriv av 08.10.12.

Barlindhaug Consult AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO luftbehandlingsanlegg, 
innvendig sanitæranlegg og elvarmeanlegg, betong, stål og tømrerarbeid tiltaksklasse 2.
Foretaket er sentralt godkjent i omsøkte funksjoner.

Enervent AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF luftbehandlingsanlegg tiltaksklasse 2. 
Foretaket er sentralt godkjent i omsøkte funksjoner.

Skjervøy Byggeservice AS søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i 
funksjonen UTF montering av trekonstruksjoner og ikke bærende brannvegger tiltaksklasse 2.
Foretaket har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 og søker nå lokal godkjenning i tiltaksklasse 2. 
Foretaket har ved flere anledninger vist at de behersker arbeid i tiltaksklasse 2 og med denne 
begrunnelse gis foretaket godkjenning som omsøkt.

Nord Troms Rør AS søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i funksjonen UTF 
installasjon sanitærutstyr tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning i tiltaksklasse
1 og søker nå lokal godkjenning i tiltaksklasse 2. Foretaket har ved flere anledninger vist at de
behersker arbeid i tiltaksklasse 2 og med denne begrunnelse gis foretaket godkjenning som
omsøkt.
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Jaro AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO hulldekker tiltaksklasse 2. Foretaket er sentralt 
godkjent i omsøkte funksjoner.

Boreal Offshore AS søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i funksjonen UTF 
montering av bærekonstruksjon av stål for bæring av hulldekke tiltaksklasse 2.  Foretaket har ved 
flere anledninger vist at de behersker arbeid i tiltaksklasse 2 og med denne begrunnelse gis 
foretaket godkjenning som omsøkt.

Ut fra ovenstående kan det gis byggetillatelse/igangsettingstillatelse for alle arbeider for omsøkt 
prosjekt.   

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy kommunen 
byggetillatelse/igangsettelsestillatelse for alle arbeider i forbindelse med byggingen av 
rensestasjon på gnr 69 bnr 1 fiskenes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Barlindhaug Consult AS ansvarsrett i 
funksjonen PRO luftbehandlingsanlegg, innvendig sanitæranlegg og elvarmeanlegg, betong, stål 
og tømrerarbeid tiltaksklasse 2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Enervent AS ansvarsrett i funksjonen UTF 
luftbehandlingsanlegg tiltaksklasse 2. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS lokal godkjenning
som foretak samt ansvarsrett i funksjonen UTF montering av trekonstruksjoner og ikke bærende 
brannvegger tiltaksklasse 2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22.3 gis Nord Troms Rør AS lokal godkjenning som
foretak samt ansvarsrett i funksjonen UTF installasjon sanitærutstyr tiltaksklasse 2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22.3 gis Jaro AS ansvarsrett i funksjonen PRO 
hulldekker tiltaksklasse 2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Boreal Offshore AS lokal godkjenning som 
foretak samt ansvarsrett i funksjonen UTF montering av bærekonstruksjon av stål for bæring av 
hulldekke tiltaksklasse 2. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannne i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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Likelydene skriv er sendt til:

Barlindhaug Consult AS
Enervent AS
Skjervøy Byggeservice AS
Nord Troms Rør AS
Jaro AS
Boreal Offshore AS



Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
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Vegar Slotnes
Kveldsolveien 9
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3297-3 37606/2012 194169/535 15.10.2012

Kveldsolveien 9: søknad om oppføring av veranda/carport gnr 69 bnr 535

Saksopplysninger/Vurderinger:

Vegar Slotnes søker om oppføring av veranda/carport på gnr 69 bnr 535 Kveldsolveien 9.
Verandaene vil få et totalt BYA på 37m2. Verandaene vil ligge 8 meter fra vegkant.

I område som definerer Kveldsolveien er det ikke reguleringsplan, dette grunnet at det er fare snø
og steinras. Kommunen har ikke lov til å gi tillatelse til tiltak som gjør at det kan bli økt risiko for
beboere i/på område/eiendommen. En veranda er ikke et slikt tiltak som gjør at det blir økt
aktivitet i område, dette medfører da at tillatelse kan gis. Det er pr definisjon ikke byggegrense
opp mot bygningene fra veg, vegloven sier imidlertid at det for kommunale veger kan tillates
oppføring av bygging 15 meter fra vegmidt. Det er generell praksis i Skjervøy kommunen at
bygninger/konstruksjoner kan vurderes oppført inntil 5 meter fra vegkant (asfaltkant). Verandaen
vil ligge noe høyere enn vegen, slik at en ser at verandaen ikke vil bli skadet grunnet snørydding.
Verandaen kan virke noe ruvende, men det å bygge en veranda på denne plassen med skrånende
terreng vil medføre at denne vil virke noe ruvende. Verandadekket vil bli brukt som tak for en
carport (parkering under verandaen).

Det er ikke innkommet anmerkninger til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Vegar Slotnes byggetillatelse for oppføring av 
veranda/carport på gnr 69 bnr 535 Kveldsolveien 9. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i troms. 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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør



Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen
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Spillavhengighet Norge - regionsteam Nord Norge
Drabeng
9060  LYNGSEIDET

Att. Lill Tove Bergmo

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/137-31 38739/2012 223 22.10.2012

Søknad om tilskudd - spillavhengighet Norge

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om tilskudd, datert 15.09.2012. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune anser formålet dere søker om støtte til som meget godt. Imidlertid er 
Skjervøy en ROBEK-kommune med meget anstrengt økonomi, og vi har derfor ikke rom for å 
yte denne typen støtte. 

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte. 
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket. 

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

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

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær 
Skjervøy kommune



Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
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Kåre J. Nilsen
Trollveien 15
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4416-2 39222/2012 194158/19 25.10.2012

Søknad om oppføring av tilbygg og utvidelse av veranda gnr 58 gnr 19

Saksopplysninger/Vurderinger:
Kåre J Nilsen søker om oppføring av tilbygg til hytte samt utvidelse av verandaen rundt hytten.
Tilbygget er på 18m2 og utvidelsen av verandaen er på 35m2.

Tilbygget og verandaen ligger innenfor 100 metersbelte langs sjøen (plan- og bygningsloven 
§ 1-8) og det trengs således dispensasjon fra dette. Ca 50 meter fra sjøen går det en hovedveg, 
kommunen regner denne vegen som 100 metersbelte til sjøen, kommunen kan således ikke se at 
hensynet til strandsonen skulle bli forringet av tiltaket.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kåre J Nilsen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av tilbygg og veranda på gnr 58 bnr 19.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Kåre J Nilsen byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg og veranda på gnr 68 bnr 19.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. 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

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør



Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
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Åge Williamsen
Daleveien 47
9100  KVALØYSLETTA

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1738-5 36871/2012 1941/60/103 09.10.2012

Akkarvik: Søknad om byggetillatelse for et allerede oppført naust på 
gnr 60 bnr 103

Saksopplysninger/Vurderinger:
Åge Williamsen søkte om byggetillatelse av naust den 26.04.11, Williamsen ble kontaktet av 
byggesaksavdelingen pr telefon da søknaden var mangelfull og det ble avtalt et møte. 
Kommunens avtale med Williamsen ble ikke avholdt slik at det ble sendt ut skriv datert 13.06.12 
til Williamsen der han ble gjort oppmerksom på hva som var mangel med søknaden. Etter dette 
skriv ble det avholdt et møte på undertegnedes kontor der det atter en gang ble klargjort om hva 
som manglet i søknaden. Undertegnede var på rundreise i Skjervøy kommunen og på denne 
rundreisen ble det oppdaget at Williamsen hadde påbegynt og var nesten ferdig med oppføringen 
naustet. Den 26.09.12 ble det sendt ut forhandsvarsel om pålegg og overtredelsesgebyr. Den 
15.10.12 ble det avholdt nytt møte på undertegnes kontor der Williamsen beklaget hendelsen og 
leverte inn tilnærmet komplett søknad.  Det gjenstående for å kunne gi en tillatelse er at 
Williamsen får hjemmel til eiendommen.  
Ihht skriv av 26.09.12 ble det gitt forhandsvarsel om pålegg og overtredelsesgebyr. 

Pålegget er oppfylt da det er innlevert tilnærmet komplett søknad. 

Overtredelsesgebyret blir som følger:
Jf. Pbl § 32-8 kan overtredelsesgebyr ilegges den som forsettlig eller uaktsomt har latt 
utføre/utført søknadspliktige tiltak og/eller ikke ivaretar det ansvar den enkelte er pålagt. Aktuelt 
tiltak faller inn under punktene a og d i denne paragraf. SAK 10 gir utdypende bestemmelser om 
overtredelsesgebyrer i §§ 16-1, 16-2 og 16-3.

§ 16-1 punkt:
a) Hjemmelshaver (her tiltakshaver) har utført/latt utføre søknadspliktig tiltak uten 
      søknad og tillatelse jf Pbl § 20-1. Dersom tiltaket i det vesentlige er i 
      overensstemmelse med krav, kan det gis gebyr inntil 10.000,-
      (halvparten til privatpersoner)
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d) Hjemmelshaver (her tiltakshaver) har latt tiltaket utføre uten bruk av påkrevet 
      godkjent ansvarlig foretak. Punkt 1 sier at det gis inntil kr 10 000 
      (halvparten til privatpersoner) der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent 
      foretak.

Med bakgrunn i § 16-1 punkt a og d gis det et overtredelsesgebyr på kr 2.500,- for punkt a) og 
kr 2.500,- for punkt b), til sammen kr. 5.000,-

Åge Williamsen søker nå om byggetillatelse for oppføring av naust på gnr 60 bnr 103. Naustet 
har et bebygd areal på 48m2 og et bruksareal på 77m2. Bygningen oppføres med 2 etasjer. 
Bygningen ligger innenfor 100metersgrensen langs sjøen og en må derfor dispenseres fra kravet i 
plan- og bygningsloven § 1-8 og da med hjemmel i § 19-2.

Tomten som Åge Williamsen søker byggetillatelse på ble fradelt i 2010 med formål 
naustbebyggelse, alle relevante forhold ble belyst og funnet i orden i forbindelse med 
behandlingen av fradelingen.

Byggetillatelse kan gis men da med forbehold om at Williamsen får hjemmel til eiendommen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Åge Williamsen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens LNF område merket 2 for oppføring av naust på gnr 
60 bnr 130

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Åge Williamsen byggetillatelse for et allerede 
oppført naust på gnr 60 bnr 130.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven v/byggesaksforskriften § 6-8 Selvbygger gis Åge 
Williamsen ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 trearbeider. 

Tillatelsen gis med forbehold om at tiltakshaver får hjemmel/rett til eiendommen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges tiltakshaver overtredelsesgebyr. jf SAK 10 
§ 16-1 bokstav a og d gis det et overtredelsesgebyr stort kr. 5.000,-

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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Kopi: 
Ullabrith Raines, Tomasjordveien 166B, 9024 Tomasjorsd
Arvid Andreassen, Lotta Lenangsøra, 9064 Svensby
Jan Roald, Kemivegen 12, 9011 Tromsø
Stein Andreassen, Akkarvik, 9190 Akkarvik
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A & R Eiendom Skjervøy AS
Postboks 166
9189  SKJERVØY

Arne Roger Jørgensen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2009/4879-9 38304/2012 194170/1 18.10.2012

Ang. søknad om rammetillatelse datert 27.08.12 gnr 70 bnr 1

Viser til skriv av 27.08.12 og møte den 09.10.12 ang Deres søknad om rammetillatelse på Rasch-
bygget.

På møte ble det sakt at kommunen skulle se på saken en gang til for eventuelt å kunne gi en 
rammetillatelse basert på innkommet søknad. 

Kommunen har innhentet ekstern kompetanse som i samarbeid med kommunens egen 
kompetanse har gjort en ny vurdering/gjenomgang av søknaden for eventuelt å kunne finne noe 
som kunne endre kommunens syn på saken.

Kommunen har ved den nye gjenomgangen ikke funnet elementer som gjør at søknaden om 
rammetillatelse kan imøtekommes.

Kommunen oppgir følgende elementer som enda gjenstår før det kan gis rammetillatelse:
1. Riksantikvaren er Troms fylkeskommune v/kulturetaten ved behandling av
ramme/byggesøknaden. Troms fylkeskommune v/kulturetaten har ikke gitt sin 
tilslutning/godkjenning til tiltaket. Omsøkt bygning må ha godkjenning fra Troms 
fylkeskommune v/kulturetaten før kommunen kan gi rammetillatelse. For å underbygge 
forståelsen av viktigheten av at Troms fylkeskommune v/kulturetaten må godkjenne dette 
bygget vises det til punkt 1.3 i reguleringsplanen for ”Ytre Havn” sitat 
Punkt 1.3. Større endringer i nærheten av de fredede bygningene skal meldes til
Riksantikvaren. Dette gjelder bl.a. tilbygg til eksisterende nabobygg, riving eller
oppføring av nye bygg, flytting av gamle gjerder, anlegg av vei eller kraftlinje. Sitat slutt.
Kommunen viser videre til uttalelser ang. godkjenningen ved revidering av 
reguleringsplanen ”Ytre havn” fra Miljødepartementet sitat:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 finner Miljødepartementet å kunne stadfeste 
Skjervøys kommunestyrets vedtak 21. juni 2006 om endring av område F1 i 
reguleringsplan for Ytre Havn, med endring slik at det nye bygget får en maksimal 
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mønehøyde på koste 14,5 meter. Det er et vilkår for stadfestingen at endelig utforming 
av bygget skjer i samråd med fylkeskommunens kulturminneetat. Sitat slutt. 

2. Omsøkte rammetillatelse inneholder butikk i 1 etasje, men skal brukes som garasje 
inntil det kommer butikk i dette arealet. Skal omsøkt bygg ha funksjonen butikk må 
arbeidstilsynet ha søknaden til uttalelse. Er funksjonen butikk må det etableres 
parkeringsplasser. Det må også fremmes ny søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanens bestemmelser for havneformål/tyngre sjørettet
virksomhet/industri til parkering.
Skal arealet brukes til garasje må det dispenseres fra reguleringsplanen Ytre Havn fra 
formålet forretningsdrift/butikk til garasje. 

3. Foretaket AR-Ing AS har søkt om ansvarsrett i kategoriene SØK tiltaksklasse 1 og
PRO i tiltaksklasse 2. Hele prosjektet settes i tiltaksklasse 2 grunnet kompleksiteten
i prosjektet. Foretaket kan ikke regne med å få ansvarsrett i omsøkte kategorier.

4. Skal avsatt drosjeholdeplass i reguleringsplan innregnes i dette prosjektet må det
dispenseres fra formålet om å ha bygning på denne eiendom om til friareal eller annet 
formål som ikke omhandler bygninger på denne eiendommen.

Dette til orientering.

Med hilsen

Yngve Volden Kjell Ove Lehne
Teknisk sjef Avdelingsingeniør

Direkte innvalg: 77775521

Tilsvarende brev sendt til:
AR-ing AS Postboks 112 9189 SKJERVØY
A & R Eiendom Skjervøy AS Postboks 166 9189 SKJERVØY



Salmar Nord AS
Gjøvika

U
TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

9392 STONGLANDSEIDET

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
12/2730-13
12/2731-13 Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg Deres ref.: Dato:
29011/12 77 78 81 52 12.10.2012

OVERSENDELSE  AV  AKVAKULTURTILLATELSE

Plan- og næringsetaten

Det vises til Deres søknader, begge datert 26.07.12, om tillatelse til samlokalisering av
tillatelser for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitetene 25855
Tussøya i Tromsø kommune og 16736 Kåvika i Skjervøy kommune.

SalMar Nord AS innehar i dag totalt 13 akvakulturtillatelser for matfisk av laks, ørret og
regnbueørret. Disse er; T-TN-1, T-TN-5, T-TN-8, T-TN-15, T-D-9, T-D-10, T-D-11, T-D-12,
T-N-3, T-N-5, T-N-10, T-N-14 og T-G-8.

Troms fylkeskommune har vedtatt å gi tillatelser som omsøkt. Samlokaliseringene skal ikke
innebære noen endringer på lokalitetene, hverken i form av biomasse eller arealbeslag.

Fylkesmatmens miljøvernavdeling, Mattilsynet - Distriktskontorene for Tromsø og nord-
Troms og Kystverket Troms og Finnmark har stilt en rekke vilkår for tillatelsen. I tillegg
kommer vilkår stilt av Troms fylkeskommune.

Som innehaver av akvakulturtillatelsen plikter dere å sette dere inn i ovennevnte vilkår, samt de
lover og forskrifter som gjelder for etablering og drift av tillatelsen.

For å lette arbeidet med å følge opp de vilkår som myndighetene har satt, bør det oppbevares en
kopi av tillatelsene ved anlegg knyttet til lokaliteter i drift.

Med vennlig hilsen

Jap e M. P dersen
ådgiver

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



Vedlegg
Akvakulturtillatelse datert 12.10.12 med vedlegg

Kopi
Fiskeridirektoratet region Troms, Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, Postboks 6105 9291 TROMSØ
Kystverket i Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Mattilsynet i Nord-Troms, Felles postmottak, Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL
Mattilsynet i Tromsø, Felles postmottak, Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 9299 TROMSØ
Lerøy Aurora AS
Frode Mikalsen
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Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 55 00 Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Postboks 145-G Skoleveien 6 Telefaks: 77 77 55 01
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6
E-post: Post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Tromskoiteen av landsutvalget for jernbane
B. A. Løvoldsveg 108
9022  KROKELVDALEN

Att. Olav Lindrupsen

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/137-33 38746/2012 223 22.10.2012

Søknad om støtte - Landsutvalget for jernbane

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om støtte til deres arbeid for jernbanesaken. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune anser formålet dere søker om støtte til som godt. Imidlertid er Skjervøy en 
ROBEK-kommune med meget anstrengt økonomi, og vi har derfor ikke rom for å yte denne 
typen støtte. 

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte. 
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket. 

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

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

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Skjervøy kommune



Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 55 00 Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Postboks 145-G Skoleveien 6 Telefaks: 77 77 55 01
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6
E-post: Post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Jernrosen minemonument
Fagerstrandbakken 30
1454  FAGERSTRAND

Att. Arvid f. Janzon

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/137-32 38743/2012 223 22.10.2012

Svar - Jernrosen minnemonument 22. juli 2011 - søknad om støtte

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om tilskudd til minnemonument. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune anser formålet dere søker om støtte til som godt. Imidlertid er Skjervøy en 
ROBEK-kommune med meget anstrengt økonomi, og vi har derfor ikke rom for å yte denne 
typen støtte. 

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte. 
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket. 

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

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

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Skjervøy kommune
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