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Eventuelt forfall må meldes snarest.  Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.





                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

51/13 Strandveien 86; søknad om innsetting av 
vindu/dør samt oppføring av altan/veranda på gnr 
69 bnr 495 seksjon 3

2013/1260

52/13 Måseplager i Vågdalen 2013/1369

53/13 Dispensasjon etter § 6 i "Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag"

2013/533

54/13 Klage på formannskapsvedtak 20/13 ang ulovlig 
oppført platt med påstående grill gnr 64 bnr 121

2010/401

55/13 Revisjon av kommuneplanens arealdel -
Høringsutkast Planprogram

2011/4623

56/13 Lillevika - ny behandling ifm allerede oppført vei

57/13 Referatsaker

RS 43/13 Oppfølging BØP # 5 2012/4692

RS 44/13 Søknad om bruksdendring av bod til soverom 
samt fasadeendring som består i innseting av 
vindu på gnr 69 bnr 239

2013/1554

RS 45/13 Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring 
av tilbygg for trinn 1, 2 og 3 ved Lerøy Aurora 
Skjervøy gnr 69 bnr 1 fnr 825

2012/4903

RS 46/13 Spellemannsdalen 9: søknad om oppføring av 
veranda gnr 69 bnr 147

2013/1775

RS 47/13 Skoleveien 16: Søknad om oppføring av garasje 
gnr 69 bnr 577.

2013/1791

RS 48/13 Søknad om utvidelse av altan gnr 69 bnr 591 2013/1854

RS 49/13 Lille taskeby: Søknad om oppføring av hytte gnr 
53 bnr 41

2013/1513

RS 50/13 Søknad om oppføring av uthus gnr 56 bnr 1 2013/1962

RS 51/13 Øvre Ringveg 12 B: Søknad om oppføring av 
veranda gnr 69 bnr 101

2013/2007

RS 52/13 Simavåg: Søknad om etablering av 
parkering/oppstillingsplass gnr 53 bnr 40

2013/1777

RS 53/13 Søknad om ferdigattest 2011/3275

RS 54/13 Søknad om oppføring av påbygg for bruk til bad 
samt nedsenking av veranda på gnr 69 bnr 132 
Nordveien 41

2013/1236

RS 55/13 Kveldsolveien 2b Søknad om oppføring av 
garasje gnr 69 bnr 680

2013/1296

RS 56/13 Søknad om endringsmelding, utvidelse av hytte 2011/3275



gnr 64 bnr 40 Årviksand

RS 57/13 Søknad om ansvarsrett prosjekterende og kontroll 
sprinkelanlegg gnr 69 bnr 1 fnr 825

2012/4903

RS 58/13 Søknad om riving og gjenoppføre av tilbygg til 
bolig samt oppføring av garasje gnr 69 bnr 767

2013/1229

RS 59/13 Søknad om oppføring av fenderverk/støttekai gnr 
64 bnr 92 0

2013/764

RS 60/13 Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 235 2013/1182

RS 61/13 Søknad om oppføring av tilbygg på gnr 64 bnr 
164 Årviksand

2013/1181

RS 62/13 Søknad om riving av brannskadet enebolig gnr 69 
bnr 253

2013/1478

RS 63/13 Søknad om opføring av garasje/naust gnr 64 bnr 9 
Årviksand.

2013/1395

RS 64/13 Svar - søknad om støtte til utførelse av utstilling -
"Kristians hus".

2012/4208

RS 65/13 Svar - søknad om støtte til konferanse i 
kreftsykepleie

2012/4208

RS 66/13 Svar - søknad om støtte - Kveenidol 2012/4208

RS 67/13 Svar - søknad om støtte over budsjett i 2014 - N. 
K. S veiledningsenteret for pårørerende

2013/1804

RS 68/13 Strandveien 40: oppføring av 2 ark gnr 69 bnr 3. 2010/1727

58/13 Vurdering av konkurranseutsetting renhold 2013/1617

59/13 Vurdering av konkurranseutsetting av vaskeret 2013/1617

60/13 Grovkalkyle opprustning/ riving av Havnegata 38 2010/411

61/13 Konkurranseutsetting brøyting 2013/967

62/13 Skjervøy ungdomsklubb - utbedringer i.h.t. 
rapport

2012/36

63/13 Søknad om deling av driftsenheten 57/18, 57/38, 
57/123 og 57/124 beliggende i Arnøyhamn

2013/1624



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/1260 -3

Arkiv: 194169/495

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 07.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
51/13 Skjervøy Formannskap 24.06.2013

Strandveien 86; søknad om innsetting av vindu/dør samt oppføring av 
altan/veranda på gnr 69 bnr 495 seksjon 3

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 

Vedlegg
1 Tegning
2 Skisse
3 Søknad om bygging av altan
4 Kart 1/750

Rådmannens innstilling

Det sendes ut forhandsvarsel om overtredelsesgebyr og pålegg om tilbakeføring av omsøkte 
arbeider/at de 2 resterende leilighetene får samme utforming som Steinar Robertsen. Dette er 
avhengig av om eiere av de to leilighetene vil ha slik løsning samt at det må sendes 
byggesøknad/nabovarsling av tiltakene.

Saksopplysninger

Steinar Robertsen søkte den 11.04.13 om byggetillatelse for innsetting av vinduer i hems på sin 
leilighet Strandveien 86. I muntlig kontakt med Steinar Robertsen fremkom det i ettertid at 
vinduene allerede var innsettet. Saksbehandler var i den anledning på befaring og kunne da 
konstatere at det ikke var satt inn vinduer men en tofløyet dør. Saksbehandler var da i kontakt 
med Robertsen, og det ble da enighet om at det måtte søkes om oppføring av en altan foran disse 
dørene. En slik søknad er nå fremmet for kommunen. 

Tiltaket er utført ulovlig og tiltaket strider med plan- og bygningsloven § 20-2. Det er ikke i 
foranledningen denne sak utsendt forhandsvarsel om ulovligheten/overtredelsesgebyr. Dette på 
grunn av påvente av hva kommunen måtte bestemme av sanksjoner. Og da enten pålegg om 



tilbakeføring eller at de resterende 2 leiligheter må bygges om til utseende som Robertsen har 
omsøkt. 

Vurdering

Steinar Robertsen har i dette tilfelle tatt seg til rette uten at det foreligger godkjent byggesøknad 
på tiltaket. Tiltaket må anses å være grovt all den tid det kan ha store konsekvenser dersom 
personer går ut døren og faller utfor denne. Robertsen har fått muntlig beskjed om at døren må 
blokkeres fra utsiden slik at denne ikke kan åpnes opp fra innsiden av leiligheten. Bygningen 
som tiltaket er utført i er bygget med utforming som minner om naust/brygge. I disse 
bygningene var det dører oppe i gavelveggen/røstet, for å kunne ta inn varer. Eksisterende 
bygning har butikklokaler i 1 etg og 3 leiligheter i 2 og 3 etasje. Leiligheten har hver sitt saltak 
vent med gavelvegg ut mot sjø. At det nå er 1 av leilighetene som har slik løsning må kunne sis 
å virke forstyrende på det totale bilde av miljøet på kaia/bygningen.

Saksbehandler er av den formening at enten må alle leilighetene ha utforming som omsøkt av 
steinar Robertsen (tofløyet dør med liten altan) eller så må leiligheten som Robertsen disponerer 
tilbakeføres til den stand den var før ombyggingen.

Forhandsvarsel som sendes ut i forbindelse med denne saken er betinget av hva formannskapet 
måtte fatte vedtak om.
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Skjervøy kommune teknisk etat
V/ Yngve Volden

Søknad om bygging av en liten altan i strandveien 86 c

Besøkadresse:
Postadresse:
Bankgiro:
E- post:
Telefon:
Telefaks:
Mobil :
Orga. nr.
Godkj. nr.

Kveldsolveien 1, 9180 Skjervøy
Kveldsolveien 1, 9180 Skjervøy
8382.08.51229
steinargrobertsenogslotnes.no

2000008536

Skjervøy 08.05.2013

Jeg søker herved om tillatelse til å montere en liten altan 2xlm på loftet i strandveien 86c
Jeg hadde i utgangspunktet søkt på mont av et vindu på 2,0x210 som jeg byttet ut med ei
Glassdør på samme størrelse, dette trodde jeg var helt uproblematisk for kommunen men
Har i ettertid fått vite at det ikke lar seg gjøre, døra er montert å har barnesikring så jeg mener
Den har samme sikkerhet som et vindu. Men for å unngå videre diskusjoner å eventuelle
Problemer søker jeg om mont av altan som igjenn kan fungere som rømningsvei i tilfelle
Brann.

Med Hilsen Steinar Robertsen.

77 77 71 90
77 77 71 95
99 16 16 62
953 710 765





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/1369 -3

Arkiv: K40

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
52/13 Skjervøy Formannskap 24.06.2013

Måseplager i Vågdalen

Vedlegg
1 Brev fra kommunelegen
2 Artikkel Norsk Ornitologisk Forening
3 virkemidler for måseplager

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Fra og med hekkesesongen 2014 iverksettes eggplukking i Stussnesfjellet.
Kostnadsramme kr. 60 000,- årlig, søkes innarbeidet i BØP 2014-17.

Saksopplysninger

Etter at en del beboere i Vågdalen opplever at måkene som hekker i Stussnesfjellet har tatt seg 
opp igjen og dette fører til helseplager og betydelig forringelse av trivsel har formannskapet bedt 
om en sak over temaet.

Saksbehandler har vært i kontakt med kommunelegen og det bekreftes derfra at støy fra måken, 
for enkelte, kan påvirke søvn og ”slite på” ut fra det helsemessige. Det vises for øvrig til skriv 
fra kommunelegen skrevet i 2006(vedlagt)

Skjervøy formannskap drøftet ”måkeproblemet” i møte 15.04.2013 og følgende 4 punkter ble 
vedtatt:

1. Skjervøy kommune undersøker hvilke lovlige tiltak som kan settes inn mot måseplagen
    og utreder hvor store kostnader de enkelte tiltakene medfører.
2. Forslag til tiltak legges frem for formannskapet i mai og vurderes igangsatt.



3. Eventuelle kostnader i forbindelse med tiltakene søkes innarbeidet i budsjettreguleringen
    i junimøtet.
4. Vi ber samtidig aktuelle beboere ta initiativ til privat innsamling og dialog med
    næringslivet med tanke på pengestøtte

For å undersøke hvilke lovlige tiltak som kan settes inn mot måseplagen, jfr. pkt 1 i vedtaket har 
Skjervøy kommune har vært i kontakt med Fylkesmannen i Troms(FM), Troms 
Fylkeskommune(TFK) og Direktoratet for naturforvaltning(Dirnat) for å sjekke ut hvilke,
eventuelle tiltak, som kan være tilrådelig å gjennomføre.

FM sier de ikke lenger ”styrer” med vilt, slik som måsen. Dette ”feltet” har Troms 
Fylkeskommune overtatt.

TFK viser til en artikkel utarbeidet av Norsk Ornitologisk Forening med overskrift ”Avliving av 
måker som bråker?”(vedlagt).  I rapporten står det bl.a at det ikke er tillatt å fjerne eller skade 
reir, egg eller unger. Rapporten går på skadefelling og følgende betingelser må være oppfylt før 
det kan gi tillatelse til skadefelling:

 Uttaket må ikke true bestandens overlevelse

 Alternative løsninger må ha blitt utprøvd først

 Skaden må ha oppstått i inneværende sesong

 Skaden må være av vesentlig betydning

 Tillatelsen gjelder i utgangspunktet bare de individer som har gjort skade

Rapporten utarbeidet av ”måsekonsulenten” i 2008 viser at det hekker mest måke av arten 
gråmåke. Denne arten er ikke truet, men har mindre bestander enn før. I tillegg hekker det et 
mindre antall fiskemåker. Dette er en truet art, såkalt rødlistet art. Rødlisteartene er fredet.

I forhold til hva kan man gjøre av tiltak viste TFK til Dirnat. Det Dirnat kommer fram til vil 
være førende for hva som eventuelt kan gjøres i forhold til måken i Stussnesfjell. Dirnat er en 
”høyere” avgjørelsesmyndighet enn TFK. Avgjørelsen som tas hos Dirnat vil være styrende for 
hvordan saken kan behandles videre.

Kommunen har vært i kontakt med Dirnat. De sa med det samme at for inneværende sesong vil 
det være for sent å gjøre eventuelle tiltak. De ba om kopi av underskriftskampanjen og rapporten 
utarbeidet i 2008. Dette ble sendt til dem og bedt om en uttalelse der de vurderer mulige tiltak i 
forhold til måken.

Dirnat har vurdert situasjonen og kommet med følgende forslag til reduserende tiltak:
For å begrense omfanget av de opplevde plagene i forbindelse med hekking i Stussnesfjellet kan 
det i perioden til og med 14. juni plukkes egg fra gråmåke, jf. forskrift om jakt- og fangsttider samt 
sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, § 6. I 
tillegg er gråmåken jaktbar i perioden fra 21. august og ut februar måned.

Det er ikke anledning til felling av måker i hekketiden, med mindre det er konkrete 
skadegjørende individ. At den enkelte måke lager støy i hekketiden gir ikke grunnlag for felling.

Fysisk hindring av hekking ved bruk av nett er et virkemiddel som erfaringsmessig ikke gir 
tilfredsstillende resultat. Nærliggende konsekvenser er at fuglene finner alternative hekkeplasser 
i nærheten, og at de opplevde problemene vedvarer. 



Vurdering

Det vurderes slik at, skal Skjervøy kommune iverksette tiltak mot måsen i Stussnesfjellet må det 
være i form av eggplukking som er tillatt til den 14. juni årlig. Om dette har en virkning årene 
etter er usikkert, men enkelte av de berørte i Vågdalen mener det hadde en virkning da dette ble 
prøvd i 2008-2010. Kostnadene med dette var den gang ca 30 000,- årlig. Dette var i minste 
laget den gang slik at en kan estimere en kostnad på omkring kr. 60 000,- årlig til lønn og utstyr. 

Det er for sent å iverksette tiltak innværende år. 

Velger formannskapet å forsøke dette tiltaket i årene framover må det den økonomiske biten 
søkes innarbeidet i Budsjett- og økonomiplanen 2014-17. 







Grethe Ihlan

Fra:  Yngve YV. Volden
Sendt:  10. juni 2013 14:46
Til: Grethe Ihlang
Emne:  VS: Måker i Stussnesfjellet

Fra:  Nils Kristian Grønvik [mailto:Nils-Kristian.Gronvik dirnat.no
Sendt:  28. mai 2013 08:58
Til: Yngve YV. Volden
Emne:  SV: Måker i Stussnesfjellet

Hei

Det vises til henvendelse med forespørsel om mulige virkemidler for å begrense støy fra hekkende måker ved
Stussnesfjellet og Vågavannet i Skjervøy kommune.

Direktoratet ser grunn til først å minne om forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldlovens 5, hvoretter  «Målet
er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine
naturlige utbredelsesområder». Både fiskemåke og gråmåke er arter som har sitt naturlige utbredelsesområde i
Skjervøy.

For å begrense omfanget av de opplevde plagene i forbindelse med hekking i Stussnesfjellet kan det i perioden til og
med 14. juni plukkes egg fra gråmåke, jf.  forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, §  6. I tillegg er gråmåken jaktbar i perioden fra 21.
august og ut februar måned.

Det er ikke anledning til felling av måker i hekketiden. Etter  «forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som
vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon»,  Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. september 1997
(skadefellingsforskriften), er det kun anledning til felling av konkrete skadegjørende individ i konkrete
skadesituasjoner. At den enkelte måke lager støy i hekketiden gir ikke grunnlag for felling. Forskriften gir heller ikke
anledning til felling for å desimere bestanden.

For øvrig vises til tiltak som er foreslått i rapporten  «Måkeproblemer i tettbebyggelsen på Skjervøy— Analyse og
forslag til konfliktdempende tiltak 2008-16».  Her nevnes bl.a. unnlatelse av å plukke egg i øvrige hekkelokaliteter i
nærheten, skjøtsel i nærliggende hekkelokaliteter og bedre avfallshåndtering. Disse tiltak kan gjennomføres uten
søknad.

Fysisk hindring av hekking ved bruk av nett er et virkemiddel som erfaringsmessig ikke gir tilfredsstillende resultat.
Nærliggende konsekvenser er at fuglene finner alternative hekkeplasser i nærheten, og at de opplevde problemene
vedvarer. Det vil uansett være for sent å benytte dette virkemiddelet inneværende hekkesesong. Dersom det likevel
vurderes som aktuelt kommende år er tiltaket søknadspliktig iht. skadefellingsforskriften.

Med vennlig hilsen

Nils Kristian Grønvik
Seniorrådgiver
Viltseksjonen
Tlf: 73 58 05 00



Artsforvaltningsavdelingen

Tlf: 73 58 05 00

www.dirnat.no

Fra:  Yngve W. Volden [mailto:Yn ve.Volden sk"ervo .kommune.no]
Sendt:  13. mai 2013 11:19
Til: Nils Kristian Grønvik
Emne:

Hei.

Viser til telefonsamtale i dag og håper dere kan vurdere og å gi en kommentar til "måseproblematikken" på Skjervøy
tettsted ut i fra beskrivelsen pr. telefon.
Hva kan vi gjøre? Er det mulige tiltak? Er det mulig å hindre videre etablering? Med videre.

Vedlagt underskriftsaksjonen, tidligere tillatelse fra dere vedr. eggplukking og rapporten som ble utarbeidet i 2008

mvh

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Yngve Volden
tekti. sjef
n ve.volden sWervo .kommune.no

dir.innvalg 77 77 55 20, mob. 416 34907
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/533 -18

Arkiv: K01

Saksbehandler:  Yngve Volden

Dato:                 12.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
53/13 Skjervøy Formannskap 24.06.2013

Dispensasjon etter § 6 i "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag"

Henvisning til lovverk:

Lov og forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Vedlegg
1 Søknad om landingstillatelse med helikopter

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

I medhold av motorferdselsloven § 6, gis NGU dispensasjon for å lande med helikopter 
ved de potensielt ustabile fjellområdene i kommunen i tidsrommet 5. – 18. august 2013.

Saksopplysninger

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det overordna ansvaret for statlige forvaltingsoppgaver 
innen forebygging av skredulykker. På oppdrag fra NVE utfører Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
kartleggingen av store fjellskred og ustabile fjellpartier i Norge. Dette kartleggingsarbeidet pågår i hele 
landet etter en vedtatt kartleggingsplan, med størst aktivitet, per i dag, i fylkene Troms, Møre og 
Romsdal og Sogn og Fjordane.

Kartleggingen av ustabile fjellparti og store fjellskred foregår primært i høytliggende fjellområder, og 
inkluderer geologisk feltbefaring og installering/måling av GPS-punkter i potensielt ustabile fjellparti. 
Det blir i den forbindelse benyttet helikopter til frakting av utstyr og personell.

NGU informerer derfor om at det kan bli helikopterflyvning i Skjervøy kommune, og har i denne 
forbindelse behov for dispensasjon til å lande ved de potensielt ustabile fjellområdene. Det presiseres at 
NGU vil begrense flyvningen mest mulig, og at dette blir utført så skånsomt som mulig. Dersom aktuelt, 
vil landing foregå i et eller flere av de antatt ustabile fjellpartiene. Dersom man under flyvning også 
identifiserer nye ustabile fjellpartier som ikke er registrert, vil det kunne være aktuelt å sette ned 
helikopteret også der for å foreta datainnsamling. 



Det søkes dispensasjon i tidsrommet 5. – 18. august 2013. 

Vurdering

Etter motorferdselsloven § 6 kan kommunen gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når 
det foreligger særlige grunner. Ved vurderingen av særlige grunner, har det betydning om
motorferdselen er nødvendig, og har et nytteformål. Turkjøring kan ikke tillates. Behovet for
transport skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper, som ferdselen medfører.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, § 6, sier at kommunestyret –
eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad kan gi
tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter 
seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis skal
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere
motorferdselen til et minimum.

Saksbehandler er av den oppfatning av at omsøkte dispensasjon kan karakteriseres som en 
særlig grunn. Det knytter seg ikke turkjøring til søknaden og behovet kan ikke dekkes på annen 
måte. Det vurderes også slik at det ikke vil skape vesentlig ulemper ved en tillatelse, det vil ikke 
føre til skader på naturen og heller ikke føre til konsekvenser i form av at flere søknader må 
innfris.

Ut fra vurderingene i saken gis NGU dispensasjon, i medhold av motorferdselsloven § 6, for å 
lande ved de potensielt ustabile fjellområdene i kommunen i tidsrommet 5. – 18. august 2013



Grethe Ihlan

Fra:  Post Skjervoy
Sendt:  16. mai 2013 14:09
Til: skj-teknisk
Emne:  VS: Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med kartlegging og

overvåking av ustabile fjellområder i «Kommune».

Fra: Liinamaa-Dehls Anne [mailto:anne.liinamaa-dehis n u.no]
Sendt: 16. mai 2013 13:55
Til: Post Skjervoy
Emne: Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med kartlegging og overvåking av ustabile
fjellområder i «Kommune».

16. mai. 2013

Tilrette vedkommende:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det overordna ansvaret for statlige forvaltingsoppgaver innen
førebygging av skredulykker. På oppdrag fra NVE utfører Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartleggingen
av store fjellskred og ustabile fjellpartier i Norge. Dette kartleggingsarbeidet pågår i hele landet etter en vedtatt
kartleggingsplan, med størst aktivitet, per i dag, i fylkene Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Kartleggingen av ustabile fjellparti og store fjellskred foregår primært i høytliggende fjellområder, og inkluderer
geologisk feltbefaring og installering/måling av GPS-punkter i potensielt ustabile fjellparti. Det blir i den
forbindelse benyttet helikopter til frakting av utstyr og personell.

NGU informerer derfor om at det kan bli helikopterflyvning i deres kommune, og har i denne forbindelse behov
for løyve til å lande ved de potensielt ustabile fjellområdene. Det presiseres at NGU vil begrense tlyvningen
mest mulig, og at dette blir utført så skånsomt som mulig. Dersom aktuelt, vil landing foregå i et eller flere av de
antatt ustabile fiellpartiene, se vedlagt kart. Dersom man under flyvning også identifiserer nye ustabile
f:jellpartier som ikke er avmerket på vedlagte kart, vil det kunne være aktuelt å sette ned helikopteret også der for
å foreta datainnsamling. Værforhold og andre faktorer gjør at en detaljert landingsplan utover det vedlagte kartet
ikke kan utarbeides lang tid i forveien.

NGU søker med dette om løyve til bruk av og landing med helikopter i kartleggingsarbeidet for ustabile
fjellsider i Skjervoy kommune i tidsrommet 5.-18. august 2013. Skriftlig svar på denne henvendelsen
ønskes.

Ved ytterligere spørsmål, vennligst kontakt Anne Liinamaa -Dehls; mailto:alUd,nou.no Tlf: 73 90 40 40; eller

Solveig Otterå mailto:solveilLotterånuu.no Tel: 70904000

Hilsen,

Anne Liinamaa-Dehls

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

i.

 



Postadresse/Mailing Address

Postboks 6315 Sluppen

7491 Trondheim

telefon: 73 90 40 40

telefax: 73 92 16 20

e-post: aldngu.no  

2



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2010/401 -73

Arkiv: 194164/121

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 05.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
54/13 Skjervøy Formannskap 24.06.2013

Klage på formannskapsvedtak 20/13 ang ulovlig oppført platt med påstående 
grill gnr 64 bnr 121

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Klage på vedtak
2 Vurdering av advokat Magnus 

Frøysaa
3 Altan
4 Brev
5 Klima
6 Areal
7 Alternativ bygning
8 Alternativ plassering av redskapsbod
9 Nabovarsel
10 Situasjonskart
11 Tegning
12 Skriftlig aksept fra grunneier
13 Nabovarsel
14 Stolpe
15 Uttalelse fra direktoratet for 

byggkvalitet
16 Skriv fra advokat Freibu
17 Tiltak på eiendommen gnr 64 bnr 121

Rådmannens innstilling

Formannskapet har ved gjenomgang av klagen ikke kunne se at det fremkommer nye momenter 
som gjør at søknaden av 12.02.2013 kan imøtekommes. 

Klager frembringer i klagen et endringsforslag dersom søknad av 12.02.2013 ikke kan 
imøtekommes, endringsforslaget av 19.04.2013 kan imidlertid imøtekommes.



Anmerkningene til nabovarslet fra Alstein Kristiansen (nabo) v/Advokatfirma Freibu DA tas 
ikke til følge. Dette grunnet at kommunen ikke kan se at anførte anmerkninger fra nabo ang 
innsyn/ulempe eller sol forhold er relevante.   

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Randi og Bjørn Albrigtsen dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel LNF- område sone 2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Randi og Bjørn Albrigtsen byggetillatelse for 
den allerede oppførte platten på ca 20 m2 med påstående utegrill samt nyoppføring av 
redskapsbu innenfor rammene av eksisterende platt/utegrill som omsøkt/endringsforslag av 
19.04.2013.

Forhandsvarsel av 2.1.2013 opprettholdes.

Overtredelsesgebyrets størrelse vil bli behandlet i egen sak.

Saksopplysninger

Randi og Bjørn Albrigtsen søker om byggetillatelse og dispensasjon for oppføring av en utebod
på 15 m2 og for en allerede oppført platten med påstående utegrill på gnr 64 bnr 121.
Randi og Bjørn Albrigtsen søkte om byggetillatelse og dispensasjon for oppføring av fritidsbolig
i søknad av 7.6.2011 på eiendom gnr 64 bnr 121. I forbindelse med denne byggesaken mottok
kommunen en bildedokumentasjon fra nabo Alstein Kristiansen ang et byggverk som var
oppført på denne eiendommen (gnr 64 bnr 121) uten at nabo hadde fått nabovarsel. Sametinget
og Troms fylkeskommune v/kulturetaten var på befaring ang. oppføring av fritidsboligen på gnr
64 bnr 121 og skriver i kommentaren at det er oppført bygning med usikker funksjon og at en
ikke kan se at denne bygning kan bli stående. Kommunen har i saksfremlegg av 8.6.2012 sakt at
den ulovlige byggeaktiviteten ikke vil bli vurdert i den aktuelle sak. Kommunen sier videre i
saksfremlegg av 9.8.2012 at saken vil bli fulgt opp videre. Den 2.1.2013 blir det sendt ut
forhandsvarsel ang. søknadsplikt, overtredelsesgebyr og pålegg av det ulovlige tiltaket på gnr 64 
bnr 121.

Saken om den ulovlig oppførte byggingen/konstruksjonen og utebod på 15 m2 var oppe til 
behandling i formannskapet den 11.03.2013 sak 20/13 der det ble vedtatt at 
bygningen/konstruksjonen måtte rives men at det ble gitt byggetillatelse for uteboden.

Albrigtsen klager nå på dette vedtaket og har formidlet en alternativ bygning/bruk på denne 
plassen, dersom klagen/søknaden ikke imøtekommes. 

Vurdering

Gjenomgang av klagen fra tiltakshaver Bjørn Albrigtsen 

Punkt 1
Hjemmel til å kreve søknad for platt m/utegrill. Viser her til bilder av byggverket, dette er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-2. Område byggverket er oppført i er ihht 
kommuneplanen utlagt som LNF område sone 2 hvor spredt bolig og ervervsbebyggelse og 



fritidsbebyggelse kan tillates etter nærmere vurdering. Bygget/platten er over 0,5 meter og har 
en utstrekning/bebygd areal på ca 20m2. 

E-post av 04.01.2010 er det forespørsel om bygningene på gnr 64 bnr 64 er oppført etter 
godkjente søknader (på dette stadiet er søsknene Randi Albrigtsen og Alstein Kristiansen eiere 
av gnr 64 bnr 64). Dette spørsmålet er besvart og svaret er ikke fulgt opp med andre spørsmål på 
dette stadiet.

Kommunen anser seg ferdig med saken om veranda på gnr 64 bnr 64 hjemmelshaver Alstein 
Kristiansen

Punkt 2.
Kommunen anså innkommet skriv i forbindelse med byggesaken som kjent for alle parter da det 
ikke fremkom nye momenter i saken.

Punkt 3
Innkommet byggesøknad. (behandling av ulovlig oppført bygning) I forbindelse med denne
saken har søker kommet med de momenter som de anser som relevante for saken og ihht 
forhandsvarsel som er sendt søker. Søker har fått all den informasjon kommunen har i saken.

Punkt 4
Formannskapet mente at søknaden var godt nok opplyst til at de kunne fatte vedtak i saken. 
Dernest mente formannskapet at dersom det var opplysninger som ikke var anført av søker 
kunne dette fremkomme ved en eventuell klage. 

Punkt 5
Kommunen opprettholder sitt syn på definisjonen av en bygning, og at omsøkt tiltak er en 
bygning, og at selvfølgelig opprettholder kommunen at Tek 10 skal følges.

Punkt 6
For å få fortgang i saken er det fra klagers side foreslått alternativ bygning/plassering av 
plattområde, dersom kommunen opprettholder sitt opprinnelige vedtak. For at alternativ 
plassering skal vurderes må det sendes ny nabovarsel på den alternativ plassering. Albrigtsen 
har i denne sammenheng sendt ut nye nabovarsel for endret plassering. 

Saksbehandler kan ikke ut fra innkommet klage se at det er nye momenter i saken som gjør at 
vedtaket bør omgjøres. 

Klager ber om at søknad om endret plassering/bygning blir behandlet dersom klagen ikke kan 
imøtekommes. 

Saksbehandler ser på innkommet endringssøknad som konstruktiv forslag for å prøve å få til en 
løsning på oppstått problem ihht til naboanmerkning. Den nye omsøkte bygningen vil avskjerme 
utearealet mot nabo og bygningen vil kunne si og gli inn i terrenget. Bygningen vil ligge utenfor 
sonen for 100 årsskred men innfor 1000 årsskred. Ihht til dette er bygningens sikkerhet ivaretatt 
i forhold til bygningens bruk som er lagerfunksjon. Ihht vannansamlinger på eiendommen kan 
dette dreneres bort.

Alstein Kristiansen (nabo) v/Advokatfirma Freibu DA har imidlertid sendt inn anmerkning til 
nabovarslet (alternativ plassering). Nabo hevder følgende i anmerkningen:
Tiltaket vil virke ruvende, og med sin utforming og plassering bare forsterker de ulemper som 



det er redegjort for, og hensyntatt i Skjervøy kommunes vedtak om å avslå den forrige 
byggesaken. Tiltaket vil slik de er presentert ikke endre ulempene med innsyn. Det foreslås å 
legge uteplass/grillplass og bod til område mellom fritidsbolig og hovedveien for dermed å 
redusere ulempene for nabo vesentlig. Hovedveien stopper som kjent etter min eiendom, så noen 
problem med gjennomgangstrafikk er fraværende. Sol og utsiktsforhold vil derimot bedres med 
en flytting. I søknaden ligger også skriftlig samtykke fra hjemmelshaver av 64/37 til å fravike
avstandskravene i plan- og bygningsloven § 29-4. Imidlertid vil det anføre at
tiltaket allerede er oppført, og deler av grillplass/platting er oppført på fremmed
grunn. Tiltakshaver har ikke anledning til å søke om oppføring av tiltak som
strekker seg ut over egen eiendom.

Oppsummert vil en motsette seg dispensasjonssøknaden.

Nabo vil ha flyttet grillplassen fremfor hytten og mot veg for at innsikten skal bli minima. 
Saksbehandler kan ikke se at dette vil avhjelpe problemet med innsikt annet en at 
innsiktsproblematikken vil forsterkes. Dette grunnet at Kristiansen har sin veranda på fremsiden 
av huset mot veg. Ut fra dette kan ikke saksbehandler se at det fremkommer momenter fra nabo 
(Kristiansen) som gjør at endringssøknaden fra Albrigtsen ikke kan imøtekommes. 

Klager Randi og Bjørn Albrigtsen har sendt skriv til kommunen etter at anmerkning fra nabo 
Alstein Kristiansen var kjent. Albrigtsen opplyser om at det er prøvd å få til en minerlig løsning 
med nabo v/Advokatfirma Freibu DA. Nabo v/Advokatfirma Freibu DA har ikke svart på denne 
henvendelsen. Albrigtsen kommenterer anmerkning fra nabo, sitat fra deler av skrivet:

Vårt forsøk med å flytte redskapsboden til plassering som vil skjerme grillplassen for innsyn er 
den beste løsning og tar hensyn til mulig ulempe fra nabo.
En plassering foran fritidsboligen er uaktuelt da det vil krave flere dispensasjonssøknader. I 
klage fra advokatfirma av 20.05.2011 ref 9848 punkt 1 hyttens plassering, forslår de å flytte 
hytta lenger bak for å avhjelpe ulemper. Med bakgrunn i flere klager fra advokatfirmaet mener 
vi at nye byggeaktiviteter foran fritidsboligen ikke skal gjennomføres.
Ymber as har også plassert en stolpe midt på tomta foran hytta, byggeaktiviteten under og ved 
siden av sterkstrømslinjer blir ikke godkjent. Konklusjon: Med flytting av utebod skjermes nabo 
for innsyn. Med dette nye elementet må Skjervøy kommune gjøre om sitt vedtak om riving og 
akseptere byggesøknaden. Sitat slutt.

Saksbehandler kan ikke se at det fremkommer nye momenter fra Albrigtsen/Kristiansen som 
ikke allerede er kjent.

Ut fra denne vurdering går saksbehandler inn for at endringssøknaden fra Randi og Bjørn 
Albrigtsen kan imøtekommes.     









 

 

 
 

Advokat Magnus Frøysaa 

Jeg har lang erfaring innen alle type saker som 
gjelder fast eiendom rettsforhold, herunder 
mangler ved fast eiendom og plan-og bygg 

 
Spørsmål : 
 
For 10 år siden lagde jeg en ute platt ca 25m2, i hovedsak to le vegger 1 x 6m og 1 x 4m utført i 20 
cm leca. Bakende av platten er ca 1,5m under bakkenivå i forkant på bakkenivå. Maks høyde 1,8m. 
Avstand til nabo ca 14meter. 
 
I forbindelse med nabokonflikt har nabo innformert kommunen om et ulovlig byggverk som 
kommunen i etter kant har forlangt å få en byggesøknad på. Området er ikke regulert LNF2. 
 
Byggesøknad er levert og nabo får medhold i at platting ikke er skjermet for innsyn. Kommunen 
tolker Tek 10 slik at bygget(platting) skal være skjermet for innsyn. 
For oss virker det da som om vi setter ut hagemøbler på vår gårdsplass skal disse skjermes for 
nabo? 
 
Er det korrekt at det skal leveres byggesøknad på en platting m/le vegger ? 
Kan nabo kreve at dette sikres for innsyn ? 
 
SVAR: 
 
I henhold til byggesaksforskriften, § 4-1 c nr. 1. gitt i medhold av plan- og bygningloven, (se § 1-6 
andre ledd) er dette et tiltak som er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, (søknad og 
tillatelse):  
 
Følgende mindre tiltak utendørs:   
1. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være 
frittstående eller forbundet med bygning.  
Avstanden til nabo må være minimum 4 meter.  
 
Det skal derfor ikke være nødvendig å byggesøke denne plattingen.  
Det høres heller ikke riktig ut at din platting skal måtte skjermes for innsyn fra din nabo.  
 
Dersom du får mer problemer med kommune og nabo i forhold til denne saken er du velkommen til å 
ta kontakt med undertegnede for å håndtere dette videre.  
 
Med vennlig hilsen  
Magnus Frøysaa       
advokat                            
Solbø & Co. AS  
mf@solboe.no                          as@solboe.no 
mobil: 48869680                       mobil: 47464542 

















 

 

 

 

 

 



Grethe Ihlan

Fra:  Bjørn Albrigtsen [bjorn.albrigtsen@concero.as]
Sendt:  19. april 2013 14:06
Til: Kjell Ove Lehne
Kopi: Grethe Ihlang; j.angell@tromsoadvokatene.no
Emne: VS: allerede oppførte grillplass på gnr:64 bnr121
Vedlegg:  kvitering_nabovarsel.pdf; situasjonskart.pdf; SKISSE.pdf; SAH.pdf; nabovarsel.pdf

Hei.

I forbindelse med klage på vedtak angående byggetillatelse på allerede oppførte grillplass på gnr:64 bnr121.

I vår klage på vedtak ber vi Skjervøy kommune ta stilling til ei alternativ plassering på
allerede godkjente redskapsbod.

Ved å flytte redskapsboden til platting mener vi klage fra nabo om innsyn er godt ivaretatt.
Innsyn til grillplass blir da umulig fra G.nr:64 B.nr:64.
Vi ber kommunen om at vedtak om riving trekkes.

Jeg har sendt ut nabovarsel til Alstein Kristiansen i dag.

Signert nabovarsel fra Bnr.64 Bnr37 og gnr:64 Bnr:72 blir sendt kommunen over helaa.

Med vennlig hilsen
Bjørn Albrigtsen
Mobil:  91 64 68 60

Tenk på miljoet for du skriver ut denne mailen!

Informasjon fra ESET N0D32 Antivirus, versjon av virussigntur d tabase 8245 (20130419)

Meldingen kontrolleres av ESET N0D32 Antivirus.

htt ://www.esetscandinavia.com



Nabovarsel
sendes til berørte naboer og gienboere
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Til (naboigjenboer)
ALSTEIN JOHANNES KRISTIANSEN
KVARTSVEEN 161

9022 KROKELVDALEN

Som eier/fester av:
Gnr.

Eiendommens adresse

Kontaktperson, navn

Pnatnr. Poststed
9004 T^mas,ord
Yedlegg

Dispensasjonssøknadfvedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Undersknft
Sted
Tomasjord

Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommunepIan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk)

Festenr.

VI S ND

herYedlOm

Nybygg I I Anlegg

Påbygg/tilbygg Skiltireklame

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

:PisPesiPil.#gi.)11-bg1DYgdidgSloVen:kaPittel 18

Plan- og bygningsloven
med forskrifter

Seksionsnr.

Kommunale vedtekter Arealplaner Vegloven

Spørsmål vedrorende nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver

Reguleringsplan

Datn
18.04.2013

Beskfivelse av vectlegg

Navn på plan Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) Sone 2.

es ny  nærmere va na .overs e gje er

Platting ligger under dagen bakkenivå og blir bygd I natur og bellegsstoin.
Store deler av grillplass ligger under dagen bakkenivå.
Noen vegger i LECA som pusses. Dekke er av naturstein.
Redskapsbod utføres med to vegger i LECA og to vegger i tre/reisverk.
På tak legges Isopal powerteck — tilsvarende hytte .

E-post

Merknåder sendåStil
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn Postadresse

E-post

Blankett 5154 Bokmål @ Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.08.2012

Endring av fasade

Innhegning mot veg

Antennesystem

Tiltak på eiendommen:
Enr.

Eiendommens adresse

Postnr.
9195

Kommune

Eier/tester

Bebyggelsesplan

Gruppe

0

Underskrift ansvarlig søker elle

>f)
Gjentas me ° k o staver

"MISAND

Itakshaver

Telefon

Festenr.

Riving

Bruksendring

LJOppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortieste

Mobil

-•qui

X

Nr. fra —1)1

1 KviteringNabovarsei

2 Situasjonskart

3 - Skisse

4 —Dokument fra nabo

REICrORATET
FOR BYGGKVAJ.IET.

Seksionsnr.

Annet

Vedlegg nr.

B —

Vedleggnr.

Q —

Ikke
relevant

Side 1 av 1



Vedlegg

C -

Kvittering for nabovarsel sendes kommunén sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil signatur gjelde  som bekreftelse på at  varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir
samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

64 64 ALSTEIN JOHANNES KRI TP&Ie
Adresse Adresse

ÅRVIKVEIEN KVARTSVEIEN 161  19 AP
Postnr. Poststed S oststedets reg.n .'

9195 ÅRVIKSAND 9022 Kroke vdaen
erson ig vinering or erson ig kvn ering or

/
mottatt varsel Dato Sign. samtykke til tiltaket Dato Sign.

Denne del kltstres på kvittering
RR  1456 9343  2 NO

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Gnr.

Adresse

Postnr.

Personlig kvittering for Dajo

Adresse

os nr. os s e

sonlig kvittering
for

varsel

Side - av

Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Poststed

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 1

Gnr. Bnr. Festenr. Seksinnsnr. Rvoninnsnr. Rnlinnr. Kommune

64 121 SKJERVØY
Adresse Pnctnr Pr~

ÅRVIKVEIEN 9195 ÅRVIKSAND

Sign.

Sign.

Postnr.

os nr.

Poststed Poststedels reg.nr.

Personlig kvittering for Dato

samtykke ti I
tiltaket

Stgn.

os s e os se es reg.nr.

REKTORATEF
FOR SYGEKVAL TET
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Randi/I3jørn Albrigtsen
Tomasjordveien 60B
9024 Tomasjord

Svein Arild Henriksen
9195 Årviksand

bokument skriftli akse t av runneier..

Avstand til nabogrense.

Tornasjord 21.01.2013

Mht avstander, vil søkte tiltak ivareta Pb1§29-4 mot vest, men vil komme under
minste krav på 4meter mor sør - øst og nord.
Avstand til nabogrense vil mot sør bli 1meter - mot nord 0,5meter og mot øst
kommer deler av grillplass og platting inn på 64/37.

Vi har diskutert og innformert grunneiPr nm dPtt,.

Svein Arild Henriksen gir sin samtykke til at grillplass redskapsbod kan
p1asseres heit opp til nabogrense mot nord og sør.

Svein Arild Henriksen samtykker i at deler at utepeis og platting går inn på G.nr:
64 Snr.37 mot øst.

Svein Arild Henriksen har satt opp målepinner og akseptert at tomta kan utvides
med 4 meter mot sør og øst,

Vedlegg:
Skisse platting - grillplass.
Skisse redskapsbod.
Situ6Kiönktirt G.Nr:64 R.nr: 121
/ /7)

Årviksand
Svein Arild Henriksen

-;



Advokatfirma Freibu DA

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY

Vår ref.: Deres ref.: Ansvarlig advokat:

Jonny Angell
Dato:

Tromsø den 03.05.2013

NABOVARSEL  — TILTAK PÅ EIENDOMMEN 64/121  — SØKNAD OM
DISPENSASJON

Undertegnede bistår Alstein Johannes Kristiansen som er nabovarslet som
hjemmelshaver av eiendommen 64/64 i Skjervøy kommune ifm
dispensasjonssøknad.

Jeg forstår varslet slik at det nå søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven
og kommuneplanens bestemmelser for innlemming av bod i tilknytning til ulovlig
oppført uteplass/grillplass. Dette gjøres til tross for at Skjervøy kommune i sin
behandling av saken i formannskapsmøte den 11.03.2013 enstemmig avslo å gi
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-område sone 2, oa avslo å
byggetillatelse for den allerede oppførte platten m/ utegrill.

Slik herværende dispensasjonssak er fremlagt for min klient søkes nå boden
innlemmet i betongkonstruksjonen til tross for at omsøkt plassering av bod ble
godkjent i overnevnte formannskapsmøte. Jeg vedlegger situasjonskart fra
herværende sak merket 2. og fra byggesaken slik den var fremlagt for
formannskapsmøtet den 11.03.13 merket 1.

ngs gr-p çrrn  ti fr,rsøk,-s p./-111

at han ikke har til hensikt å rette seg etter rivepålegget for grillplass/platt.
Imidlertid fremstår tiltaket i denne søknaden som svært ruvende, og med sin
utforming og plassering bare forsterke de ulemper som min klient tidligere har
redegjort for, og hensyntatt i Skjervøy kommunes vedtak om å avslå den forrige
byggesaken. Tiltaket vil slik det er presentert ikke endre ulempene med innsyn for
min klient.

Denne side foreslår heller at uteplass/grillplass oa hod leg ges til omrdet mellom
planlagt fritidsbolig og hovedvei for dermed å redusere ulempene for nabo vesentlig.
Hovedveien stopper som kjent etter min klients eiendom, så noe problem med
gjennomgangstrafikk er fraværende. Sol- og utsiktsforhold vil derimot bedres med
en flytting.



I søknaden ligger også skriftlig samtykke fra hjemmelshaver av 64/37 til å fravike
avstandskravene i plan- og bygningsloven § 29-4. Imidlertid vil denne side anføre at
tiltaket allerede er oppført, og deler av grillplass/platting er oppført på fremmed
grunn. Tiltakshaver har ikke anledning til å søke om oppføring av tiltak som
strekker seg ut over egen eiendom.

Oppsummert vil min klient motsette seg dispensasjonssøknaden.

Med vennlig hilsen
Advokatfirma Freibu DA

, ,
Jo Angqii
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Bjørn Albrigtsen

Emne: VS: Nabointeresser i byggesak - Sak 13/2454

Fra: Frode Grindahl [mailto:frode.grindahl@dibk.no]  

Sendt: 22. mai 2013 09:51 
Til: Bjørn Albrigtsen 

Emne: Nabointeresser i byggesak - Sak 13/2454 

Hei 
Det vises til henvendelse av 7. mars 2013. Vi beklager sent svar.  
 
Plan- og bygningsloven § 29-4 regulerer bl.a. byggetiltaks plassering. Dette er presisert i TEK10 § 8-3 som 
det er vist til i henvendelsen. Det vises til veiledning til 
denne: http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/8/3/ 
 
Utgangspunktet i plan- og bygningsloven er en rett til å bygge dersom tiltaket er i samsvar med krav 
til bl.a. høyde, utforming, tekniske krav og plankrav. Bestemmelsene om plassering og avstand er gitt 
bl.a av nabohensyn. Nabovarsel skal gis i byggesaker slik at eventuelle ulemper for naboer kan vurderes. 
Nabointeresser vektlegges i byggesaken, men dette vil være en skjønnsmessig vurdering. Kommunen må i 
sin vurdering holde seg til hensyn som ligger innenfor rammene av plan- og bygningsloven. Hensyn til 
innsyn, utsikt og lys vil være relevante. Praksis i byggesaker fra forvaltningen og domstolene vil være 
retningsgivende for vurderingen av nabointeresser i byggesak.  
Forarbeidene til plan- og bygningsloven finnes 
her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-45-2007-2008-
.html?id=506136 
 

Med vennlig hilsen 
Frode Grindahl 
Seniorrådgiver 
Tlf: 406 02 219 
E-post: frode.grindahl@dibk.no 
Direktoratet for byggkvalitet 
Tlf. sentralbord: 22 47 56 00 
www.dibk.no 

 









Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4623 -2

Arkiv: 140

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg

Dato:                 12.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
55/13 Skjervøy Formannskap 24.06.2013

Revisjon av kommuneplanens arealdel - Høringsutkast Planprogram

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslovens § 4-1 (for planprogram).

Rådmannens innstilling

1. Formannskapet i Skjervøy kommune vedtar å legge utkast til planprogram for 
kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn i 11 uker (sommerferietid) med 
høringsfrist 09.09.2013. Samtidig annonseres det om planoppstart av kommuneplanens 
arealdel for Skjervøy kommune.

Saksopplysninger

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. Planen skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor 
det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk er 
ivaretatt

Vurdering

Kommunens arbeid med arealplanen vil foregå delvis parallelt med arbeidet med 
kystsoneplanen til Nordreisa og Skjervøy. Konklusjoner og registreringer i kystsoneplanarbeidet 
vil naturlig dras med i Skjervøy kommune sin arealdel av kommuneplanen og omvendt. 
Folkemøter og annet registreringsarbeid vil samkjøres i den grad det er mulig, slik at 
dobbeltarbeid unngås.

For øvrig vises det til vedlagte utkast til planprogram.
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SKJERVØY KOMMUNE 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 

 

2014–2026 

 

 
 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 

24.05.2013 
 

SKJERVØY KOMMUNE  
 
 
 
 
 
 
 
          <Dokument ID> 
 
 

Planprogram vedtatt av:  
Skjervøy kommune formannskapet  
Planprogram sist endret den: 24.05.2013 
 
Endringene foretatt av: Svein Solberg 
 

Hei!  

Jeg ønsker en tilbakemelding på 

denne. Har tenkt at den skal opp i 

formannskapet den 24 juni 2013. 

 

Er på ferie fra 24.05 til  11.06 2013. 

 

Bruk gjerne «rødpenn» eller mail 

 
svein.solberg@skjervoy.kommune.no 

 

Mvh Svein Solberg 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 
Plannavn Revisjon av kommuneplanens arealdel 

Arkivsak ID  
Plan ID  
Formål/Hensikt 
 

Planprogrammet er første trinn på veien mot ny arealdel og danner 
grunnlag for et helhetlig forslag som innbyggere og statlige myndigheter 
kan uttale seg til. Programmet redegjør for strategier utredningsbehov, 
medvirkning og framdriftsplan, og er et utgangspunkt for videre debatt. 
Kravet om planprogram er nedfelt i Plan- og bygningsloven. 
 
Arealplanen skal vise hvor i kommunen ulike typer bebyggelse kan skje 
og hvilke arealer som ikke ønskes utbygd (landbruk, kulturminner, 
skredområder, natur-og friluftsområder med mer). 

Planavgrensning 
 

Siden felles kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy er under 
utarbeidelse vil en av praktiske årsaker avgrense planområdet til å bare å 
omfatte landarealene.  

Sammendrag  
 

  

Framdriftsplan Høring av planprogram juni september 2013 
Fastsettelse av planprogram oktober/november 2013 
Utarbeidelse av planforslag Høst/vinter 2013/14 
Høring av planforslag Høst 2014 
Egengodkjenning av plan vår 2015 

Organisering Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av planlegger ved Nord-
Troms Plankontor. Formannskapet i Skjervøy er styringsgruppe og 
planutvalg. Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av 
planprogram, både før og etter offentlig ettersyn gjøres av formannskapet i 
Skjervøy. Hjemmel for dette vedtaket er plan- og bygningslovens § 4-1 (for 
planprogram 
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4.9 Forurensing ..................................................................................................................... 11 
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4.11 Fareområder ................................................................................................................. 11 
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5. Risiko og sårbarhet ............................................................................................................... 12 
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1. Innledning 

1.1 Mandat 

Grunnlaget for oppstart av planarbeidet: 
PS 3/12 Strategisk utvikling av kommunen - hva skal prioriteres. 
 
Kommunestyret i Skjervøy har gjort følgende vedtak: 
I arbeidet med kommunens planverk gjør kommunestyret følgende prioritering: 
1. Kommuneplanens arealdel (Arealplan) 
2. Kystsoneplanen – i den grad det er mulig bør denne sees i sammenheng med arealplanen 
3. Kommuneplanens samfunnsdel 
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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. I 
arealdelen fremgår hovedtrekkene i arealdisponeringa. Dette i lys av rammer og forut-
setninger for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes. Det skal fremgå hvor i 
kommunen ulike typer bebyggelse kan skje, hvilke arealer som av ulike grunner ikke ønskes 
utbygd (skredområder, landbruk, kulturminner, natur- og frilufts-områder med mer).  
 

1.3 Det kommunale plansystemet 

 

1.4 Premisser for planarbeidet 

Det er svært viktig å gjøre en fornuftig avveiing mellom utbyggings- og verneinteresser. 
Derfor gjennomføres planarbeidet som en grundig planprosess. Plan- og bygningsloven stiller 
krav til utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet forteller hva en skal gjøre, når en skal 
gjøre det og om og hvordan det skal gjennomføres. 
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1.5 Planavgrensing: 

Alle områder innenfor kommunegrensene unntatt sjøarealene utenom Skjervøy havn, og 
havnene i Årviksand, Lauksletta og Arnøyhamn (disse har egne reguleringsplaner). 
Sjøområdene for øvrig blir planlagt i det pågående kystsoneplanarbeidet for kommunene 
Nordreisa og Skjervøy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 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. 
• Havressursloven 
• Akvakulturloven 
• Havne og Farvannsloven 
• Forskrift om konsekvensutredninger 
 
Rikspolitiske retningslinjer: 
• RPR for barn og unge i planleggingen 
• RPR areal og transport i planleggingen 
• RPR for vernede vassdrag 
 
 
Rundskriv, veiledere: 
• T-2/98B nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen 
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• T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder 
• T-5/96 Mineralske lausmasser, behandling etter plan- og bygningsloven 
• T-4/96 ressursutnytting i kystsonen 
• T-1412 Digitale planer etter plan- og bygningsloven 
• T-1442 Behandling av støy i arealplanleggingen 
• Sametingets planveileder 

 
Øvrig veiledningsmateriell: www.planlegging.no 

1.7 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

• Kommuneplanens arealdel 1992 
• Kommuneplanens samfunnsdel 1992 
• Kommunal og regional planstrategier. 
• Fylkesplan for Troms 2010 - 2013 
• Gjeldende reguleringsplaner 
• Rapporter og utredninger etc. 
• Planer under arbeid herunder areal og samfunnsdel kommuneplan. 
• Strategisk næringsplan i Skjervøy kommune 2009-2012 
• Utkast til kommuneplan Skjervøy kommune 2006 – 2016 Samfunnsdel  (ble ikke 

behandlet politisk). 
• Sektorplaner, undervisning, kultur, idrett, helse-sos etc. 
• Gjeldende økonomiplan. 

 

1.8 Fylkesplan for Troms 

Nåværende Fylkesplan for Troms ble vedtatt av Fylkestinget i 2010 og gjelder for 4-
årsperioden 2010 - 2013.  
Fylkesplanen omfatter seks prioriterte politikkområder: 

• Robuste og attraktive lokalsamfunn 
• Miljø- og klimapolitikk 
• Næringspolitikk 
• Kulturpolitikk 
• Kompetansepolitikk 
• Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk 

2. Planprosess 

2.1 Organisering 

Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av prosjektleder ved Nord-Troms Plankontor. 
Formannskapet i Skjervøy er styringsgruppe og planutvalg. Utarbeidelse, utlegging til offentlig 
ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter offentlig ettersyn gjøres av 
formannskapet i Skjervøy. Hjemmel for dette vedtaket  er plan- og bygningslovens  § 4-1 (for 
planprogram). 
 
Prosjektgruppen som skal ha ansvar for den praktiske utarbeidelsen av planen er satt sammen 
av etatsjefer og medarbeidere i Skjervøy kommune. Representanter fra næringslivet vil 
trekkes inn ved behov. 
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Det settes også ned ei referansegruppe hvor fagpersoner fra Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen 
i Troms, Mattilsynet og Troms fylkeskommune, Sametinget vil inngå. Regionalt planforum, 
jf. plan- og 
bygningsloven § 5-3 vil være et redskap for å møte disse. Troms Fylkeskommune, vil 
underveis i prosessen, bli oppfordret til å arrangere et eller flere planfora. 

2.2 Hovedfaser i planprosessen og fremdrift 

1. Utarbeiding av prosjektplan vår 2013. 
 

2. Politisk behandling i formannskapet til Skjervøy. Vedtak om oppstart av planarbeid og 
vedtak om å legge planprogrammet på høring gjøres 24 juni 2013. 
 

3. Kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogram juni - september 
2013. 
 

4. Merknadsbehandling og formelt vedtak av planprogram i Skjervøy formannskap på 
grunnlag av høring oktober/november 2013. 
 

5. Oppstart div arbeidsgrupper, arbeidsgruppemøter nov/desember 2013. 
 

6. Utarbeiding av utkast til ulike temakart. Aktiv møtevirksomhet i de enkelte 
arbeidsgrupper fra januar 2014 til desember 2014.  Innsamling av data/-
arealopplysninger drøftinger, befaringer, forhandlinger og folke/bygde møter. 

 
7. Utarbeide forslag til arealplan med tilhørende konsekvensutredning og ROS- analyse. 

Januar 2015 – mars/april 2015. 
 

8. Første gangs behandling i formannskapet (Planutvalget) vår 2015 med vedtak om å 
legge planen ut på høring. 

 
9. Høring og offentlig ettersyn PBL § 11-14 – vår 2014. 

 
10. Merknadsbehandling i  Skjervøy formannskap. Publikum, berørte parter, 

organisasjoners innspill/merknader høst 2014. 
 

11. Bearbeiding av uttalelser i samarbeid med prosjektgruppen – august/september 2014. 
 

12.  Andre gangs behandling i Skjervøy formannskap. Høst 2014. 
 

13. Behandling i kommunestyret avhenger av om det er behov for å legge planen ut til 
offentlig ettersyn flere ganger med forutgående behandling i formannskapet. 

 
14. Vedtak PBL § 11-15. Kommunestyret sin sluttbehandling. 

 
15. 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. 
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2.3 Medvirkning 

Varsel om oppstart, høring av planprogram, offentlig ettersyn og kunngjøring av planprogram 
vil bli 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 rådhuset i Skjervøy 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.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. 
 
Forskriften om konsekvensutredning innebærer at det i den innledende planfasen utarbeides et 
planprogram. Planprogrammet har vært ute 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. 
 
Metode for innsamling av opplysninger; 
Det vil bli holdt orienteringsmøter for alle berørte parter. Møtene skal forhånds annonseres i 
Nordlys og Framtid i Nord og på kommunenes hjemmesider. Ulike lag, foreninger herunder 
bygdelag, foreninger, grunneierlag etc. kontaktes direkte. Det skal orienteres om den 
påbegynte planprosessen og at en ønsket innspill til dette arbeidet.  
 

2.4 Utredningsbehov i planprosessen 

I planprogrammet avklares de viktigste spørsmålene i planarbeidet, hvordan planarbeidet skal 
legges opp, medvirkning og hvilke utredninger som må gjennomføres. Inngrep og planlegging 
av nye tiltak i planområdet og som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal 
konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredning. Alle areal og kommunedelplaner 
faller direkte inn under nevnte forskrift. Som grunnlag for planprosessen er det krav om at det 
skal utarbeides et planprogram. 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.  

 

3. Beskrivelse av planområdet 

3.1 Landskap 

Skjervøy kommune er en øykommune i Nord-Troms nær eksotiske hav-strøk som Lopphavet 
og Fugløybanken. Kommunen består av øyene Arnøy, Laukøy, Skjervøy, Kågen, Vorterøy, 
Uløya, Haukøya og lille og store Follesøy. Øyer i kommunen med variert topografi, med både 
høye, bratte fjell og snaue, flate fjell.  

3.2 Arealbruk 

Planen vil beskrive dagens bruk og virksomhet i planområdet. Hvilke reguleringsplaner finnes 
med tomtestørrelser og utnyttelsesgrad. Arealplanen skal vise hvor i kommunen ulike typer 
bebyggelse kan skje og hvilke arealer som ikke ønskes utbygd (landbruk, kulturminner, 
skredområder, natur-og friluftsområder med mer). 
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Kartlegge framtidig behov for:  

• Areal til industri/næringsvirksomhet. 
• Areal til offentlige formål. 
• Areal til boligbygging. 
• Areal til hyttebygging/fritidshus rundt om på øyene i Skjervøy kommune. 
• Eksisterende og framtidig behov naust/sjøhus i planområdet. 

 
Derfor skal det etableres arbeidsgrupper som får egne oppgaver. 
 

3.3 Teknisk- og sosial infrastruktur 

Veistruktur, barnehage- og skoledekning. Servicefunksjoner.  

3.4 Bebyggelse 

Kjennetegn for bebyggelsen: alder, form, gateløp, fasader 
 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 
• Beskrive særskilt utredningsplikt overfor utløsende faktor for KU 
• Beskrive hensyn, utfordringer og behov i planområdet som er viktig for miljø og 

samfunn, i henhold til §§ 1-1, 3-1 og kap. 6 i plan- og bygningsloven.   
• Synliggjøre eksisterende dokumentasjon og krav til ny dokumentasjon. 
• Det skal redegjøres for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget. For 

hvert av temaene bør det i planen vurderes hvilke utredninger og registreringer som 
skal gjennomføres i forbindelse med planarbeidet.  

• Det skal beskrives mål, hensyn og rammer som skal ivaretas i utarbeidelse av planen. 
• Eventuelt prinsipper for alternative løsninger. 

4.1 Biologisk mangfold 

Alle planer etter plan- og bygningsloven skal ha en planbeskrivelse som omfatter planens 
formål, hovedinnhold og virkninger for berørte parter, interesser og hensyn. Dette omfatter 
også en omtale av virkningene planforslaget vil få på naturmangfoldet. Kravet om 
planbeskrivelse gjelder uavhengig av om det planlagte tiltaket skal konsekvensutredes. 

Elvedeltaer er en truet naturtype, som i Norge utgjør forholdsvis små areal. De er allikevel 
viktige som biotop/naturtype langt ut over det arealet de dekker. Elvedeltaer er bl.a. 
nøkkelområder for en rekke arter. De fungerer for eksempel som hekkebiotop for fugl, og som 
raste- og næringsområder under trekk. Elvedeltaer er også viktige områder med stor betydning 
for å opprettholde det biologiske mangfoldet, spesielt av fugl, over store områder. I tillegg har 
mange særegne plantesamfunn sine nisjer i elvedeltaer og andre våtmarksområder. 

Elvedeltaer er i særlig grad sårbare for inngrep og endringer. De representerer økosystem som 
påvirkes både fra land, sjøsiden og fra vassdrag. I utgangspunktet har de sin form ut fra 
prosesser skapt av rennende vann, og representerer en del av en dynamisk likevekt som i 
prinsippet stadig er i endring med basis i naturlige prosesser (for eksempel flom og isgang). 

Utløpsområdene til Langfjordelva (Arnøya) og Storelva i Langfjorden (Arnøya) har nasjonal, 
og lokal verdi for andefugl og vadere under trekket og fungerer som overvintringsområde for 
enkelte andefugler. 
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4.2 Landbruk 

Andelen fulldyrket og overflatedyrket jord i kommunen har blitt redusert siden 70-tallet og 
fram til nå på grunn av omstillingene som næringen har møtt. En del av denne jorda blir 
liggende ubenyttet og en del høstes av gjenværende bruk. Jordloven gir høyverdig og middels 
drivverdig jordbruksareal et sterkt vern i Norge.  

4.3 Reindrift og samisk næringsgrunnlag 

Reindriften er et arealkrevende formål med behov for spesielle tilpasninger. I dag benyttes 
Arnøya og Kågen som sommerbeite. Arealformål må vurderes opp mot reinbeitedistriktets 
interesser, herunder beiteareal, trekkruter, innsankings og ilandføringssteder. 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Fokus på kulturminner, både i strandsonen og under vann, vil være viktig i planprosessen. 
Planområdets kulturhistorie er prega av 10 000 år med kulturmøter. Her har samer, nordmenn 
og kvener levd side om side i århundrer. Kulturminner og gamle bosettings tufter finner en i 
stor grad i kystsonen i avskjerma bukter og viker. Troms fylkeskommune, Tromsø Museum, 
Sametinget og Nord-Troms Museum vil være viktige medspillere i planprosessen. 
Registreringen av kulturminner i kommunen er ufullstendig. Arealplanen vil ta sikte på å 
bedre på dette. 
 

4.5 Friluftsliv/rekreasjonsområder/miljø/bomiljø og lekeområder i strandsonen 

Friluftslivsinteresser i kystsonen vil bli kartlagt i løpet av planprosessen, herunder kartlegging 
av mye brukte friluftsområder i strandsonen. Dette kan for eksempel være bukter og viker 
som blir brukt både av folk som kommer gående eller som kommer sjøveien med båt.  
Kartlegging skal gjøres i samarbeid med båtforeninger, dykkerforeninger, reiselivsforeninger, 
bedrifter som driver med naturbasert turisme og andre interesserte foreninger og /personer. Et 
eget temakart som viser slike områder vil bli utarbeidet. 

4.6 Bygningsmiljø og estetikk herunder nye områder til bolig, hytter og naust 

I den grad det kommer innspill på nye utbygnings områder vil det bli lagt vekt på at slike 
områder tilpasses eksisterende bebyggelse og kulturlandskap. 
 

4.7 Havneområder og småbåthavner 

Behov for areal til etablering av nye havneområder og småbåthavner vil bli vurdert. Hensyn 
til at det må fastsettes krav om fast dekke ved tekniske installasjoner for vedlikehold av båter 
og motorer vil bli innarbeidet. Registreringer gjort i det pågående kytsoneplanarbeidet vil bli 
tatt inn her. 
 

4.8 Teknisk infrastruktur 

Nødvendig struktur som må/bør på plass av: vei, kollektiv dekning, vann og avløp, 
energiløsninger og behov 
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4.9 Forurensing 

Støy, utslipp mv i forbindelse med nye tiltak, utbyggingsområder, utviding av områder mv vil 
bli vurdert i planen. Kommunene som er myndighet etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, 
om bygging og graving i forurenset grunn, og skal ha oversikt over lokaliteter der det kan 
være fare for forurensning ved slike tiltak. I den grad «forurenset grunn-lokaliteter» avdekkes, 
vil det registreres i databasen grunnforurensning; htt :// runn.klif.no/. 

4.10 Vannforskriften 

I arbeidet med planen vil en forholde seg til det pågående arbeidet Vannregionmyndigheten 
(VRM) for vannregion Troms gjør. I den grad nye tiltak, som foreslås i kystsoneplanen, er av 
en slik art at det utgjør en fare for at vannkvaliteten forringes/endres, vil dette bli vurdertr 
etter bestemmelsene i Forskrift om konsekvens-utredninger. 

4.11 Fareområder 

Fareområder skal vurderes og kartlegges med sikte på å redusere risiko knyttet til arealbruken. 
Eksempler er flom, ras, støy mv. En egen risiko- og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet. 

  

4.12 Friluftsliv, grønne interesser 

Hensynet til rekreasjon, utfartsmuligheter, naturopplevelser skal ivaretas i arealplan. 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 -2015 for Skjervøy kommune legges til 
grunn. 
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4.13 Teknisk infrastruktur 

Nødvendig struktur som må/bør på plass av: vei, kollektiv dekning, vann og avløp, og 
områder til framtidig industri. 

 

4.14 Barn og unge 

Gode og trygge møteplasser for barn og unge skal ivaretas, samt tilpasning av lekeplasser ved 
planlegging av nye boligområder. Barnetråkkregistrering bruk av leke- og oppholdsareal samt 
gang- og snarveier. 

5. Risiko og sårbarhet 

• Føringer som må gis i forhold til utarbeidingen av risiko- og sårbarhetsanalysen. 
• Mulige naturgitte fareforhold og menneskeskapte forhold. 
• Sårbarhet, elementer som kan være utsatt og som har betydning for miljø og samfunn. 
• Utredningsbehov. 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 
Ut fra det en ser i dag, er tilgjengelig kunnskapsgrunnlag godt nok til å gjennomføre 
planarbeidet, og konsekvensvurderingene av utbygging det medfører, på dette plannivået.  
 
Gjennom konsekvensutredningen skal en vurdere virkninger som planen kan få for miljø og 
samfunn. 
 
Følgende utredningstema er aktuelle: 
− Forurensning 
− Transportbehov og infrastruktur 
− Kulturminne og kulturmiljø 
− Naturverdiar og biologisk mangfold 
− Landskap 
− Sikring av jordressursar 
− Folkehelse 
− Friluftsliv og rekreasjon 
− Universell utforming 
− Beredskap og ulykkesrisiko 
− Risiko ved havstigning 
− Barn og unges oppvekstvilkår 
− Arkitektonisk og estetisk utforming 
− Næringsutvikling og sysselsetting 
 
Virkning på miljø og samfunn KU vil bli beskrevet når det foreligger nye konkrete planer og 
utbyggingsforslag. Det skal utføres konsekvensvurderinger for hvert enkelt utbyggingsområde 
og for hele planområdet. Ulike utbyggingsområder kan ha ulike utredningsbehov. 
 
Vurderinga av konsekvenser skal basere seg på kjente registreringer (databaser, rapporter 
mv.) i kommunene Nordreisa og Skjervøy og hos regionale myndigheter, faglig skjønn, 
befaringer og andre kjente opplysninger. Gjennom planprosessen vil det trolig og komme 
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fram ny informasjon/kunnskap. For større tiltak må private forslagsstillere regne med at 
kommunene ber om nødvendig dokumentasjon, slik at virkningene av eventuelle forslag kan 
vurderes. Det forutsettes at en forslagsstiller selv framskaffer nødvendig dokumentasjon. 
 
Forhold til nasjonale mål og retningslinjer, fylkesplaner, kommuneplaner og andre relevante 
Planer skal kort beskrives i konsekvensutredningen. Det skal utredes for i hvilken grad tiltak 
er i tråd med gjeldende planer og i forhold til nasjonale målsettinger og føringer. 
 
Tiltak skal vurderes der konsekvensutredningen viser at foreslått arealbruk kan få negative 
konsekvenser. 
 
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i metodikken i Statens vegvesen sin handbok 
140, og tilpasses plannivået og utfordringene i planområdet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal utføres i samsvar med «Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet», utgitt av Direktoratet for sivil 
beredskap. Analysen skal omfatte vurderinger både av risiko som bebyggelsen kan bli påvirka 
av, og risiko som utbyggingen kan føre til. 
 
Planarbeidet skal resultere i et plankart med planbestemmelser og retningslinjer, en 
konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
 



56/13 Lillevika - ny behandling ifm allerede oppført vei
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT 
OG ØKONOMIPLAN 2013 – 2016

RAPPORTERING NR 5– FORMANNSKAPSMØTE 240613 – (utsatt fra 270513 pluss 
nye ting)
Rapporten oppdatert pr 13. juni

INNLEDNING
Vi fortsetter med denne rapporteringen også i 2013, etter samme opplegg som tidligere år.
Endringer siden forrige gang er skrevet i rødt. Hull i nummerserien skyldes tiltak som er 
ferdigstilt og tidligere avmeldt.

Rapporteringen er inndelt i følgende deler:

A) Punkter i vedtaket 171212. Tar for seg alle de skriftlige punktene i endelig vedtak.
B) Punkter fra tidligere år. Samme som A men gjelder tilsvarende punkter fra tidligere år 

som ikke er avsluttet
C) Nye investeringer 2013. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember
D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet. Vil fra i år omfatte prosjektene fram til de 

blir lagt fram til kommunestyret som egen sak med sluttregnskap
E) F), G), H) og I) Gjelder rapportering for hver etat på vedtatte tiltak for innsparing eller 

oppstart av ny type virksomhet. Hovedsakelig vil det være tiltak med konsekvenser for 
bemanningen som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer 
dit at de ikke lar seg gjennomføre som forutsatt. Tar også med litt om den nye 
målstyringen.

J) Planer som skal revideres i 2013. Oversikt over framdrift ut fra formannskapets vedtak 
fra november

K) Nye prosjekter. Her vil vi ta opp forslag til nye prosjekter etter hvert som de dukker 
opp

L) Nye utfordringer. Her vil det komme rapportering når det dukker opp uventede forhold 
som det er viktig at formannskapet kjenner til. Dette vil være i de tilfeller vi får 
økonomiske utfordringer som trenger inndekning senere på året. Evt andre politiske 
vedtak som skal følges opp vil også tas inn her.

M) Innsparinger etter 2013. I økonomiplanen er det jo en del stillingskutt også utover i 
perioden fra 2014 som det er viktig å begynne å tenke på så tidlig som mulig. Vi 
legger derfor opp til at særlig det som gjelder fra 2014 kommer inn i rapporteringen 
utover året når vi har gjort unna første del av årets stillingskutt.

Skjervøy kommune
Rådmannen



A) PUNKTER I VEDTAKET 171212

1) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 4)   Ansvar: Ordfører og Rådmann
Regionrådet har bestemt at Bjørn Inge Mo har et spesielt ansvar for å følge opp dette 
på vegne av N-Troms. Ordfører og rådmann tar opp temaet på første regionrådsmøte 
29. januar og orienterer direkte i formannskapet 4. feb. Enighet om at alle politikere 
jobber mot sine parti sentralt. Presentasjon delt ut. På oppfordring fra Fylkesmannen er 
det laget en utredning om sykestuas plass i beredskapssamennheng, og den er også 
sendt til formannskapet. Aksjonsgruppe oppnevnt i regråd: Bjørn I Mo, Knut Berglund 
og Lise Roman. Møte med Helse Nord 20. feb. Helse nord er godt kjent med 
situasjonen og vil anbefale at dept innfører samme ordning som for Finnmark. 
Avklaring kan da komme i revidert statsbudsjett i mai. Partiene orienterte om hva de 
hadde gjort mot sentralt hold. Orientering om oppfølging fra regionrådet. Saken er 
ennå uavklart. Ordfører har fått signaler på mulig forlengelse ut 2014, altså ett år 
ekstra. Helse Nord behandler budsjettgrunnlag i juni vil etter det gi beskjed til 
regionrådet. Formannskapet bør før ferien avklare hvordan vi skal forholde oss til 
dette, i første rekke om innsparingen i pkt 98 utsettes med 1 år.

2) Videre drift av ungdomsklubben på frivillig basis (nr 5)   Ansvar: Ordfører og
varaordfører

Det er vedtatt at det avholdes et møte i januar med sikte på å få frivillige til å drive 
klubben videre. Ingen foreldre møtte på første møte, nytt møte 12. feb der det ble satt 
ned en arbeidsgruppe. Formannskapet ønsket en sak vedr bygningsmessig tilstand og 
behov. Avtalt møte med utleier i midten av april og sak vil da kunne komme i mai.
Funnet inndekning vedr vinduer og når arbeidet er gjort er det mulighet for drift noen 
måneder framt til jul hvis noen tar ansvar.

3) Klimaklubben og Grønn Hverdag (nr 6)   Ansvar: Formannskapet
Kommunestyret har bestemt at formannskapet skal nedsette en arbeidsgruppe på 3 
personer. Arbeidsgruppe nedsatt i februar-møtet: Pål S Mathiesen, Janne G Konst og 
Emilie Lauritzen. Frist slik at evt innspill kommer med til BØP 2014-17.

4) Boligbyggingsplan (nr 7)   Ansvar: Formannskapet
Kommunestyret har bestemt at formannskapet skal nedsette en arbeidsgruppe som skal 
jobbe fram mot høsten. Avklart at dette skal løses gjennom en rullering av boligsosial 
handlingsplan. Komite: Ingrid Lønhaug, Ørjan Albrigtsen, Einar Lauritsen. Fra adm 
skal Sissel Torbergsen fra NAV og boligforvalter fra teknisk være med. Frist: høsten 
2013.

5) Evaluering innkjøpsordning (nr 8). Ansvar: Økonomisjefen
Bør avklares nærmere hva kommunestyret ønsker tilbakemelding på. Formannskapet 
bør derfor drøfte et mandat eller problemstilling for evalueringen. Enighet om at dette 
gjøres gjennom å ha en temasak på dette i kommunestyret i april. Inntil 1 time 
innledning fra innkjøp og evt spørsmål/debatt i tillegg. Gjennomført som planlagt og 
innspill fra kommunestyret i to punkter som følges opp uten videre rapportering.

6) Tema om ny helselov (nr 9). Ansvar: H/O-sjef og K/U-sjef
Formannskapet bes klargjøre mer detaljert hvordan dette skal følges opp og når det 
skal gjøres. Enighet om at dette tas som temasak i kommunestyret i juni. Inntil 1 time 



innledning fra administrasjonen og evt spørsmål/debatt i tillegg. Gjennomført som 
planlagt 17. juni og innspill fra kommunestyret følges opp uten videre rapportering

7) Videre framdrift industriområde Sandøra (nr 10)   Ansvar: Formannskapet
Ordfører og rådmann skal ta initiativ til et møte med fylkesråd for næring for å få 
klarhet i hva vi kan forvente at fylket kan bidra med av midler til det videre arbeid. Tar 
sikte på å få avholdt møte i februar. Enighet om å jobbe videre med å få laget et 
mulighetsstudie. Egen sak i næringsutvalget i april. Vedtak om å sette ned ei 
arbeidsgruppe, men ingenting i vedtaket om hvem som skal sette ned gruppa eller når 
det skal skje eller når arbeidet skal være ferdig. Formannskapet må derfor bestemme 
videre framdrift.

8) Visningskonsesjon Lerøy Aurora (nr 11)   Ansvar: Ordfører og Rådmann
Ordfører og rådmann skal ta initiativ til et møte med Lerøy og videregående skole om 
framdrift og felles jobbing. Tar sikte på å få avholdt møte i februar. Ses i sammenheng 
med KKS, jf egen sak om KKS 17. juni.

9) Havnegata 38 (nr 12)   Ansvar: Teknisk sjef
Det ble utarbeidet en tilstandsrapport ved overtakelse. Denne deles ut i møtet 4. feb.
Reparasjon av deler av kaia tenkes gjennomført i januar/februar. Dette dekkes av økt 
husleie eller ved søknad til Fiskeriutviklingsfondet. Til økonomirapporteringen i juni 
skal det lages en grovkalkyle for opprusting/riving. Sak i mai-møtet, men utsatt til juni

11) Driftsavtale for uttak av masser (nr 15)   Ansvar: Teknisk sjef
Det lages sak om dette til formannskapsmøtet i mai. Vedtak i F-sak  40/13.

B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 
SLUTTRAPPORTERT

13) Vurdering av konkurranseutsetting vaskeri (pkt 4 i 2012)   Ansvar: Rådmannen
Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Vedlikeholdsleder, HTV 
og leder på vaskeriet. Det er bedt spesielt om en vurdering av om ASVO kan utføre 
denne oppgaven og det vil bli avholdt møte med dem. Frist er 1. mars 2013. Rapport 
legges fram som sak i mai-møtet. Utsatt til juni-møtet

14) Vurdering av konkurranseutsetting Renhold (pkt 4 i 2012)   Ansvar: Rådmannen
Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Vedlikeholdsleder og 
HTV.  Frist er 1. mars 2013. Rapport legges fram som sak i mai-møtet. Utsatt til juni-
møtet

15) Vurdering av konkurranseutsetting brøyting off. plasser (pkt 4 i 2012)   Ansvar:
Rådmannen

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef, 
virksomhetsleder anleggsseksjonen og HTV. Frist er 1. mars 2013. Rapport legges 
fram som sak i mai-møtet. Utsatt til juni-møtet



16) Vurdering av om ASVO kan utføre bringetjenester, snøbrøyting flytebrygger og 
adm av hjelpemidler (pkt 4 i 2012)   Ansvar: Rådmannen

Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef, 
vedlikeholdsleder, ergoterapeut, HTV og en representant fra ASVO. Frist er 1. mars 
2013.  Grunnet mye arbeid med de øvrige rapportene blir ikke denne ferdigstilt nå, 
men kommer i septembermøtet.

18) Alternativ bruk av ungdomsskolen (pkt 8 i 2012). Ansvar: Komiteen
Komite oppnevnt av k-styret. Består av; ordfører, K/U-sjef, H/S-sjef, 
vedlikeholdsleder og økonomisjef. Avholdt ett møte der ulike ideer ble luftet. Nytt 
møte med befaring av bygget utsatt. Komiteen mener det ikke vil være naturlig å starte 
videre utredninger av konkrete ideer før kommunestyret har tatt stilling til Kystens 
kompetansesenter. Etter ønske fra kommunestyret kommer en vurdering sammen med 
sak om KKS i juni.

19) Drift av veilys (pkt 10 i 2012). Ansvar: Ordfører
Komite oppnevnt og består av: Ordfører (leder), teknisk sjef og Rolf Larsen. Arbeidet 
påbegynt og det er gjennomført en kartlegging av dagens veilys. Avklart i 
formannskapet at komiteen skal se på muligheter for evt innsparinger og lage et 
driftsopplegg for det som blir igjen. Frist til 1. mars 2013. Rapport legges fram som 
sak i mai-møtet. Vedtak i F-sak 41/13

21) Styrking av netto driftsresultat fra 2013 (pkt 16 i 2012). 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. Formannskapet 
ble i juni enig om minimum 1 mill i netto driftsresultat fra 2013, og gjerne en 
opptrapping.

BØP 2013-16 vedtatt og formannskapet må avklare om dette punktet skal videreføres, 
evt med nye mål. Enighet om målsetting om snitt på 1 mill fra 2014.

Som en oppfølging av Robek-nettverket innfører vi fra i å r et dialogmøte med 
formannskapet om budsjettet på et tidligere tidspunkt enn det som har vært vanlig de 
siste årene. Ut fra møteplanen vil det bli september-møtet. I junimøtet avklarer vi litt 
om hvordan dette skal legges opp, delvis også basert på erfaring fra andre kommuner i 
nettverket.

26) Kystens Kompetansesenter (pkt 21 i 2012) Ansvar: Rådmannen
Etter at fylket har bedt om utsettelser opptil flere ganger i 2012 er det nå etter jul laget 
en revidert framdriftsplan. Den tilsier at mulighetsstudien avsluttes til 1. mars. Deretter 
blir det en liten høringsrunde og så en sak til kommunestyret. Mulighetsstudiet vil bli 
framlagt til førstegangs behandling i april og endelig vedtak i juni. Jf K-sak 20/13

C) NYE INVESTERINGER 2013

27) Reserveleding vann (I-5). Ansvar: Teknisk 
Lånegodkjenning innvilget. Nyansatt VA-ingeniør startet 1. mars. Prosjektering pågår, 
anbudsgrunnlag sendes ut før ferien og bygging blir til høsten.



28) Vann Kågen (I-6). Ansvar: Teknisk 
Lånegodkjenning på plass. Nyansatt VA-ingeniør startet 1. mars og prosjektet starter 
da med forventet avslutning i barmarksesongen

29) Renovering U-skole/idrhall fra 2014 (I-2). Ansvar: Teknisk 
Selv om det ligger midler inne først i 2014 og 2015 vil det være hensiktsmessig å 
starte planleggingen i år da det blir snakk om å gjennomføre kun små deler av det som 
tidligere er prosjektert og det må gjøres en prioritering. Til å gjennomføre 
prioriteringen er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av rektor på ungdomsskolen, 
vedlikeholdsleder (leder) og verneombud på ungdomsskolen. Disse lager en plan til 
BØP 2014-17.

30) Evt skredsikring Arnøyhamn (I-3). Ansvar: K/U og teknisk
Prosjektet lagt på is inntil høringsrunde og ny k-styrebehandling er gjennomført. Ikke 
vedtatt noen frist. Høringsrunden planlegges gjennomført med brev til alle berørte 
foreldre før 1. mars. Ingen tilbakemelding fra noen av foreldrene. Mulighetene for 
statstilskudd til skredvoll avklares før ferien.

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE

31) Ny brannbil (519). Ansvar: Teknisk 
Gammelbilen prøves solgt/byttet inn. Låneopptak godkjent av Fylkesmannen. Fikk 
nødvendig tilleggsfinansiering i juni og låneopptaket er godkjent av Fylkesmannen. 
Ny bil bestilt og på plass tidlig i 2014.

32) Rypeveien (540). Ansvar: Teknisk
Låneopptak godkjent av Fylkesmannen. Kontrakt skrevet og arbeidet oppstartet siste 
halvdel av november. Tomtene vil da være byggeklare til våren. Til nå fått konkret 
interesse for 3 av tomtene. Ønske fra formannskapet om at det legges ut et kart på 
hjemmesiden som viser alle ledige tomter. Mulig å få dette gjort og bør være på plass 
før ferien.

33) Kunstgressbane (536). Ansvar: K/U
Gjenstår å få utbetalt spillemidler, oversendes til fylket i februar. Sluttregnskap
påregnes som egen sak i kommunestyret i juni, sak 23/13.

34) Lekeplass (551). Ansvar: Rådmannen
Vurderes på nytt når kunstgressprosjektet er avsluttet, jf kommunestyrets pkt 13.

35) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk
Tilleggsfinansiering vedtatt i juni og låneopptak godkjent. Grunnarbeidet påbegynt i 
august. Bygget ferdig og tekniske anlegg under montering med oppstart i slutten av 
mai.

36) Inngang legekontoret (532). Ansvar: Teknisk
Ferdigstilt og tatt i bruk. Gjenstår sluttregnskap som kommer til kommunestyret i 
oktober.



37) Industriområde Sandøra (555). Ansvar: Teknisk
Tilskudd innvilget sent høsten 2012, søkes utbetalt som del av årsoppgjøret. Gjenstår 
sluttregnskap som kan påregnes i oktober hvis vi får tilskuddet utbetalt til da.

38) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk
Intensjonsavtale med Arnøy laks underskrevet og videre arbeid påbegynt før jul. 

Anbudsfrist 16. mai utsatt til juni. Deretter blir det i tråd med intensjonsavtalen nye 
drøftinger med Arnøy Laks om evt igangsetting, herunder byggeperiode.

39) Felles økonomisystem (501). Ansvar: Økonomisjefen
Ikke avsluttet i 2012 da vi har utvidet prosjektet med modul for mottak og sending av 
fullelektroniske faktura. 

40) Klatrejungel (559). Ansvar: K/U
Gjenstår noe etterarbeid som ikke ble gjort før jul. Restarbeidet gjøres når det blir bart 
og forventet ferdigstilling før ferien. Sluttrapport sendt til fylke tidlig i juni og vi 
venter på utbetaling av tilskudd.

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen

41) Økt bosetting Arnøya
Lagt inn en bevilgning på 50.000,- som formannskapet må si noe mer om bruken av.
Ordfører og varaordfører følger opp dette mot næringsliv og lag/foreninger. Skal også 
se på erfaringer fra Austevoll og Lovund. Foreslått tatt ut som del av inndekning av 
skjema 2.

42) Vergemålsreformen
Fylkesmannen skal fra 1. juli overta ansvaret for oppfølgingen av alle umyndige, 
herunder også ansvaret for verger og hjelpeverger. 

F) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef

44) 1 klasse mindre barneskolen 1.8.13
Innebærer kutt av 100 % lærerstilling. Gjennomføres som planlagt 1.8 uten oppsigelser

45) Red spesialundervisning 1.8.13
Gjennomføres som et generelt kutt av 100% lærerstilling på barneskolen. 
Gjennomføres som planlagt 1.8 uten oppsigelser

46) Opphør engangstiltak spesped u-skolen 1.8.13
Innebærer kutt av 96 % lærerstilling og 80 % assistentstilling. Gjennomføres som 
planlagt 1.8 uten oppsigelser.

47) Opphør engangstiltak særskilt norsk 1.8.13
Innebærer kutt av 38,5% lærerstilling på barneskolen. Gjennomføres som planlagt 1.8 
uten oppsigelser.



49) Red spesped barnehager 1.8.13
Innebærer at fra høsten er det igjen spespedressurs med 50% pedagog og 50 % 
assistent i Vågen. Netto kutt på 80 % assistent, 20 % spesialpedagog og 7,7 % 
musikkterapeut. Gjennomføres som planlagt 1.8 uten oppsigelser.

52) Oppvekstsenter Arnøyhamn fra 1.8.13
Innebærer kutt av 50 % lærerstilling i skolen og 50 % assistentstilling i barnehagen. 
Gjennomføres som planlagt 1.8 uten oppsigelser.

54) Red SFO Årviksand våren 2013
Stilling holdt vakant i påvente av om det kommer søkere til høsten. Jobbes videre med 
en løsning i samarbeid med den private barnehagen. Avtale inngått med barnehagen 
om SFO-drift fra høsten.

56) Red 50 % stilling u-skolen 1.8.13
Innebærer kutt av 50 % lærerstilling. Gjennomføres som planlagt 1.8 uten oppsigelser.

57) Gjennomføre brukerundersøkelse SFO innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Grunnet sykemeldinger utsettes denne 
undersøkelsen til 2014 og tas sammen med de øvrige da.

58) Gjennomføre brukerundersøkelse bibliotek innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef

63) Økning 15 % NAV
I tillegg skal NAV stat bidra med 35%. Det er gjort tilsetting ut året i tråd med vedtak.

64) Red 100% stilling avlastning 1.7.13
Innebærer kutt av 100 % hjelpepleierstilling.
Ny turnus på plass og innsparingen gjennomføres som vedtatt uten oppsigelser 
gjennom vakante stillinger.

65) Omorganisering pleie og omsorg
Oppstartet høsten 2012. I tillegg til innsparing i stillinger vil det også bli sett på 
omorganisering av eksisterende ressurser, eksempelvis nattevakt. 

66) Gjennomføre brukerundersøkelse ergo/fysioterapi  innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.

67) Gjennomføre brukerundersøkelse barnevern innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.



68) Gjennomføre brukerundersøkelse hjemmetjenesten innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.

H) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef

69) Red 100% stilling renhold 1.1.13
For å få mest mulig løst ved naturlig avgang er ikke hele reduksjonen gjennomført 
enda. Budsjettkuttet vil bli oppfylt ved vakanser og andre tiltak senere i år.

70) Red til 50% vaktmester Arnøya 1.7.13
Innebærer kutt av 50 % vaktmesterstilling Arnøyhamn skole og 10% fagarbeider 
kloakk. Gjennomføres som planlagt uten oppsigelser.

73) Gjennomføre brukerundersøkelse vann og kloakk innen 1.10
Vi får opplæring på ROBEK-samlingen i januar og lager en videre plan etterpå. Intern 
kursing 11. april inkl plan for gjennomføring. Gjennomføres i perioden 21. mai til 14. 
juni. Resultater til politisk behandling i oktober.

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen

J) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES

75) Overordnet kriseplan. Ansvar: Rådmannen
Tenkes gjennomført når vi har fått rapport fra Fylkesmannens tilsyn gjennomført i 
desember.

76) Strategisk næringsplan. Ansvar: Rådmannen og Formannskapet
Formannskapet bør gi noen signaler om hvordan arbeidet legges opp. Arbeidsgruppe: 
Ordfører (leder), rådmannen, en fra sjømatnæringen, en fra varehuset, en fra 
næringsforeninga, en fra bygdelagene på Arnøya, en fra fiskerlagene og en fra 
styringsgruppa for kystsoneplan. Frist: høsten 2013. Første møte i arbeidsgruppa 11. 
juni.

77) IKT-plan. Ansvar: Rådmannen
Legges fram før BØP 2014-17. Sannsynlig sak til formannskapet i september.

78) Plan for helsemessig og sosial beredskap. Ansvar: H/O-sjef
Tenkes gjennomført før ferien. Planarbeidet i rute og planen kommer til politisk 
behandling i første møte til høsten.

80) Smittevernplan. Ansvar: H/O-sjef
Tenkes gjennomført til høsten.

81) Plan for psykisk helse. Ansvar: H/O-sjef
Tenkes gjennomført til høsten.



82) Idretts/anleggsplan. Ansvar: K/U-sjef
Gjøres en liten endring ved at denne kommer til kommunestyret i oktobermøtet slik at 
den blir ett av innspillene til BØP 2014-17.

85) Beredskap Arnøyhamn skole. Ansvar: K/U-sjef
Oppdateres tidlig på året ifm høring om skredsikring. Gjennomført

86) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef
Ferdigstilles før BØP 2014-17.

87) Plan for brannordningen. Ansvar: Teknisk sjef
Tenkes gjennomført til høsten.

88) Arkivplanen. Ansvar: Rådmannen
Arbeidet blir gjort til høsten og ferdigstilles før jul

89) AKAN-reglement. Ansvar: Rådmannen
Gjennomgås på AMU-møte før ferien.

90) Retningslinjer og rutiner for varsling. Ansvar: Rådmannen
Ferdigstilles før ferien. Vedtak i første møte til høsten

92) Trivselsplan. Ansvar: H/O-sjef
Etaten mener dette tiltaket er kommet med på lista grunnet en feil. Trivselsplanen 
omfatter en tiltaksliste som framover naturlig vil tilhøre plan mot fattigdom. Tas derfor 
ut fra lista fra neste gang.

K) NYE PROSJEKTER
Formannskapet enig om at sluttrapporter inkl regnskap legges fram som referatsak til 
formannskapet etter hvert som prosjekter avsluttes.

93) Friluftsgjengen. Ansvar: K/U-sjef
Vi søker Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler til videreføring av friluftsgjengen 
skoleåret 2013/14. Fylkesmannen har signalisert at alle slike søknader skal være 
behandlet innen utgangen av februar. Hvis ikke formannskapet bestemmer noe annet i 
februarmøtet starter prosjektet automatisk hvis vi får tilskuddet. Prosjektleder er Frode 
Langstrand. Vi fikk ikke nye midler fra Fylkesmannen og dag 2 mangler da 
finansiering fra høsten. Dag 1 videreføres som før innenfor skolens ramme.
Formannskapet ba om at adm ser på muligheten for å finne penger til dag 2 ifm 
økonomirapporteringen. Det er funnet løsning ut 2013. Kommer også en egen sak om 
plan for faget til høsten.

L) NYE UTFORDRINGER
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 
kunne bli forlenget utover året. Basert på økonomirapportene har vi nå tatt inn de 
utfordringene som videreføres inn i 2014.



102) Brannvarsling ungdomsskolen. Ansvar: Teknisk sjef
Anlegget er utdatert og etter brannen før jul ble det avdekket at det også er 
mangelfullt. Pr nå ser det ut for at det må installeres nytt anlegg til ca 400.000,-
uavhengig av om det blir ytterligere oppussing eller ikke. Utsatt som del av 
inndekning av skjema 2 og ses i sammenheng med prosjekt oppussing som kanskje 
påbegynnes i 2014.

114) Økning spesped skole, barnehage og SFO Ansvar: K/U-sjef
Nye vurderinger og nye barn gir et behov for spesped (pedagog og/eller assistent) med 
til sammen nærmere 3 stillinger som er dekt på skjema 2 fram til nyttår. Må 
finansieres minst ut skoleåret i BØP 2014-17.

115) Spesped til fosterhjemsplasserte barn. Ansvar: K/U-sjef
Økning i antall fosterhjemsplasserte barn kan medføre økte utgifter til spesped. 
Vurdering er ikke ferdig for alle enda så det er vanskelig å gjøre anslag på utgift. 
Nærmere avklaring forventes ifm skolestart og beregninger kan gjøres til BØP 2014-
17.

116) Redusert inntekt voksenopplæring. Ansvar: K/U-sjef
Sterk reduksjon i antall flyktninger med rettigheter gir stor nedgang i statstilskudd, jf 
også eget tema i formannskapet. Nye beregninger gjøres til BØP 2014-17.

117) Barnevern – omsorfsovertakelser 2013. Ansvar: H/O-sjef
Økt behov dekt på skjema 2 må videreføres fra 2014, pr nå anslag på minst 2 mill pr 
år. Nye beregninger gjøres til BØP 2014-17.

118) Styrking av hjemmetjenesten. Ansvar: H/O-sjef
Som omtalt i økonomrapporten er det behov for styrking av hjemmetjenesten med 
minst 1 stilling fra 2014. Nye beregninger kommer til BØP 2014-17.

119) Endring ressurskrevende brukere. Ansvar: H/O-sjef
Etter reduksjon av antall brukere i år samt mulig ny bruker er det pr nå uavklart både 
hva nytt tilskuddsnivå vil bli samt om det er mulig å redusere bemanningen tilsvarende 
bortfall av inntekter. Nye beregninger kommer til BØP 2014-17.

120) Økt medfinansiering samhandlingsreformen. Ansvar: H/O-sjef
Økt behov dekt på skjema 2 med knappe 300.000,- og det er trolig at nivået blir minst 
like høyt fra 2014. Endelig sum for 2012 kommer ikke før til høsten har vi nå fått 
beskjed om fra direktoratet.

121) Fagarbeider IKT. Ansvar: Rådmannen
Stilling dekt på skjema 2 fram til nyttår. Tiltak om forlengelse kommer til BØP 2014-
17. 

122) Frikjøp Hovedverneombud. Ansvar: Rådmannen
For å få noen til å ta vervet som HVO har det fra i år vært nødvendig med frikjøp fra 
ordinær stilling. Dekt inn i regulering til nyttår, men fortsettelse betinger økt ramme. 
Kommer beregning til BØP 2014-17.



M) INNSPARINGER ETTER 2013
En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2013 eller senere. Disse har 
tidligere ikke vært i fokus, men tas med fra nå som en del av forberedelsene til høstens 
budsjettarbeid.

97) Nivåjustering avlastning 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef
Innebærer kutt i 2,86 årsverk. Ses i sammenheng med punkt 64. I forbindelse med ny 
turnus ser det pr nå vanskelig ut å klare mer enn 1,86 årsverk i nedtak. Den siste 
stillingen vil ikke kunne tas 1.1.14, men muligens litt senere. Kommer tilbake med ny 
vurdering i BØP 2014-17 

98) Reduksjon sykestua 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef
Innebærer kutt i 2 årsverk. Alternativt kan lavere kutt vurderes hvis vi får fortsatt 
sykestuekompensasjon. Viktig å få en avklaring helst nå men senest i juni på om dette 
skal utsettes med 1 år, jf også pkt 1.

99)  Nye legeavtaler fra 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef
Drøftinger tenkes påbegynt før ferien.

100) Avhending Nikkeby skole innen 31.12.13. Ansvar: Teknisk sjef
Kommunestyret har vedtatt avhending av Nikkeby skole innen utgangen av 2013. 
Bygdelaget får tilbud om å overta bygget vederlagsfritt. Hvis de ikke er interessert blir 
det solgt til høystbydende. Bygdelaget tilskrevet, men fristen ikke gått ut og vi 
avventer tilbakemelding før videre framdrift.

101) Avhending Lauksletta skole innen 31.12.13. Ansvar: Teknisk sjef
Kommunestyret har vedtatt avhending av Lauksletta skole innen utgangen av 2013. 
Bygdelaget får tilbud om å overta bygget vederlagsfritt. Hvis de ikke er interessert blir 
det solgt til høystbydende. Bygdelaget tilskrevet og de har bedt om et møte som bør 
avholdes før ferien

103) Stillingskutt rådhuset 1.7.14. Ansvar: Rådmannen
Fortsatt ikke avklart hvordan dette skal gjøres og om det går med naturlig avgang. 
Vurderes etter ferien slik at konkretisering er på plass til BØP 2014-17.

104) Ny pensjonsordning ordfører 1.1.14. Ansvar: Rådmannen
Arbeidet påbegynnes rett over ferien.

105) 1 klasse mindre barneskolen 1.8.14. Ansvar: K/U-sjef
Arbeidet påbegynnes på senhøsten og samordnes med evt nye kutt i etaten. Vanskelig 
pr nå å si om det blir oppsigelser.

106) Red nivå spesped Arnøyhamn 1.8.14. Ansvar: K/U-sjef
Arbeidet påbegynnes på senhøsten og samordnes med evt nye kutt i etaten. Vanskelig 
pr nå å si om det blir oppsigelser.

107) Red 100% barnehage 1.8.14. Ansvar: K/U-sjef
Arbeidet påbegynnes på senhøsten og samordnes med evt nye kutt i etaten. Vanskelig 
pr nå å si om det blir oppsigelser.



108) Opphør BPA 1.1.14. H/O-sjef
Pr nå ser det ut for at tilbudet må videreføres også i 2014, konkrete tall kommer til 
BØP 2014-17.

109) Opphør tilbud Bruker 2 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef
Pr nå ser det ut for at tilbudet ikke trenger videreføring i 2014.

110) Opphør tilbud Bruker 3 1.1.14. Ansvar: H/O-sjef
Utredning pågår fortsatt så det er uklart hvilket tilbud det er behov for fra 2014. 
Utredningen ventes avsluttet i tide til at konkrete tall kommer til BØP 2014-17.

111) Reduksjon brøyting 1.1.14. Ansvar: Teknisk sjef
Basert på innkomne anbud ser det ut for at den vedtatte reduksjonen går i orden. Men 
det gjenstår kontrollregning slik at endelig avklaring skjer ved kontraktsskriving i 
sommer. Til møtet i september vil endelig beregning være klar.

112) Red 100 % renhold 1.7.14. Ansvar: Teknisk sjef
Arbeidet påbegynnes til høsten og det må etableres et samarbeid med barneskolen og 
ungdomsskolen vedr bruk av ”spesialrom” fra neste høst.

113) Effekt konkurranseutsetting vaskeri 1.1.14. Ansvar: Teknisk sjef
Avventer formannskapets behandling av egen sak om dette før noe mer kan gjøres.
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sammenheng at tiltakshaver trenger ekstra soverom. Det settes inn vindu i dette rommet som skal 
sikre riktig lysmengde samt rask rømning. Saksbehandler anser bruksendring å være ihht plan-
og bygningsloven m/forskrifter.

Tiltakshaver har redegjort i skriv til kommunen at de har påbegynt tiltaket og er nesten ferdig, 
tiltakshaver beklager dette og hevder at de ikke var kjent med søknadsplikten for slike tiltak. 
Rommet er imidlertid ikke tatt i bruk. I forbindelse med innsendt søknad er det ikke fremkommet 
anmerkninger fra naboer. Saksbehandler har ikke brukt ekstra tid i forbindelse med behandlingen 
av søknaden og det vil derfor ikke fremkomme noen ekstragebyr for det ulovlige forholdet til 
tiltakshaver.     

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Birgitte Grutle bruksendring av bod til 
soverom og byggetillatelse for innsetting av vindu på gnr 69 bnr 239.
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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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www.skjervoy.kommune.no

Lerøy Aurora AS
Strandveien 106
9006  TROMSØ

Att. Kurt Einar Karlsen

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4903-16 11693/2013 194169/80/825 22.03.2013

Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg for trinn 1, 2 og 3 
ved Lerøy Aurora Skjervøy gnr 69 bnr 1 fnr 825

Saksopplysninger/Vurderinger:

Lerøy Aurora fikk rammetillatelse og dispensasjon i vedtak av 5.12.12 sitat: 
Det ble gitt rammetillatelse til 3 tilbygg som består av (T1, T2 og T3) med henholdsvis 
grunnflate på T1 319m2, T2- 207m2 og T3- 397m2 og bruksareal på T1- 319m2, T2-
414m2 og T3- 500 m2.
T1 skal inneholde garderobe for ansatte og på tak (2 etasje) parkeringsplass og ny 
avkjørsel fra denne til kommunal veg. T2 inneholder kantine i 1 etasje og i 2 etasje 
personal rom og teknisk rom. T3 inneholder lager, pauserom, kontor og rom 
forvannbehandling og i 2 etasje teknisk rom og vanntanker.
Det er blitt gitt dispensasjon fra reguleringsplan Ytre havn for følgende forhold.
� byggeavstand til vegmidt inntil 9,5 meter
� tak form, fra saltak til flatt tak
� gesimshøyde fra 8 meter til 8,8 meter. Sitat slutt

Lerøy Aurora søkte om igangsettelsestillatelse for deler av arbeidet og fikk dette innvilget i 
vedtak datert 14.01.2013 sitat:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Lerøy Aurora igangsettelsestillatelse for deler 
av tiltaket som omfatter tilbygg T1 og T2 til eksisterende fiskeribedrift på gnr 69 bnr 1 fnr 825:

Grunnarbeid bygg T1 og T2. Stål- og betongarbeider ferdig råbygg, fasader, taktekking, 
vinduer og dører. Tekniske anlegg inkluderes ikke i denne godkjenningen. Sitat slutt

Lerøy Aurora søker om igangsettelsestillatelse av trinn 3 og av de tiltak som ikke er påbegynt i 
trinn 1 og 2.
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De siste tiltak som det nå søkes om er ihht gitt rammetillatelse av 05.12.12 slik at nærmere 
vurdering av disse ikke er nødvendig.

Imidlertid er det ikke igangsatt arbeidet med overrislingsanlegget på fabrikken (gjelder hele 
anlegget/fabrikken) som var en forutsetning for igangsettingstillatelsen som er gitt for arbeidene 
med tilbyggene. 

Det foreligger nå en vurdering ang brannkonseptet fra ansvarlig PRO om at under visse forhold 
kan produksjonen bruken ved bedriften kunne foregå. Ut fra dette notat anser kommunen det som 
dokumentert at brannsikkerheten er ivaretatt frem til overrislingsanleggene er montert og på plass 
for hele bedriften. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Lerøy Aurora igangsettelsestillatelse for alle 
tiltak for oppføring av tilbyggene trinn 1, 2 og 3 uten overrislingsanlegg på trinn 3 på gnr 69 bnr 
1 fnr 825.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Autronica Fire And Security AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 2, brannalarmanlegg.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Panelbygg AS ansvarsrett i funksjonene PRO 
og UTF tiltaksklasse 2, betongfundamenter, grunnarbeider, stålkonstruksjoner, fasader, porter og 
dører. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF tiltaksklasse 1, vann og bunnledninger. Samt lokal godkjenning i funksjonen UTF 
tiltaksklasse 2 sprinkelanlegg.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Vekas AS ansvarsrett i funksjonene PRO og 
UTF tiltaksklasse 2, ventilasjonsanlegg for tilbygg.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Mikalsen installasjon AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 2, nød og ledelys. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Magnus Johansen AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 2, tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Ing Harald Josefsen AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 2, vann avløpsledninger.  

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.
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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

Kopi til:
Magne Johansen AS Nord-Lenangen 9068 NORD-

LENANGEN
Multiconsult AS postboks 2274 9269 TROMSØ
Autronica Fire And 
Security AS

Postboks 5620 7483 TRONDHEIM

Vekas AS Stakkevoldvegen 33 9010 TROMSØ
Panelbygg AS Tollbugata 49 3044 DRAMMEN
Mikalsen innstallasjon AS Postboks 109 9189 SKJERVØY
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Ann Helen Thomassen
Spellemannsdalen 9
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1775-2 19580/2013 194169/147 27.05.2013

Spellemannsdalen 9: søknad om oppføring av veranda gnr 69 bnr 147

Saksopplysninger/Vurderinger:
Ann Helen Thomassen søker om oppføring av veranda på gnr 69 bnr 147, verandaen blir 1 meter 
fra nabogrense. Nabo har underskrevet naboerklæring om at de tillater verandaen inntil 1 meter 
fra Deres grense.

Verandaen har et bruksareal på 23m2. Total utnyttelsesgrad på denne eiendommen etter 
utbygging blir 246m2. Utnyttelsesgraden (TU) for eiendommen er 40 % dvs. 274m2 som ligger 
innenfor den tillatte utnyttelsesgraden.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Ann Helen Thomassen byggetillatelse for 
oppføring av veranda på gnr 69 bnr 147.

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
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Stefan Dahl Marthinsen
Skoleveien 16
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1791-2 19507/2013 194169/577 24.05.2013

Skoleveien 16: Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 577.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Stefan Dahl Marthinsen søker om oppføring av veranda på østsiden av huset. Verandaen vil få et 
bruksareal på 18m2. Naboer har ikke hatt merknader til tiltaket.

Tiltaket er i samsvar med reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for området. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Stefan Dahl Marthinsen byggetillatelse for 
oppføring av veranda på gnr 69 bnr 577.

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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Wenche Hansen
Mellomveien 15
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1854-2 20482/2013 194169/591 03.06.2013

Søknad om utvidelse av altan gnr 69 bnr 591

Saksopplysninger/Vurderinger:
Wenche Hansen søker om byggetillatelse for å forlenge altanen med 1m x 6,5 m tilsamen 6,5m2. 
Altanen er ihht reguleringsplanen for område.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Wenche Hansen byggetillatelse for forlengelse 
av altan med 6,5m2

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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www.skjervoy.kommune.no

Stig Rassmusen
Vierveien 5
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1513-8 20235/2013 194153/41 30.05.2013

Lille Taskeby: Søknad om oppføring av hytte gnr 53 bnr 41

Saksopplysninger/Vurderinger:
Stig Rasmussen søker om byggetillatelse for oppføring av hytte på gnr 53 bnr 41 Lille Taskeby.

Tomten hytten skal oppføres på ble opprettet til fritidsformål den 27.12.2012, i forbindelse med 
opprettingen av eiendommen ble saken sendt på høring og ingen anmerkninger fremført.

Hytten har en grunnflate på 70m2 og et bebygd areal (BYA) på 97m2 totalhøyden fra mark til 
møne er 5 meter.

Hytten er omsøkt med vann og kloakk, men grunnet at det ikke er fremført søknad om 
utslipstillatelse samt søknad om innvendige rørarbeid gis byggetillatelse kun for hytten uten 
innlagt vann/kloakk.

Det foreligger grunneiererklæring fra eiendommene gnr 53 bnr 2 og 3 ang adkomstrett over disse 
eiendommene frem til eiendommen gnr 53 bnr 41. Det er ikke fremført anmerkninger fra naboer
ang. nabovarsel.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Stig Rasmussen byggetillatelse for oppføring 
av hytte på gnr 53 bnr 41 Lille Taskeby.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 gis Sandøy bygg AS ansvarsrett i funksjonen 
SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 ringmur, pipe, tømrerarbeid og våtrom. 

Tillatelse til våtrom er forbeholdt om at det søkes om og det gis tillatelse til utslipstillatelse 
m/utførsel samt utførelse av innvendig rørarbeid. 
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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 brev er sendt:
Stig Rasmussen, Vierveien 5, 9151 Storslett
Sandøy bygg AS, Rotsund, 9153 Rotsund



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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Jan Karl Karlsen
Mellomveien 34
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1962-2 21723/2013 194156/1 10.06.2013

Søknad om oppføring av uthus gnr 56 bnr 1

Saksopplysninger/Vurderinger:
Jan Karl Karlsen søker om oppføring av uthus på gnr 56 bnr 1 som er et felleseie mellom søsken. 
Jan Karl Karlsen har imidlertid fått fullmakt fra sameiet til å disponere eiendommen på deres 
vegne. Uthuset er på 15m2 og er tilpasset terrenget/fritidseiendommen. 

Uthuset skal oppføres ca 75 m fra sjøen det betinger at det må dispensere fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 (tiltak i 100metersbelte langs sjøen). Nedenfor hytten mot sjø går det 
imidlertid en veg som avgrenser mot sjøen. Grunnet denne veg kan en se at allemannsretten til 
fjæra skal forringes. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Jan Karl Karlsen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av uthus på gnr 56 bnr 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jan Karl Karlsen byggetillatelse for oppføring 
av uthus på gnr 56 bnr 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.
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Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør



Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
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Lena Kvernvold
Øvre Ringvei 12 B
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2007-2 21620/2013 194169/101 10.06.2013

Øvre Ringveg 12 B: Søknad om oppføring av veranda gnr 69 bnr 101

Saksopplysninger/Vurderinger:
Lena Kvernvold søker om byggetillatelse for oppføring av veranda på gnr 69 bnr 101. Verandaen 
vil få et bebygd areal (BYA) på 30m2. 

Ihht tegninger er det et soveromsvindu som vil bli liggende inder verandaen. Denne rømningsvei 
må ikke forringes ved at det oppføres veranda.

Byggetiltaket vil ligge innenfor de bestemmelser som reguleringsplanen for Ringveiene 
fastsetter.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Lena Kvernvold byggetillatelse for oppføring 
av veranda på gnr 69 bnr 101.

Tillatelsen er gitt med forbehold om at det fra soveromsvindu i kjellerleilighet er fri adkomst ut i 
det fri, at verandaen ikke hindrer rask og sikker rømning fra vindu.  

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2013/1777-3 21691/2013 194153/40 10.06.2013

Simavåg: Søknad om etablering av parkering/oppstillingsplass gnr 53 bnr 40

Saksopplysninger/Vurderinger:
Ottar Friis søker om etablering av felles parkering/oppstillingsplass på sine eiendommer gnr 53 
bnr 36 og 40. Eiendommene ble etablert i 2012 med formål fritidsbebyggelse. Grunnet tidspress 
ønskes det om opparbeidelse av parkering/oppstillingsplass før søknad om fritidsbolig blir 
forelagt kommunen. Eiendommen er ikke formeldt overdradd til Friis, slik at eiendommene i dag 
står med hjemmelshaver Kjell Hugo & Tove Reiersen. Hjemmelshaver er inneforstått med 
byggetiltakene. 

I forbindelse med fradelingssaken var saken på høring og ingen anmerkninger framkom. Tiltaket 
ligger innenfor 100 metersbelte langs sjøen, men grunnet at vegen går på nedsiden av tomten ut 
mot sjø anser mann dette som om at belte langs sjøen ikke blir berørt.  

Foretaket Kurt Einarsen søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 
Graving - fylling av avkjørsel/oppstillingsplass. Foretaket har sentral godkjenning i funksjonen 
UTF og søker om lokal godkjenning i funksjonene SØK og PRO.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Otto Friis byggetillatelse for etablering av 
parkering/oppstillingsplass på gnr 53 bnr 36 og 40.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis foretaket Kurt Einarsen ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF graving – fylling av avkjørsel/oppstillingsplass.
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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

Likelydene skriv til:

Kurt Einarsen, Nordveien 51, 9180 Skjervøy
Ottar Friis, Strandveien 55, 9180 Skjervøy

Kopi til
Kjell Hugo & Tove Reiersen, fiskenes 17, 9180 Skjervøy.   
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Visit Årviksand AS
Årviksand
9195  ÅRVIKSAND

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3275-20 16065/2013 194164/40 26.04.2013

Ferdigattest for hytte gnr 64 bnr 40

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 22-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding
datert 23.04.2013 fra ansvarlig søker på eiendom gnr 64 bnr 40.
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/3275.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
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Bjørn Sigurd Mathiassen
Nordveien 41
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1236-2 14285/2013 194169/132 12.04.2013

Søknad om oppføring av påbygg for bruk til bad samt nedsenking av veranda 
på gnr 69 bnr 132 Nordveien 41

Saksopplysninger/Vurderinger:
Bjørn Sigurd Mathiassen søker om oppføring av påbygg, nedsenking av eksisterende veranda 
med 30cm og ombygging. Påbygget oppføres for å få større bad og nedsenkingen av verandaen 
for å bedre forholdene for frostgjennomtrengning i bygget. Påbygget har et bruksareal på 9m2 
som det må betale vann og kloakkavgift for. % Tu for tomten ligger innfor bestemmelsene i 
reguleringsplanen.

Tømmer og betong søker om ansvarsrett for alle arbeidene i forbindelse fasadeendringen og 
påbyggingen. Foretaket har hatt ansvarsrett i omsøkte kategorier i tideligere saker i Skjervøy 
kommune. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Bjørn Sigurd Mathiassen byggetillatelse til 
påbygg på 9m2, nedsenking av veranda med 30cm fra opprinnelig nivå og ombygging på gnr 69 
bnr 132

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømmer og betong ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 mur og trearbeider. 

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
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Fritz Hagbart Stabell
Kveldsolveien 2 B
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1296-2 15151/2013 194169/680 19.04.2013

Kveldsolveien 2b Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 680

Saksopplysninger/Vurderinger:

Fritz Hagbart Stabell søker om byggetillatelse for oppføring av garasje på gnr 69 bnr 680 
Kveldsolveien 2b. Området er utlagt som byggeområde ihht kommuneplanen. 

Ihht kommuneplanes punkt 1står det sitat:
I byggeområder skal det foreligge vedtatt reguleringsplan før det iverksettes tiltak som nevnt i 
PBL 81, 84, 86a, 86b eller 93 eller fradeling til slikt formål. Sitat slutt.

For omsøkt område foreligger det ikke reguleringsplan og det er dermed ikke tillatt å gi tillatelse 
til tiltaket før reguleringsplan for område er utarbeidet og vedtatt. Imidlertid kan kommunen 
dispensere fra dette punkt og da med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.

Garasjen som skal oppføres har et bebygd areal på 41m2 og skal ligge 7 meter fra vegmidt og ca 
4 meter fra annen bruksenhet. Dette medfører at det må gis dispensasjon fra vegloven om at 
bygninger skal ligge 15 meter fra vegmidt samt at bygningen må oppføres som en EI 30 
konstruksjon da avstanden til bygg i annen bruksenhet er under 8 meter.

Tiltakshaver må skrive under en erklæring på at dersom garasjen blir skadet grunnet forhold med 
veivedlikehold så er dette uten kostnader for Skjervøy kommune.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Fritz Hagbart Stabell dispensasjon fra 
kommuneplanens punkt 1 om at det skal være vedtatt reguleringsplan for område før tiltak tar til. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Fritz Hagbart Stabell dispensasjon fra 
veglovens krav om avstand 15 meter fra bygning til vegmidt til å være 7meter.
  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Fritz Hagbart Stabell byggetillatelse for 
oppføring av garasje på gnr 69 bnr 680

Tillatelsen gis med forbehold om at tiltakshaver underskriver egenerklæring om at dersom 
garasjen påføres skade i forbindelse med vegvedlikehold så er dette uten økonomisk ansvar for 
Skjervøy kommune.

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
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Visit Årviksand AS
Årviksand
9195  ÅRVIKSAND

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3275-19 15912/2013 194164/40 25.04.2013

Søknad om endringsmelding, utvidelse av hytte gnr 64 bnr 40 Årviksand

Saksopplysninger/Vurderinger:

Visit Årviksand søker om endring av gitt tillatelse (formannskapsvedtak 81/12) som består i å 
bygge igjen innhukk i hytten, innsetting av 1 nytt vindu og endring av plassering av 3 vindu.

Endringene medfører at helhetsinntrykket av hytten endres, men endringene er ikke så store at 
det visuelle aspektet endres. 

Endringene er varslet via nabovarsel og ingen merknader er fremkommet.

Ut fra denne vurdering gis det byggetillatelse for endringene som omsøkt. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Visit Årviksand byggetillatelse for utvidelse 
av hytten med 4,83m2 samt fasadeendring og innsetting av 1 ekstra vind.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kirsti Jensen Arkitektkontor lokal godkjenning og
ansvarsrett i funksjonen SØK samt PRO estetikk, planløsning, tomt-grunn og utenomhusarbeid samt mur
og tre tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Brødrene Albrigtsen lokal godkjenning og ansvarsrett i
funksjonene UTF tomt-grunn og utenomhusarbeid samt mur og trearbeider for hytte tiltaksklasse 1
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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
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Multiconsult AS
Sjølundvegen 2
9016  TROMSØ

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4903-19 15740/2013 194169/80/825 24.04.2013

Søknad om ansvarsrett prosjekterende og kontroll sprinkelanlegg gnr 69 bnr 
1 fnr 825

Saksopplysninger/Vurderinger:

Multiconsult AS søker om ansvarsrett for SØK, PRO og KPR tiltaksklasse 3 sprinkelanlegg.
Multiconsult AS er søker for Lerøys utvidelse av laksebedriften og i denne sammenheng må nye 
og gammel del av bedriften sprinkles for at denne skal være i overensstemmelse med gjeldene 
regelverk. Multiconsult AS har sentral godkjenning i omsøkte kategorier. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Multiconsult AS ansvarsrett i funksjonene 
SØK, PRO og KPR tiltaksklasse 3 sprinkelanlegg. 

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

Kopi til:
Lerøy Aurora AS Strandveien 106 9006 TROMSØ
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Aksel Jørgensen

9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1229-5 19032/2013 194169/767 22.05.2013

Søknad om riving å gjenoppføre av tilbygg til bolig samt oppføring av garasje 
gnr 69 bnr 767

Saksopplysninger/Vurderinger:
Aksel Jørgensen søker om riving og gjenoppbygging av tilbygg samt oppføring av garasje på gnr 
69 bnr 767. Eksisterende tilbygg har et bruksareal på 14m2 og det nye tilbygget får et bruksareal 
på 10m2. Garasjen har et bebygd areal på 30m2. Tiltakene ligger innfor rammen av 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for område.

Boligen er sefrakregistrert og har i den forbindelse vært på høring til Troms fylkeskommunen 
v/kulturetaten. Kulturetaten hadde ingen innvendinger mot tiltaket utenom at de på sikt vil 
anbefale at det vurderes tilbakeføring til tideligere vindustyper.

Tiltakene ligger innfor rammen til plan- og bygningsloven § 20-2 som omhandler søknad om 
tiltak uten krav til ansvarsrett.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Aksel Jørgensen byggetillatelse for riving og 
gjenoppbygging av tilbygg samt oppføring av garasje på gnr 69 bnr 767 
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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
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«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2013/764-4 13889/2013 194164/92 10.04.2013

Søknad om oppføring av fenderverk/støttekai gnr 64 bnr 92 Årviksand

Saksopplysninger/Vurderinger:
Årviksand Verksted søker om oppføring av fenderverk/støttekai på gnr 64 bnr 92 i Årviksand. 
For områdene tiltakene skal utføres i er det reguleringsplan Årviksand industriområde som er 
gjeldene. Området er avsatt som fiskerihavn og Kystverket må derfor ha søknaden på høring for 
å komme med innspill til søknaden. Omsøkte tiltak er ihht reguleringsbestemmelsene til 
reguleringsplanen. 

Årviksand Verksted vil iverksette tiltakene for at det skal bli lettere å slipsette båter samt at 
tiltaket vil forskjønne området. 

Kystverket behandlet søknaden den 26.03.2013 der det ble gitt tillatelse med vilkår.

Det søkes om personlig godkjenning for Kjell Arne Sørensen i kategoriene SØK, PRO og UTF 
tiltaksklasse 2, fenderverk/støttekai. Sørensen har drevet selvstendig foretak som omfatter 
omsøkte kategorier, kommunen anser at dette er tilstrekkelig dokumentasjon for at personlig 
ansvarsrett kan gis til Kjell Arne Sørensen for dette prosjektet.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Årviksand Verksted byggetillatelse for 
oppføring av fenderverk/støttekai på gnr 64 bnr 92 Årviksand 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kjell Arne Sørensen personlig ansvarsrett i 
kategoriene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 fenderverk/støttekai. 

Tillatelsen gis med forbehold om at vilkårene til Kystverket beskrevet i brev av 26.03.2013 
etterfølges.
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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

Vedlegg: Skriv fra Kystverket datert 26.03.2013 m/kart

Tilsvarende skriv sendt 
Årviksand Verksted.
Kjell Arne Sørensen.
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Dag Dyrnes
Strandveien 17
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1182-2 13985/2013 194169/235 10.04.2013

Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 235

Saksopplysninger/Vurderinger:
Dag Dyrnes søker om byggetillatelse for oppføring av garasje på gnr 69 bnr 235 Strandveien 17. 
Garasjen har et BYA på 46 m2 og er tilpasset boligen på stedet, dvs. at bygningen blir oppført 
ihht reguleringsplanen for området.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis dag Dyrnes byggetillatelse for oppføringa av 
garasje på gnr 69 bnr 235 Strandveien 17. 

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
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Tommy Nilsen
Spellemannsdalen 16
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1181-2 15852/2013 194164/146 24.04.2013

Søknad om oppføring av tilbygg på gnr 64 bnr 164 Årviksand

Saksopplysninger/Vurderinger:
Tommy Nilsen søker om byggetillatelse for oppføring av tilbygg på 2,76m2 til bruk som 
kjøkken.

Kommunen har ingen merknader til søknaden.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Tommy Nilsen byggetillatelse for oppføring 
av tilbygg på gnr 64 bnr 146 Årviksand.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmanne 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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Robertsen og Slotnes AS
Kveldsolveien 1
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1478-2 16163/2013 26.04.2013

Søknad om riving av brannskadet enebolig gnr 69 bnr 253

Saksopplysninger/Vurderinger:
Gjensidige Forsikring søker om riving av brannskadet enebolig på gnr 69 bnr 253 
Strandveien 139.

Bygningen ble skadet i brann tidlig i år og har siden da vært sikret for vær og vind. Det søkes nå 
om riving av hele boligen for så å kjøre avfallet til godkjent deponi.

Foretaket leverer avfallsplan når rivningsarbeidet er utført og avfallet er levert deponi.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 gis Gjensidige Forsikring ASA rivingstillatelse for 
riving av brannskadet enebolig på gnr 69 bnr 253 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 riving av enebolig.

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

Kopi til:
Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER
Torstein Olsen Strandveien 139 9180 SKJERVØY



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

Jarle Simonsen
Kortbølgen 11 a
9017  TROMSØ

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1395-2 16362/2013 194164/9 29.04.2013

Søknad om oppføring av garasje/naust gnr 64 bnr 9 Årviksand.

Saksopplysninger/Vurderinger:

Jarle Simonsen søker om oppføring av naust/garasje på egen eiendom gnr 64 bnr 9 Årviksand.
Naustet/garasjen er på 42m2 og har 22 graders helning på taket

Naustet/garasjen ligger ca 50 meter fra sjøen, men denne er avskilt med veg som går ca 40 meter 
fra sjøen, kommunen anser da at tilgjengeligheten til sjøen blir opprettholdt og at bygget ikke vil 
virke mer privatiserende for ferdselen i fjæra.

Gjenboerne er ikke varslet med nabovarsel grunnet at eiendommen er et felleseiet. Naboene til 
omsøkt bygg er varslet, disse er imidlertid også medeiere i felleseiet. 
Kommunen anser derfor at det ikke er nødvendig å varsle felleseiets eiere.

Naustet/garasjen oppføres for å sikre eiendeler som båt og utstyr.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Jarle Simonsen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av naust/garasje på gnr 64 bnr 9 Årviksand.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jarle Simonsen byggetillatelse for oppføring 
av naust/garasje på gnr 64 bnr 9 Årviksand. 
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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
Kultur og undervisning

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775546 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks  145-G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 
E-post: 
kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no

Internett: 
www.skjervoy.kommune.no

Davvi Albmogiid Guovddas OS
Senter for nordlige folk AS
9144  SAMUELSBERG

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4208-22 18307/2013 223 14.05.2013

Svar - søknad om støtte til utførelse av utstilling - "Kristians hus".

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om støtte på kr 1000,- til utførelse av utstillingen «Kristians hus». 

Vurderinger:
Skjervøy kommune har respekt for arbeidet dere driver, og ser at prosjektet er relevant for 
mange. 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
Direkte innvalg: 77775503



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

Forum for kreftsykepleies landskonferanse 2013
Evelyn Karlsen, Jervvegen 84
9017  TROMSØ

Att. Evelyn Karlsen

Delegert vedtak
- nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4208-13 9485/2013 223 08.03.2013

Svar – søknad om støtte til konferanse i kreftsykepleie

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad datert 20. januar 2013 om økonomisk støtte til landskonferanse om 
kreftsykepleie. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune ser viktigheten av faglige forum og i den forbindelse konferanser. Imidlertid 
har kommunen en meget anstrengt økonomi og har 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
Formannskapsekretær



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

Kveenidol
Hovedveien 2
9151  STORSLETT

Att. Inger Birkelund

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4208-15 15863/2013 223 24.04.2013

Svar - søknad om støtte - Kveenidol

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om kr 5000,- i støtte til gjennomføring av Kveenidol 2013. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune har stor respekt for arbeidet dere gjør for den kvenske kulturen. Skjervøy 
kommune støtter allerede dette arbeidet gjennom årlige bevilgninger til Halti Kvenkultursenter, 
og prioriterer ikke ytterligere støtte til dette arrangementet.  

Rådmannen gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte til Kveenidol 2013. 
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
Direkte innvalg: 77775503



Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 4740 05 04578
Postboks 145 G Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 SKJERVØY Organisasjonsnr: 
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

N. K. S Veiledningssenter for pårørende i Nord 
Norge AS
Løkkeveien 43
9510  ALTA

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1804-2 20375/2013 31.05.2013

Svar - søknad om støtte over budsjett i 2014 - N. K. S veiledningssenteret for 
pårørende

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad datert 14. mai 13 om tilskudd over budsjettet årene 2014-16, subsidiært om 
tilskudd for ett år om gangen. Dere søker om kr 10 000,- pr år til drift av veiledningssenteret for 
pårørende i Nord-Norge.

Vurderinger:
Skjervøy kommune har respekt for arbeidet dere driver, og tilbudet deres er nok nyttig for 
mange. Imidlertid er Skjervøy kommune 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 tilskudd. 
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
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

Betongservice AS
Industrivegen 24
9152  SØRKJOSEN

Reidar Bakkehaug

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1727-55 18965/2013 194169/3 22.05.2013

Strandveien 40: oppføring av 2 ark gnr 69 bnr 3.

Saksopplysninger/Vurderinger:

Havito AS søker om oppføring av 2 ark på taket i 3 etasje på bygningen gnr 69 bnr 3.

Arbeidene består i ombygging av eksisterende leilighet samt påbygg som består av 2 arker.
Arkene vil ha samme utforming som nabobygget, slik at dette vil gli fint inn i gatebildet.  

Leiligheten har brannvarslingsanlegg med direktevarsling til Fas Tromsø. Total brannsikring har
ansvar for brannprosjekteringen av bygget, slik at dette er tilpasset nabobygget. Total 
Brannsikring AS søker da også om ansvarsrett i kategorien PRO tiltaksklasse 1 
brannprosjektering. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkt kategori.

Byggtorget Betongservice AS søker om ansvarsrett i kategorien SØK tiltaksklasse 1, foretaket
har sentral godkjenning i omsøkt kategori.

Pretre AS søker om ansvarsrett i kategorien PRO tiltaksklasse 1 takkonstruksjoner. Foretaket har
sentral godkjenning i omsøkt kategorier.

Soleng Bygg AS søker om ansvarsrett i kategorien PRO ikkebærende konstruksjoner og UTF
bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Havito AS byggetillatelse for oppføring av 2
ark på bygning gnr 69 bnr 3.
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Byggtorget Betongservice AS ansvarsrett i
funksjonen SØK tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Pretre AS ansvarsrett i funksjonen PRO
takkonstruksjoner tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Soleng Bygg AS ansvarsrett i funksjonen PRO
ikke bærende konstruksjoner, UTF trearbeider tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Total Brannsikring AS ansvarsrett i
funksjonen PRO brannteknisk prosjektering 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

Likelydene brev er sendt:
Havito AS, Strandveien 40, 9180 Skjervøy
Total Brannsikring AS, Postboks 1180, 9504 Alta
Pretre AS, Postboks 162, 9781 Stryn
Byggtorget Betongservice AS, Industrivegen 24, 9152 Sørkjosen
Soleng Bygg AS, Postboks 99, 9148 Olderdalen



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/1617 -1

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Terje Trætten

Dato:                 08.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013
58/13 Skjervøy Formannskap 24.06.2013

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Saken utsatt grunnet tidspress

Vurdering av konkurranseutsetting av renhold i kommunale bygg.

Rådmannens innstilling

Administrasjonen finner det lite sannsynlig at konkurranseutsetting av renhold ved kommunale 
bygninger vil gi en økonomisk besparelse, heller tvert i mot.
Det anbefales at kommunen fortsatt utfører renhold i egen regi. 

Bakgrunn for saken.

I henhold til økonomiplan for 2012-2015 er rådmannen bedt om å foreta ei vurdering av 
muligheter og konsekvenser forbundet med evt. konkurranseutsetting av blant annet renhold. 
Arbeidet skulle vært ferdig høsten 2012, men har av kapasitetsproblemer blitt utsatt flere ganger.

De som skal gjøre vurderingen består av vedlikeholdsleder og representant for de ansatte, ved 
Fagforbundet.

Saksopplysning.

Renhold på kommunale bygg utføres i dag av kommunens egne ansatte.



Totalt foretas det ”daglig” renhold på ca 22.512 m2. Med daglig renhold menes at renhold 
utføres daglig og ukentlig ut fra behovet og etter bruken av bygningene. Arbeidet utføres av 18 
ansatte, fordelt på 14,35 årsverk.

Sykefraværet er fortsatt høyt. I 2012 var det på 11,82 %.
En sjekk på KS sine sider viser at renholdernes sykefravær er fire prosent høyere enn 
gjennomsnittet i kommuner og fylkeskommuner. Det totale sykefraværet i fylkeskommuner og 
kommuner var 9,2 prosent fra siste kvartal i 2010 og første kvartal av 2011. For renholdere var 
det totale sykefraværet på 13,2 prosent. 
På så måte er ikke Skjervøy kommune i noen særstilling, selv om sykefraværet er høyt.

For å få ei mest mulig realistisk sammenligning mellom privat og kommunalt renhold, har vi 
valgt å ta for oss skolebygg, for sammenligning. Vi har vært i kontakt med to private aktører for 
å få en prisantydning på renhold av skolebygg.

Nordreisa kommune gjorde det i 2010, og vi har vært i kontakt med to av de som ga tilbud. 
Begge disse sier til oss at da ville kommet frem til samme kvadratmeterprisen i dag, kompensert 
for prisstigningen.

Prisen vil i dag, på renhold fra private aktører, være omkring kr 297,- pr m2 pr år, på skolebygg. 
Prisen omfatter daglig, intervallbundet og hovedrenhold. Det vil si renhold av alle flater i 
rommet.

Skjervøy kommune brukte totalt i 2012 kr 6 442 948,- på renhold av kommunale bygg.
Det blir kr 286,- pr m2 pr år. Med tillegg for administrasjon på kr 3,- vil det fortsatt være 
8 kroner lavere enn hos de private, som vi har vært i kontakt med.
Ved privatisering er en fortsatt nødt til å ha egen oppfølging av kontrakten. En vet fra erfaring at 
det vil forekomme avvik, og disse må håndteres. 20 - 30 % stilling vil nok være nødvendig.

Noen erfaringer som andre har med privatisering av renhold.

Fagbladet har mange artikler omkring privatisering av renhold.
Tendensen di siste årene har vært at flere og flere tar renholdet tilbake, for å gjøre det i egen regi 
og med egne ansatte. 

I Frogn i Akershus kom det også mange klager etter at private overtok renholdet med et billig 
anbud som ikke sto i forhold til arbeidsmengden. Der ble renholdet tatt tilbake som en ordinær 
kommunal tjeneste.

Drammen Eiendom tok initiativet til en undersøkelse der 16 av 20 skoler i byen svarte. 
Resultatene var gjennomgående dårlige, med mer enn 80 prosent misnøye. 
Daglig leder i Drammen Eiendom opplever stadig henvendelser fra misfornøyde skoleledere. På 
bakgrunn av brukerundersøkelsen og kvalitetskontroller ønsker han nå å bedre kvaliteten på 
renholdet som er konkurranseutsatt til to private firmaer. 
– I store trekk får vi det vi betaler for, men vi må se på om vi ikke kan heve standarden på 
kontraktene, sier han til Drammens Tidende. Men det vil koste dyrt, og han håper politikerne er 
villige til å prioritere en slik økt kostnad i det reviderte budsjettet. 
– Pris og kvalitet henger sammen
– Det er en sammenheng mellom pris og kvalitet, men det har det politiske flertallet i Drammen 
aldri ønsket å ta inn over seg, sier hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Drammen. 



– Kommunens eget kommunale foretak, Drammen Drift KF, har tapt anbud etter anbud fordi 
private selskaper har levert et billigere tilbud. Nå viser det seg at tilbudene var for optimistiske i 
forhold til arbeidet som skal gjøres. Dermed går kvaliteten ned, og så kommer klagene. Kanskje 
dette ikke blir så billig likevel. 

Nordlandssykehuset
Økonomi var argumentet for å konkurranseutsette renholdet. Økonomi er også argumentet for å 
ta renholdet tilbake i år. Helse Nord må spare penger, og det ble fastslått: Det er et potensial for 
å drive billigere dersom sykehuset ansetter renholdere og står for tjenesten selv.
Vi kan levere samme tjeneste med samme effektivitet til lavere pris, fordi vi slipper 
omkostningene ved å kjøpe inn tjenesten.

Tyskland
Ikke billigere, ikke bedre
Erfaringen mange kommuner og delstater har høstet de siste 10–15 årene med å privatisere 
tradisjonelt offentlige oppgaver, er at privat drift verken er billigere eller bedre. 
– I noen tilfeller er det billigere, for eksempel innenfor renhold, men det skyldes at de private 
selskapene betaler sultelønninger. 
– Derimot fins det en rekke eksempler på at kommuner som tar tilbake mange av oppgavene, 
utfører dem billigere eller til samme pris som private, og med vesentlig bedre kvalitet. I tillegg 
gjenerobrer kommunene muligheten til selv å styre og kontrollere tjenestetilbudet. 
De understreker imidlertid at rekommunaliseringen også har krevd at kommuner og delstater 
nøye gjennomgår virksomhetene og optimaliserer driften. 

Vurdering

Skjervøy kommune brukte totalt i 2012 kr 6 442 948,- på renhold av kommunale bygg.
Det blir kr 286,- pr m2 pr år. Med tillegg for administrasjon på kr 3,- vil det fortsatt være 
8 kroner lavere enn hos de private, som vi har vært i kontakt med.
Ved privatisering er en fortsatt nødt til å ha egen oppfølging av kontrakten. En vet fra erfaring at 
det vil forekomme avvik, og disse må håndteres. 20 - 30 % stilling vil nok være nødvendig.

Renhold utført av private aktører 297,- pr m2.
Renhold utført av kommunen 289,- pr m2.
Differanse     8,- pr m2.

På årsbasis vil dette utgjøre ca kr 180.000,-

Konklusjon.

Administrasjonen finner det lite sannsynlig at konkurranseutsetting av renhold ved kommunale 
bygninger vil gi en økonomisk besparelse, heller tvert i mot.
Det anbefales at kommunen fortsatt utfører renhold i egen regi. Administrasjon av renhold må 
styrkes for å ha tid til å arbeide med tiltak for å optimalisere driften og redusere sykefraværet.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/1617 -2

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Terje Trætten

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
47/13 Skjervøy Formannskap 27.05.2013
59/13 Skjervøy Formannskap 24.06.2013

Vurdering av konkurranseutsetting av vaskeriet

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Saken utsatt grunnet tidspress

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:
Med bakgrunn i saksopplysninger og vurdering i saken anbefaler rådmannen å 
konkurranseutsette vaskeritjenesten i Skjervøy kommune.

Bakgrunn for saken.

I henhold til økonomiplan for 2012-2015 er rådmannen bedt om å foreta ei vurdering av 
muligheter og konsekvenser forbundet med evt. konkurranseutsetting av blant annet vaskeriet. 
Det skal gjøres ei særskilt vurdering om ASVO kan overta vaskeriet. 

De som skal gjøre vurderingen består av vedlikeholdsleder og representant for de ansatte, ved 
Fagforbundet.

Arbeidet skulle vært ferdig i forbindelse med økonomiplan høsten 2012, men har av 
kapasitetsproblemer blitt utsatt flere ganger, sist til 27. mai 2013.



Saksopplysninger

Skjervøy kommune driver vaskeriet som ligger i kjelleren på hybelhuset, Skoleveien 4.
Bemanningen er 1,75 årsverk i vaskeriet og ca 15 % stilling for transport mellom vaskeriet og 
helsesenteret. Administrasjon er beregnet til 7 % stilling.
Maskiner og utstyr er i hovedsak skiftet ut, men trenger hele tiden service og vedlikehold.

Da helsesenteret ble bygget ble det ikke prioritert lokaler til vaskeriet. 

Eget vaskeri.

Kommunen har ikke tidligere veid ferdigvasket tørt tøy. Av den grunn visste vi ikke hvor mye 
tøy som vaskes i løpet av et år.

Vi har leid vekt og veid tørt tøy som går ut fra vaskeriet i tre måneder, sist vinter.
Januar 2253,5 kg.
Februar 1804,8 kg
Mars 1879 kg.
Det blir et snitt på 1979,1 kg pr mnd. Prognosen pr år blir 23.749 kg.
Dette er prognosen på ferdigvasket tørt tøy, inkl tøy til beboerne.
Tøyet transporteres mellom helsesenteret og vaskeriet med kommunal bil.

For 2012 viser regnskapet for kommunens eget vaskeri, inkl transport av tøyet mellom 
helsesenteret og vaskeriet, kr 928.650,- eks mva. Kiloprisen blir kr 38,69.
Prisen er også inkl vask av tøy ved smitte og reparasjon av tøy. Hvor mye dette koster vet vi 
ikke. 

Overføring til Skjervøy ASVO.

Vi har bedt Skjervøy ASVO om pris i to alternativer:

1
Virksomhetsoverdragelse av tjenesten. Dette innbefatter overtakelse av 1,75 årsverk for vask av 
tøy og 0,2 årsverk for transport. Skittent tøy hentes på helsesenteret for vask, og bringes tilbake 
etter vask.
Mengde som nevnt ovenfor inkl nødvendig reparasjon av tøy.
Pris oppgis som kr pr kg vasket tørt tøy.
Ved virksomhetsoverdragelse krever Skjervøy kommune at ansatte som overdras skal ha samme 
lønns- og arbeidsvilkår som i kommunen.

2.
Vask av tøy, med mengde, som nevnt ovenfor inkl nødvendig reparasjon av tøy.
Skittent tøy hentes på helsesenteret for vask, og bringes tilbake etter vask.
Pris oppgis som kr pr kg vasket tørt tøy.

Skjervøy ASVO har gitt tilbud i henhold til vår forespørsel, punkt 2.
Vask av privattøy/arbeidstøy og institusjonstøy. Tilbudet er på kr 34,50 pr kg eks mva, inkl 
transport.
Reparasjon av tøy kan utføres for kr 300,- time eks mva.



Dette er ikke virksomhetsoverdragelse. De vil kun overta jobben, ikke de ansatte.

Konkurranseutsetting.

For å få et bilde av kostnadene ved privatisering har vi vært i kontakt med Breeze Troms 
(tidligere Fellesvaskeriet på Oteren)
De har kunder som UNN, flere sykehjem, hoteller, osv.
Vi har fått budsjettpriser fra dem som vi bruker i denne vurdering.

Budsjettprisen er inkl leie av tøy, vask og transport, kr 19,- pr kg eks mva
Skjervøy kommune har ca 24 000 kg tøy i året, det blir kr 456.000,- eks mva.

Det som ikke er med i denne prisen er vask av tøy ved smitte og ved at beboere går bort. Dette 
utføres etter egne prosedyrer. Dette er vanskelig å beregne da omfanget er usikkert.

Reparasjon av tøy er ikke med. Dette utføres etter medgått tid til kr 280,- pr time eks mva. Vi får 
opplyst at de fakturerer for den tid som faktisk går med.

Vurdering

Vi har da tre alternativer:
Alt 1.
Eget vaskeri, som i dag kr 38,69 pr kg.

Alt 2.
Overføring til ASVO kr 34,50 pr kg eks mva.

Alt 3.
Konkurranseutsetting. Forventet pris omkring kr 19,- pr kg eks mva.

Ut fra de beregninger som vi har utført viser det seg at ved å privatisere vaskeriet vil kostnadene 
bli betydelig lavere.

Selv om ikke vask av tøy ved smitte og ved at beboere er gått bort (død) og reparasjon av tøy er 
med vil besparelsen være betydelig, ca kr 400.000,-

Kommunen vil i fremtiden heller ikke trenge å kjøpe inn institusjonstøy, dyner, duker, etc da det 
er inkludert i prisen for leie og vask. Dette vil også gi en økonomisk gevinst.

Ved ei eventuell konkurranseutsetting må tiltaket ut på anbud, og lyses ut på Doffin. Teknisk 
etat har ikke den kompetansen som skal til for å utarbeide konkurransgrunnlaget. Det må 
påberegnes en kostnad for kjøp av den tjenesten.
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Grovkalkyle opprustning/ riving av Havnegata 38

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Saken utsatt grunnet tidspress. 

Rådmannens innstilling

Formannskapet tar saken til etterretning og ber administrasjonen se på muligheter for å 
finansiere riving, fylling og bygging av ny kai ved anlegget i Havnegata 38.

Saksopplysninger

I administrasjonens oppfølging vedtak budsjett og økonomiplan 2013 – 2016 pkt 9 er det bedt 
om at det lages en grovkalkyle for opprusting/ riving.

Dette er et grovkalkulert kostnadsestimat for opprustning/ riving av Havnegata 38. Det tenkes da 
på den gamle trebrygga som det p.g.a standard og funksjonalitet ikke er drift i og kaia i forkant 
av hele anlegget.

Den gamle trebrygga er i dårlig forfatning. Spesielt er fundamenteringen, som består av trepåler 
dårlig. Til dels er pålene borte. Pålene som er igjen og er med på å holde bygningsmassen oppe 
holder en dårlig standard. Gjennom årenes løp og i utgangspunktet en dårlig kvalitet på pålene, 
samt tidens påvirkning av vær, sjø og vind er pelene av dårlig forfatning. De som er igjen er 



råtne. Noen er råtnet av og har følgelig ingen bæring, andre har råtnet delvis av og har begrenset 
bæring.

Det er ikke etter vårt syn tilrådelig med opprustning/ restaurering av brygga. Det vil ikke være 
hensiktsmessig ut i fra standard og krav til dagens bygninger som benyttes til arbeidsplasser, 
lager mv.

Kaia i seg selv er i relativt dårlig stand. Det tas i mot fisk over kaia, slik at den er i drift i så 
måte, men det er begrensninger av hva man tør å belaste kaia med av tyngre ting, som salt, 
utskiping av ferdigvarer og lignende. Tidlig i år (2013) var kaia i så dårlig forfatning at ble det 
foretatt en ”nødreparasjon” for at bruket skulle kunne ta i mot fisk.

Når det gjelder brygga må denne rives og fundamenteringa erstattes med ei steinfylling så langt 
ut mot kaia som mulig. Først må det utføres en miljøkartlegging av brygga for å avdekke om det 
er brukt miljøfarlige produkter/ materialer og eventuelt få en plan på sanering av disse. En slik 
miljøkartlegging vil komme på ca. 50 000,- eks. mva. Med usikkerhet i hva en slik rapport vil 
vise kalkuleres kostnadene med riving, deponering og steinfylling til om lag kr. 2 500 000,- eks. 
mva. Kostnadskalkulasjonen er foretatt ved at vi har vært i kontakt med entreprenører som 
driver med slike typer oppdrag. Det er viktig å ta dette som en grovkalkyle og ikke et 
gjennomarbeidet kostnadsoverslag.

Kaia har på lik linje som brygga sviktende fundamentering med råtne og til dels fraværende 
påler. Den eksisterende kaia bør rives og det bør bygges ny kai foran anlegget. Om eventuell ny 
kai skal bygges i betong eller tre bør diskuteres. En grovkalkyle for kostnadene med å rive 
gammel kai og etablere ny kai vil være for trekai ca. kr. 10 000 000 og for betongkai ca kr 
14 000 000,-. Grovkalkylen er basert på erfaringstall fra en konsulent på området. Det anbefales 
sterkt å bygge betongkai ut i fra styrke, vedlikehold og nye krav til trekaier.

Som sagt er dette en grovkalkyle over kostnader med riving av brygge, etablering av steinfylling 
og bygging av ny kai. Totalpris for dette er beregnet til kr. 12 500 000,- ved bygging av trekai 
og kr. 16 500 000,- ved bygging av betongkai.

Vurdering

Som vist i saksopplysningene i saken er tilstanden til kai og brygge i Havnegata 38 i meget 
dårlig forfatning. Det vil ikke være regningssvarende å reparere på det gamle anlegget. Den 
eldste delen må rives, det samme gjelder kaia.

Kostnadene til dette vil grovt beløpe seg til kr. 12 500 000,- ved etablering av ny trekai og kr. 
16 500 000,- ved etablering av ny betongkai. Da er riving av den gamle brygga tatt med og 
erstattet med steinfylling.

Det anbefales at det iverksettes tiltak ved anlegget da tilstanden er så pass dårlig at det er fare 
for at ”ting” går galt. Det er et tidsspørsmål for når kaia og den eldste delen av anlegget må 
stenges av.
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Behandling:

Utsettelsesforslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP)

Vedtak:

Votering over utsettelsesforslaget: 
- utsettelsesforslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer

Konkurranseutsetting brøyting

Rådmannens innstilling

Det vises til utredningene gjort i saken og med det som grunnlag vedtar formannskapet i 
Skjervøy at Skjervøy kommune selv ivaretar brøyting av offentlige plasser, som i dag. 

Saksopplysninger

Skjervøy kommune foretar i dag snørydding og sandstrøing av offentlige plasser, samt 
sandstrøing også av kommunale veier på Skjervøy tettsted. Jobben har et relativt stort omfang i 
forhold til antall plasser og kvm. 

For å få et sammenligningsgrunnlag for vurderingen av konkurranseutsetting av brøyting av 
offentlige plasser er det, i forbindelse med anbudsforespørselen for brøyting av kommunale 
veier, bedt om pris for brøyting av disse, samt strøing av plassene, kommunale veier på 
tettstedet og oppsamling av strøsand etter endt sesong. ( dette utføres i dag av Skjervøy 
kommune)

For å få et ”bilde” av omfanget, ryddes følgende plasser, de fleste før kl. 0800.



Sted Enhet Mengde Også i
helgene

Pris

Vågen barnehage.
Det er dårlig med lagringsplass for snø, den
må transporteres bort.

Areal, m2 180

Gangvei fra Strandveien til Bekkefaret km 0,283 Ja

Malenaveien 2 og 4, ved alle innganger 
(også nedenfor byggene)

Areal, m2 665 Ja

Fortau langs Myrveien km 0,1

Ved Eidekroken barnehage.
Det er dårlig med lagringsplass for snø, den 
må transporteres bort.

Areal, m2 400

Ved Skjervøy Barneskole Areal, m2 1980
Ved svømmehall, inngang SFO Areal, m2 190
Parkeringsplass, ungdomsskole ved 
ungdomshuset inkl veg ned til 
Mellomveien og inngang id-hall

Areal, m2 830

Parkering nedenfor ungdomsskolen og 
inngang mot sør

Areal, m2 273

Ved Kulturhuset, tre steder Areal, m2 292 Ja
Fortau langs Skoleveien km 0,404
Fortau langs Klaus Dreyersvei km 0,222
Helsesenteret: Parkeringsplasser, ved alle 
innganger og internveier

Areal, m2 3175 Ja

Omsorgsboliger Sandvåghaugen 2 Areal, m2 527 Ja
Fortau og parkering i Havnegata, mellom 
krysset Strandveien og mur ved Danielsen Areal, m2

1484
Parkeringsplass ved kirka, innkjøring ved 
bakeriet og ved kirka

Areal, m2 737 Ja

Terminalkaia.
Gjeldende områder er punkt a, b, c og d, 
som nevnt nedenfor.

Områdene i punkt a, b, c og d skal være 
ryddet til alle hurtigbåt og hurtigrute 
ankomst/avganger.
Entreprenøren plikter å sette seg inn i 
rutetabellene.

Terminalkaia ved hurtigbåten, tirsdag og 
torsdag før kl 0730. Areal, m2

1237 Ja

Terminalkaia ved hurtigbåten Kvænangen. Areal, m2 1140 Ja



Terminalkaia ved varemottak Areal, m2 1530 Ja
Bussholdeplass og gatekjøkken/venterom Areal, m2 2400 Ja
Parkeringsplasser og adkomstveier ved 
Rådhuset

Areal, m2 1576 Ja

Gangvei fra Strandveien til Rådhuset km 0,045 Ja
Ved Skoleveien 2/4, alle innganger og 
parkeringer.
(Gamle sykestua/hybelhuest)

Areal, m2 651

Ryddes på dagtid (0800 – 1600)

Ved Severin Steffensens vei 20 og 22
(Røde Kors boligene) Øvre og nedre.

Areal, m2 412 Ja

Parkeringsplass i Verftsveien, mellom nr 
16 og 18

Areal, m2 98

Gangvei nedre del av Verftsveien km 0,055 Ja
Refa-kaia inkl til redningsskøyta Areal, m2 1104
Industriveien 8, Avfallsservice Areal, m2 346
Vei inn til Severin Steffensensvei 3, 5, 7. 
Gjennomgangsboligene 

Areal, m2 220

Gangvei ved Fjellveien 3 Areal, m2 15
Ungdomsskolen. Hesteskoen inkl til 
søppelkontainer, før 0930.

Areal, m2 916

Parkeringsplass ved vei til tannklinikken Areal, m2 135
Ved pumpestasjoner 8 stk Areal, m2 175
Fortau fra Hotellet til biblioteket 
(Kulturhuset)

km 0,113

Ved flytebryggene i Vågen. Brygge 1, 2 og 
3.

Areal, m2 3117 Ja

Parkeringsplass nedenfor Hotellet og 
Fisketorget

Areal, m2 1296 Ja

Helikopterlandingsplassen, på langbakken, 
inkl veg inn

Areal, m2 1140 Ja

Snuplass i Malenaveien Areal, m2 170 Ja
Vanntrykkreduksjonsstasjon i langbakken

Areal, m2
489 Ja

Parkeringsplass i Bekkefaret. Areal, m2 338 Ja
Parkeringsplass i Rønning Østgårdsvei. To 
steder

Areal, m2 618 Ja

Parkeringsplass i Lars Hallensvei. Areal, m2 415 Ja
Område Industriveien 9. Kommunens 
verksted og brannstasjon

Areal, m2 2800 Ja

Vei og parkering ved vannbehandlingshus Areal, m2 216 Ja
Fortau i Havnegata. Fra banken til Evensen km 0,077
Kai midtre havn (Nedenfor banken) Areal, m2 2100
Fortau Rønning Østgårdsvei km 0,351
Gangvei Hollendervika Fra Rema 1000 og 
ned til sjøen, inkl snuplass og renseanlegg. 
Totalt 109 m2.

km
0,720 Ja



Fortau Hollendervika km 0,385
Syverbane inkl innkjøring ved 
Trollevien 6

Areal, m2 2400

Parkeringsareal ved flytebrygger, 
klubbhuset til båtforeninga, 
Sverdrupbrygga, etc.

M2
943 Ja

Vei og snuplass til Fiskenes Silanlegg km 0,12 Ja
Strøing på veier nevnt ovenfor
Inkl oppsamling av sand på veier og 
plasser etter endt sesong.

Strøing 
pr km og 
areal
Kr 
………

Strøes
også i
helgene

Etter gjennomgang av de siste fire års sesonger over hvor mye som er brukt på lønn for å utføre 
jobben i kroner er det kommet fram til følgende, omregnet i 2013 lønn, pr sesong:

Beredskapslønn: kr.   95 000,-
Overtid: kr.   43 000,-
Brøyting innenfor normal arbeidstid:kr.   44 000,-
”Verdi” av avspasering: kr.   48 000,-
Sum lønnskostnader kr. 230 000,-

I en slik utredning som dette må det også tas hensyn til at maskinene som eies av Skjervøy 
kommune ikke bare brukes til vintervedlikehold i form av snøbrøyting. Det er flere andre 
oppgaver maskinene brukes til vinterstid, som f. eks isgraving, bortkjøring av snø, bortleding av 
overvann, strøing mm. 

Maskinene brukes også på sommerhalvåret til ”forefallende” arbeid som oppsamling av 
strøsand, lapping av asfalt, annet veivedlikehold, assistere de andre ansvarsområdene i 
kommunen som skoler, barnehager, helsesenteret mm. Det vil merkes, mer enn vi antakelig 
aner, hvis Skjervøy kommune kvitter seg med maskinene. Det vil bli mer tungvint drift, i dag er 
det enkelt å ta en maskin for et lite løft. Har man ikke maskin vil det kanskje, for å unngå 
innleie, gjort på en mer tungvint måte(lite effektivt), eventuelt det leies inn en maskin med de 
kostnader og venting mv. dette vil medføre.

Den sammenlignende prisen for vintervedlikehold er beregnet ut fra hva dette koster Skjervøy 
kommune med lønn, beredskap og andre driftsutgifter i dag. Hjullasteren er av utgått dato og er 
utbetalt og tas ikke med i regnestykket under.

Drivstoff:  kr.  60 000,-
Finanskostnader: kr. 75 000,-
Forsikring: kr.    5 000,-
Vedlikehold brøyteutstyr: kr.  10 000,-
Vedlikehold kjøretøy: kr.  50 000,-

Kr. 200 000,-

Totalt koster det Skjervøy kommune, i dag, å brøyte kommunale plasser kr 430 000,- pr. år. Det 
som inngår i dette er lønn/ godtgjørelser, maskinkostnader, vedlikehold av maskiner og utstyr, 
finansutgifter, samt andre driftsutgifter pr. år. 

Det rimeligste tilbudet etter prisforespørsel er på kr. 712 000,-



Skal man fortsatt gjøre denne jobben selv må det investeres i ny hjullaster da den gamle er fra 
1997 og begynner å ”synge” på siste verset. Dette vil medføre en årlig ekstra finansutgift på 
kr. 100 000,- som kan relateres til brøyting av offentlige plasser.

Totalkostnadene for brøyting i egenregi når en tar med finansutgiftene ved kjøp av ny hjullaster 
vil da være kr. 530 000,-

I flere situasjoner er man avhengig av å få rask hjelp av maskiner, spesielt ved situasjoner med 
overvann, tette avløp osv, men også ved lekkasjer og andre presserende oppgaver. Har man da 
utstyret selv får en raskere ”utrykning” enn om en må tilkalle annen hjelp som til vanlig ikke har 
vakt. 

En annen viktig betraktning, kanskje den viktigste, er forholdet til bemanning. Så lenge 
Skjervøy kommune utfører dette arbeidet selv og har den bemanningen som i dag har vi en 
bedre beredskap i forhold til de andre områdene som, spesielt, vann og avløp. Skulle man 
konkurranseutsette brøyting av offentlige plasser vil det nødvendigvis bety, for å få økonomisk 
effekt at bemanningen ved anleggsseksjonen måtte reduseres. ”Utarmes” arbeidsstokken vil vi 
være langt dårligere ”rustet” til å handtere eventuelle vannlekkasjer, flomsituasjoner mv. Dette 
går på arbeidskraft i seg selv, men også, ikke minst, kjennskapen og kompetansen knyttet til 
drift og vedlikehold av anleggene. (Menigmanns oppfatning er at vann i krana kommer av seg 
selv og ditto ”reiser” avløpsvannet av gårde av seg selv). Dette er for så vidt riktig, men for at 
dette skal skje ligger det et arbeid bak i forhold til vedlikehold og oppfølging. Reduseres 
arbeidsstokken vil man nødvendigvis måtte leie inn for å ivareta oppgavene som gjøres i dag. Vi 
har ikke regnet på det, men antar at å leie tjenestene vil få en høyere kostnad enn om man, som i 
dag, utfører de selv.

Bemanningen ved anleggsseksjonen bør ikke være færre enn i dag, nettopp for å ivareta en 
minimumsberedskap som trengs for å drifte anleggene våre på et forsvarlig vis.

Vurdering

Ut i fra saksopplysningene i saken anbefales det at Skjervøy kommune selv ivaretar brøyting av 
offentlige plasser, som i dag.
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Skjervøy ungdomsklubb - utbedringer i henhold til rapport

Rådmannens innstilling

Formannskapet viser til vedlagte rapport på mangelfulle forhold ved ungdomsklubben. 
Kommunen vil dekke sine forpliktelser i henhold til leieavtalen, og ber om at kr 28.000,-
søkes inndekt ved økonomireguleringa. Dette går til skifting av vinduer og andre mindre 
utbedringer.

Saksopplysninger

Kultur- og undervisningssjefen og vedlikeholdsleder ved teknisk etat har hatt møte med Nordic 
Intermaritim A/S for å avklare ansvarsforhold for utbedringer i lokalene i henhold til leieavtalen.
Møtet kom i stand på bakgrunn av en rapport utført av Ingrid Lønhaug og Aram Hadi 
Abdulrahman. (se vedlegg)
Den største kostnaden i rapporten som kommunen må ta ansvar for, er skifting av 8 vinduer. 
Disse er malt sorte av u-klubben, noe som har forårsaket at glassene har bristet.
Vi har hentet pristilbud på utskifting av glassene, og dette kan gjøres for kr 2900,- pr stk + mva.



De andre forhold i rapporten som kommunen har ansvar for er av mindre alvorlig karakter. 
Disse vil bli utbedret av teknisk etat, og er kostnadsberegnet til ca kr 5000,-.

Nordic Intermaritim, som er utleier, vil stå for resten av utbedringene. Dette går i hovedsak på 
el-arbeid.

Referat fra møte mellom Skjervøy kommune og Nordic Intermaritim A/S 
vedr rapport ungdomsklubben

Referat fra møte mellom Skjervøy kommune Nordic Maritim vedrørende inspeksjonsrapport av 
19. februar -13.

Tid: Tirsdag 14. mai kl 14.oo-15.oo
Sted: U-klubbens lokaler 
Tilstede: 
- Sten Karlsen, Nordic Maritim
- Terje Trætten, Skjervøy kommune
- Arild Torbergsen, Skjervøy kommune

Bakgrunnen før møtet var de forhold som kommer frem i rapport av 19/2-13. 
Rapporten blei gjennomgått, og med avklaring på ansvar i forhold til utbedringer. (skrevet med 
rødt under).  

-------------------------------

Inspeksjonsrunder i Ungdomsklubbens lokaler 19.02.13
Tilstede: Fra teknisk etat: Aram Hadi Abdulrahman og varaordfører Ingrid Lønhaug

Bakgrunn: På et møte i forbindelse med oppstart av ungdomsklubb igjen, ble det oppdaget en 
del mangler i lokalene. Det ble bestemt at vi skulle få en fagmann til å gå igjennom lokalene og 
vurdere hva som mangler.
Inspeksjon avdekket:
Datarom:
3 innevinduer knust, et vindu knust helt ut. Dette gir dårlig varmeeffekt.

TV-stue:
3 innevinduer knust
NB! Alle vinduene i tv-stue og datarom er malt svarte. 
Ansvar datarom/TV-stue: 8 knuste/overmalte vinduer skiftes av leietaker (Skjervøy kommune)
Kontor:
Mangler dørvrider
Står et utrangert  kjøleskap der som må fjernes.
Ansvar: Dørvridere skiftes og kjøleskap fjernes av leietaker

Toalett / spillrom;
Det mangler dørhåndtak på et av toalettene, bør settes inn  dørvridere på begge toalettene da det er 
lett å miste nøkler.



Mangler lokk på et toalett.
Et punktert vindu.
Mangler lysbryter/lys  på toalettet – skifte pære? Kan tenkes at alt slås på med en bryter og at det bare 
mangler lyspære. Bør det ikke være lysbryter på toalettet?
Pulverapparatet i gangen holder akkurat tidsmessig, men det står et nytt i storstua som er helt nytt.
Ansvar: Dørvridere/håndtak ,  lyspære og toalettlokk skiftes av leietaker. Brytere ok.

Handikaptoalett:
Mellom handikaptoalettet og spillrommet er det lagt en ledning på en merkelig måte. Denne bør ses på 
– er den lovlig?
Ovn på veggen bak toalettet er farlig.
En ledning høyt på veggen er skadet/ må kobles av elektriker.
Ansvar: Kurser for ovner på handikaptoalettet og spillerommet legges opp forskriftsmessig av 
elektriker, - kostnader dekkes av utleier. Terassevarmer på toalettet skiftes med godkjent ovn av 
utleier. 

Gangarealer.
Ved inngangsdøra varsler brannanlegget feil med strømforsyninga.
For mørkt i gangen / trappa
Branndør i gangen oppe har nøkkellås, bør ha vrider m/ lokk.
Ansvar: Kommunen melder inn brannvarslingsanlegget i servicerutinene til Siemens. Drifts-/service-
kosnadene dekkes av utleier.
Utleier monterer lyspunkt i trappa.
Leietaker skaffer nytt nøkkelskap med glassdør for nøkkel branndør.

Storstua:
Rømningsvei er bygd nesten igjen med salgsdisk, må frigjøres mer. Rømningsvei må markeres med 
nødutgang.
En dobbeltstikkontakt  er ødelagt og må fjernes.
Pakning på vinduene mangler.
I kjøkkenavdelinga må det skaffes en plugg under vasken.
NB. mange ledninger  som ikke er fastmiontert på kjøkkenet.
Ansvar: Denne rømningsveien gjelder ikke, og er ikke forutsetning for at lokalene skal være godkjent 
mht til brann
Dobbeltkontakt med ledninger fjernes av utleier
Pakninger skiftes av utleier
Plugg vask monteres av utleier
Skjøteledninger som er fastmonter fjernes av leietaker

Generelt: 
Bør sjekke brannvarslere, merking av nødutganger i hele lokalet.
Ansvar: Brannvarsling skal sjekkes årlig av Siemens. Utleier påser gjennomføring.

Kommunens representanter tok opp kritikkverdig forsøpling og oppstilling/lagring av div motoriserte 
kjøretøy på uteområdet/inngangspartiet til u-klubben. Dette er uakseptabelt både i forhold til 
tilgjengelighet og miljø.



Arild Torbergsen
Referent

----- Original Message -----
From: Nord troms glass AS
To: arild.torbergsen@skjervoykommune.no
Sent: Tuesday, April 02, 2013 9:15 AM
Subject: ungdomsklubb

Hei Arild 
vi kan skifte de glassene som er sprukket for 
kr 2900 pr stk 
inkl div matriell 

hvis komplett karm skulle byttes .
så er det snakk om ca 50000.-
alle priser eks mva 
mvh werner 
tlf 91815550
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Saksfremlegg
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63/13 Skjervøy Formannskap 24.06.2013

Søknad om deling av driftsenheten 57/18, 57/38, 57/123 og 57/124 beliggende i 
Arnøyhamn

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad fra Aud Karlsen og godkjenner fradeling av parsell med 
påstående bolighus, anneks og naust fra eiendommen gnr. 57 bnr. 18 i Skjervøy kommune som 
søkt. Jfr. jordlovens §§ 9 og 12.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det meste av den dyrka jorda på eiendommen allerede har 
vært leid bort i over 30 år med godkjenning fra fylkeslandbruksstyret i Troms, og at dette arealet 
i fortsettelsen høstes av gårdsbruk med behov for tilleggsjord. Eiendommen 57/18 har små 
ressurser for selvstendig jordbruksdrift og den er uten fjøsbygning.

Saksdokumenter:
 Søknad om deling

Vedlegg:

1 Kart over 
driftsenheten

Saksopplysninger:

Søker: Aud Karlsen, Strandveien 46 H, 9180 Skjervøy



Eiendommen 57/18 ligger i Arnøyhamn på Arnøya og består av tre parseller. I tillegg har 
søkeren Aud Karlsen en utmarksparsell, 57/38, beliggende oppe i Grunnfjorddalen. Søknaden 
består i å fradele hjemmeparsellen med påstående bolighus, brukt som fritidshus de senere år, og 
et lite anneks samt et båthus.

Eiendomsparsellene tilhørende 57/18 ligger i LNF-sone 2, hvor spredt bolig, ervervs- og 
fritidsbebyggelse kan tillates dersom bebyggelsen ikke kommer i konflikt med viktige 
landbruksinteresser. Utmarksparsellen 57/38 ligger i sone 1, her foreligger så vidt sterke 
frilufts-, reindrifts- og naturforvaltningsinteresser at spredt bebyggelse ikke er tillatt.

Parsellen som søkes fradelt har et totalareal på 62 daa, herav består 1,5 daa av fulldyrka jord, 8 
daa overflatedyrka jord/innmarksbeite, mens resten består av annet stort sett uproduktive arealer. 
På parsellen står et eldre bolighus fra slutten av 1940-årene, som senere er restaurert og påbygd. 
I tillegg et lite anneks og et sjøhus nede ved strandsonen. Boligen har de senere år blitt brukt 
som fritidsbolig. Eiendommen har ikke fjøsbygning. 

Nærmeste parsell til boligparsellen ligger omlag 230 meter lengre inne i Grunnfjorden. Denne er 
ubebygd og har et totalareal på 130 daa. Det er ikke dyrka jord på parsellen, men i flg. øk. 
kartverk kan om lag 15-20 daa dyrkes på et område bestående av våtlendt mark. Resten av 
parsellen består av uproduktive arealer. Parsellen er ikke bebygd.

Den tredje parsellen tilhørende 57/18 er på ca. 270 daa. Denne parsellen ligger om lag 900 meter 
opp mot Grunnfjorddalen fra hovedparsellen. Her er 32 daa av arealet fulldyrka. Disse blir 
høstet/leid av et gårdsbruk på Haugnes, som også høster om lag 100 daa i grense med denne 
parsellen.

Den fjerde parsellen 57/38, som tilhører søkeren Aud Karlsen ligger 3,2 km oppe i 
Grunnfjorddalen. Parsellen er på 1.480 daa uproduktive arealer.

Vurdering:

Allerede i sak 2342/81 godkjente fylkeslandbruksstyret i Troms bortleie av alt dyrka og dyrkbart 
areal fra eiendommen 57/18 som tilleggsjord til naboeiendommen Movold 57/26 for en periode 
på 30 år. Den selvstendige drifta på eiendommen Movold 57/26 er nedlagt, men alt av dyrka 
jord dette bruket disponerte både eid og leid, blir i dag utnyttet av et gårdsbruk på Haugnes som 
driver sau og høylandsfe. Sett i fra et landbruksmessig synspunkt er det derfor like aktuelt at 
omtalte arealer i fortsettelsen kan bli brukt som tilleggsjord som det var i 1981. Det er og 
vektlagt at eiendommen 57/18 har små ressurser for selvstendig jordbruksdrift. Det har ikke 
vært drift på eiendommen på over 30 år, og eiendommen er uten fjøsbygning.

Når det gjelder eiendommene 57/123 og 57/124 som er nevnt som en del av driftsenheten og 
som eies av Aud Karlsen, så er begge disse to bare tomter som er utgått fra parsellen nærmest 
hovedparsellen. Disse to tomtene er derfor i praksis ikke en del av driftsenheten.
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