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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/1008 -2

Arkiv: U01

Saksbehandler:  Torgeir Johnsen

Dato:                 02.07.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
65/13 Skjervøy Formannskap 04.07.2013

Opsjon på kjøp og feste av grunn til næringsvirksomhet

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
1. Rådmannen og ordfører gis fullmakt til å inngå avtale med selskapet. 

Saksopplysninger

Formannskapet ble gjort kjent med saken på forrige møte. 
Ordføreren vil orientere om saken og avtaleutkast. 

Vurdering



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/4879 -13

Arkiv: 194170/1

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 01.07.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
66/13 Skjervøy Formannskap 04.07.2013

Godkjenning av fasade, Skjervøyberget

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
1. Fremlagte tegninger tas til etterretning.
2. Rådmannen gis fullmakt til å innvilge dispensasjon og rammetillatelse ifm oppføring av 

fremlagte prosjekt. 

Saksopplysninger

Prosjektet med riving av Rasch-bygget og oppføring av nytt leilighetsbygg inklusiv garasje 
nærmer seg realisering. Det som gjenstår er kommunens godkjenning av rammetillatelse. 

Vurdering

Grunnet sommerferien er det lenge til neste formannskapsmøte. Rådmannen legger derfor fram 
tegningene til formannskapets godkjenning nå og ber om fullmakt til å innvilge dispensasjon og 
godkjenne rammetillatelsen administrativt.



67/13 Referatsaker



Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

Svein T. Mikalsen og Vigdis Thomassen
Eideveien 1 A
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1883-2 24429/2013 194169/406 26.06.2013

Søknad om oppføring av veranda på gnr 69 bnr 406

Saksopplysninger/Vurderinger:
Svein Mikalsen og Vigdis Thomassen søker om oppføring av veranda og dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan St. hans haugen punkt 1.9 utnyttelsesgraden.

Den omsøkte verandaen vil få et bebygd areal (BYA) på 61,6m2, eiendommen har et BYA 
på 111 m2 i dag. Det totale BYA etter ubygging vil da bli 172,6m2 som tilsvarer 31,6 % av 
tomtearealet. Tillatt BYA for eiendommen er 25 %.

Eiendommen ligger i et skrående terreng som gjør at dette ikke er egnet som bruksområde. 
Saksbehandler er av den formening at eiendommen ikke forrines av at det tillates å oppføre 
omsøkt veranda.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Svein Mikalsen og Vigdis Thomassen 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen i reguleringsplan St. hans haugen punkt 1.9 
utnyttelsesgraden (TU)

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Svein Mikalsen og Vigdis Thomassen
byggetillatelse for oppføring av veranda på gnr 69 bnr 406. 
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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



Postadresse: Telefon:  77 77 55 00 Bankgiro:  4740 05 04578 

Postboks 145-G Telefaks:  77 76 01 31  
9189 SKJERVØY www.skjervoy.kommune.no Org.nr:  941 812 716 

 

  
         Skjervøy 01.07.13 

 
Opprettelse av kommunekomite`for TV-aksjonen 2013. 
 

Årets TV-aksjon 20.oktober går til Nasjonalforeningen for folkehelsen og arbeidet med 

demens. Over 70 000 mennesker har i dag en demenssykdom, og det er forventet en 

fordobling de neste tiårene. Rundt 300 000 mennesker er nærmeste pårørende, og hele 

Norges befolkning er mer eller mindre berørt.  

Pengene fra aksjonen skal gå til: 

- å forske for å løse demensgåten, og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og 

vaksine 

- å styrke tilbud til demenssyke og deres pårørende, så de kan få flere gode dager.  

- å informere om sykdommen,  

 

Alle kommuner er avhengige av en aksjonskomite`for å få avviklet TV-aksjonen. I Skjervøy 

kommune har følgende sagt seg villige til å sitte i komiteen: 

 

Leder  Reidar Mæland 

Medlem Sissel Østvang 

  Rita Mathiesen 

  Frode Langstrand 

  Astrid Mæland 

  Ruth Samuelsen 

 

For Skjervøy kommune 

 

Ingrid Lønhaug 

Varaordfører 



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

Gunnar Areklett
Pilestredet park 15
0176  OSLO

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1960-2 21766/2013 194167/6 11.06.2013

Hellnes: Søknad om oppføring av tilbygg gnr 67 bnr 6

Saksopplysninger/Vurderinger:
Gunnar Areklett søker om oppføring av tilbygg til våningshus som benyttes som fritidsbolig. 
Tilbygget som skal oppføres er på 18 m2 og skal brukes som inngangsparti. Det nye 
inngangspartiet skal være erstatning for det gamle inngangspartiet som er i en slik forfatning at 
det må rives. 

Bygningen ligger i et område som er definert som LNF område sone 2 (LNF- område hvor spredt 
bolig og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates etter nærmere vurdering).

Tiltaket skal oppføres ca 40 meter fra sjøen og det kreves derfor dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8. Nedenfor huset går en veg og en ser derfor på dette som om 100meterbelte 
slutter ved denne veg. 

Saksbehandler kan ikke se at allmennhetens tilgang til fjæra/sjøen blir forringet eller at 
hensynet/bestemmelsene i LNF område sone 2 blir tilsidesatt ved at en i dette tilfelle tillater 
oppføring av tilbygg til våningshuset på eiendommen. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Gunnar Areklett dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 12-8 for oppføring av tilbygg på gnr 67 bnr 6  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Gunnar Areklett byggetillatelse for oppføring 
av tilbygg til fritidsbolig på gnr 67 bnr 6.
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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
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

Angells guesthouse v/Kåre Angell
Brattvold
9193  NIKKEBY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3658-4 22922/2013 M10 18.06.2013

Søknad om nedgraving av vannledning gnr 67 bnr 15 Hamnnes.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Angells Guesthouse søker om nedgraving av vannledning fra brønn frem til hovedhuset og 
utleiebolig på eiendommen gnr 67 bnr 15 Hamnnes. 

Angells Guesthouse fikk i vedtak av 11.09.12 byggetillatelse for nedgraving av vanntank på 
omsøkt eiendom, nettopp for at dette skulle forsyne hovedhuset og utleieboligen på denne 
eiendom. Da denne tillatelsen ble gitt var det med forbehold om at vannledningen fra denne 
vanntanken ikke skulle graves ned grunnet at alle forhold omkring pågående reguleringsplan i 
område måtte avklares før en slik tillatelse kunne gis.

Angells Guesthouse holder fremdeles på med reguleringsplanen, kommunen vil påpeke at 
nedgravingen av vannledningen er for å ha tilstrekkelig vannforsyning til eksisterende bolig og at 
det derfor ikke har innvirkning på det pågående reguleringsarbeidet.

Vannledningen vil krysse fylkesvegen, det er derfor nødvendig at det søkes Statens vegvesen om 
tillatelse til dette, vedlagt ligger søknad om dette til Statens vegvesen. 

Kommunen har vurdert at tiltaket ikke berører arbeider som omfattes av plan og bygningsloven § 
20-1. Kommunen gir tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-2 med forbehold om 
godkjenning fra Statens vegvesen og at det foreligger godkjent gavemelding/tillatelse før tiltaket 
tar til. Vannledningen må ikke graves ned på annens manns grunn.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Angells Guesthouse byggetillatelse for 
nedgraving av vannledning på gnr 67 bnr 15.
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Byggetillatelsen er gitt med forbehold om at det foreligger godkjent gravemelding/tillatelse samt 
egen godkjennelse/tillatelse fra Statens vegvesen for å krysse Fylkesvegen før tiltaket/gravingen
tar til. 

Kommunen vil påpeke at tillatelsen til nedgraving av vannledningen ikke har sammenheng med 
det pågående reguleringsplanarbeidet på denne eiendommen. 

Funn i marken etter tideligere eldre menneskelig aktivitet skal rappoteres til Sametinget og 
Troms fylkeskommune v/kulturetaten. 

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

Vedlegg:

Gravemeldingsskjema
Søknadsskjema til Statens vegvesen
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