
Møteinnkalling

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 08.09.2014
Tidspunkt: 10:15

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



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Orienteringssak Orientering om spillemiddelordningen (RS 47/14)

Orienteringssak Orientering fra daglig leder i Skjervøy ASVO 

72/14 Taskeby: klage på vedtak 12/14 ang. 
oppgradering av sti/vei på gnr 52 bnr 2, 5 og 7

2012/4362

73/14 Søknad om kjøp av næringsareal 2014/2590

74/14 Haukøya: Søknad om dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av fritidsbolig 
gnr 3 bnr 17

2014/881

75/14 Lille Taskeby: Søknad om fritak for renovasjon 
gnr 53 bnr 17

2014/1064

76/14 Søknad om oppsetting av trafikkskilt 2013/1078

77/14 Deling av eiendommen 53/8 i Simavågen 2014/1147

78/14 Kiilgården - oppstart av renovering 2013/3678

79/14 Bidrag til TV-aksjonen 2014 2014/1820

80/14 Referatsaker

RS 46/14 Oppfølging BØP # 5, september 2015 2014/1641

RS 47/14 Spillemiddelordningen - Invitasjon til møte 
Skjervøy og Arnøya

2013/133

RS 48/14 Høringsskriv - Regulering av skolekretsgrenser i 
Skjervøy kommune

2014/2952

RS 49/14 Kopi av klage på renovasjonsgebyr 2014/2505

RS 50/14 Øvre Ringvei 22; søknad om oppføring av tilbygg 
til garasje gnr 69 bnr 702

2014/2295

RS 51/14 Kirkegårdsveien 60: søknad om oppføring av 
garasje og fasadeendring gnr 69 bnr 403

2014/2201

RS 52/14 Fiskenes 2: søknad om tilbygg til bolig/garasje til 
bruk som carport gnr 69 bnr 15.

2014/2324

RS 53/14 Søknad om avkjørsel samt legging av på gnr 2014/2113

RS 54/14 Søknad om rivningstillatelse av lagerhall gnr 57 
bnr 108 Bjørnbuktneset

2014/2114

RS 55/14 Kirkegårdsveien 63: søknad om oppføring av 
tilbygg gnr 69 bnr 396

2014/2195

RS 56/14 Klaus Dreyersvei 34: søknad om fasadeendring 
gnr 69 bnr 545

2014/2196

RS 57/14 Severin Steffensensvei 29: søknad om oppføring 
av veranda gnr 69 bnr 343

2014/2252

RS 58/14 Rypeveien 3: søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 2013/3156



835

RS 59/14 Klaus Dreyersvei 32: søknad om opparbeidelse 
av parkeringsplass

2014/2391

RS 60/14 Fjellveien 7: søknad om utvidelse av veranda gnr 
69 bnr 640

2014/2389

RS 61/14 Nikkeby: søknad om oppføring av tilbygg til 
bolig gnr 68 bnr 14.

2014/2427

RS 62/14 Fjellveien 9: søknad om fasadeendring bestående 
av endring av vindusåpninger i bolig på gnr 69 
bnr 475.

2014/1982

RS 63/14 Strandveien 78: søknad om endring av skilt på 
gnr 68 bnr 8.

2014/2287

RS 64/14 Laukøya: Søknad om konsesjon for erverv av 
eiendommen Storelv gnr 66 bnr 8

2014/1071

RS 65/14 Hamnnes: søknad om oppføring av brygge i 
tilknytning til eksisterende flytebrygge gnr 67 bnr 
15

2012/887

RS 66/14 Strandveien 42: søknad om riving/sanering av 
deler av brannskadet forretningsbygg gnr 69 bnr 
559

2014/1829

RS 67/14 Lauksletta: søknad om sanering av bolig på gnr 
66 bnr 26.

2014/2468

RS 68/14 Verftsveien 32: Søknad om fasadeendring samt 
oppføring overbygg inngangsparti gnr 69 bnr 1 
fnr 408

2014/2558

RS 69/14 Årviksand: søknad om oppføring av tilbygg til 
bolig på gnr 64 bnr 99

2014/2629

RS 70/14 Hamnnes Nikkeby: søknad om oppføring av 
tilbygg til bolig gnr 67 bnr 15

2014/2686

RS 71/14 Årviksand: søknad om oppføring av tilbygg til 
garasje gnr 64 bnr 90.

2014/2687

RS 72/14 Nordveien 16: søknad om oppføring av tilbygg 
som bruk som vindfang gnr 69 bnr 588

2014/2858

RS 73/14 Severin Steffensens vei 37: søknad om utvidelse 
av innkjørsel gnr 69 bnr 342

2014/2791

RS 74/14 Strandveien 57: Søknad om 
igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 220

2014/980

RS 75/14 Øvre Ringveg 13: Søknad om rammetillatelse og 
dispensasjon for oppføring av tilbygg på gnr 69 
bnr 748

2014/1594

RS 76/14 Lauksletta: Oppføring av sløyeskur 2014/1706

RS 77/14 Brev 238: Oppsummering fra revisor etter 
revisjon av regnskapet for 2013

2014/114



RS 78/14 søknad om oppføring veranda/tilbygg 2014/2252

RS 79/14 Svar - søknad driftsstøtte - Amathea 2014/2830

RS 80/14 Svar - søknad om støtte NKS veiledningssenter 2014/2830

RS 81/14 Utskrift fra møte i regionrådet 19. juni 2014 2014/548



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4362 -22

Arkiv: L40

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 11.07.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
72/14 Skjervøy Formannskap 08.09.2014

Taskeby: klage på vedtak 12/14 ang. oppgradering av sti/vei på gnr 52 bnr 2, 
5 og 7

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 
Kommuneplanens arealdel

Vedlegg
1 Kart
2 Formannskapsvedtak 12/14
3 Klage på Formannskapsvedtak 12/14
4 Kart vedlegg i klagen
5 Formannskapsvedtak 27/14
6 Ang Stien til Taskebynesset

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet har ved behandlingen av klagen fått ny informasjon som gjør at deler av 
vedtaket kan omgjøres. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF område 2. for den allerede utførte oppgradering av sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Svanhild og Helge Olsen byggetillatelse for
den allerede utførte oppgraderingen av sti/veg på gnr 52 bnr 2, 5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes ansvarsrett i kategorien
SØK, PRO og UTF vegbygging tiltaksklasse 1.

Tillatelsen gis med forbehold om at det settes opp en låsbar bom på sti/vegen slik at uønsket 
trafikk inn i område hindres. Bommen skal være oppsatt innen 01.01.11
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Saksopplysninger

Klagen er fremsatt til riktig tid.

En av grunneierne har fremsatt klage på punktet som omhandler ” sti/veg blokkeres ved at det legges 
store steinblokker i vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp større maskinkjøretøy”.  

Skjervøy kommune ble gjort oppmerksom på at det var foretatt maskinelt oppgraderingsarbeid av sti/veg
samt omlegging av sti/veien på eiendommene gnr 53 bnr 2, 5 og 7 i Taskeby.

Kommunen sendte ut skriv til alle grunneiere og hytteeiere i tilnytting av sti/veien om synspunkter på det
ulovlige arbeidet samt at aktuell tiltakshaver og utførende entreprenør til arbeidene på vegen gjorde seg 
til kjenne.

Tiltakshaver og entreprenør ble gjort ansvarlig for tiltaket og søknad ble sent kommunen.

I byggesaksprosessen ble det fra naboer til veg/stien ytret bekymringer for at vegen skulle medføre 
motorisert ferdsel noe som ikke var ønskelig fra demmes side.

Kommunen viste til en lignende sak i Lillevika der en fremsatte at vegen skulle stenges med steinblokker 
slik at vegen fysisk var stengt. Dette for å hindre at det skulle kunne kjøres med motoriserte kjøretøy på 
denne vegen. Sette en opp bom som kan åpnes, er det innforstått med at vegen kan kjøres på ved behov. 
Kommune ønsket ikke en slik løsning i sakene slik at en fysikk hindring som store steinblokker ble 
løsningen.

Klagen fra en av grunnerne innebærer at det ikke skal oppføres bom eller andre hindringer på denne 
vegen.

Det er imidlertid innkommet et felles skriv fra noen av de berørte partene som påvirker 
saksbehandler i den retning at en låsbar bom på stien kan bli en god løsning framfor å sperre 
vegen helt. 

Formannskapet var på befaring av denne veien den 23.06.14 for med selvsyn å se hva som var 
anlagt og utført på denne veien/stien.

Vurdering

Det er saksbehandlers vurdering at etter endt opprustning/nylegging av veg/sti er denne i en slik 
forfatning at det pr i dag kan kjøres på denne med en bil som har 4 wd.

Kommunen kan ikke tillate at denne vei/sti kan brukes til motorisert ferdsel og har derfor sakt at 
vegen må stenges med steinblokker for å hindre uønsket kjøring på denne veg. Saksbehandler 
har etter gjenomgang av alle sakspapirer endret syn på dette og mener at en låsbar bom kan bli 
en god løsning. Dersom en stenger vegen helt vil det bli vanskelig for de involverte 
eiendommen å få fraktet nødvendig utstyr og materiell til eiendommene med trillebårer/vogner. 

At nå en av grunneierne av vegen innover klager på at denne vegen blir stengt m/blokker gjør at 
en må tenke alternativt

1. Sti/vegen tilbakeføres til den stand den var før oppgraderingen tok til
2. Det føres opp en låsbar bom slik at en hindrer uønsket trafikk ut i område.
3. Sti/vegen blokkeres med store stein slik at al trafikk inn i område forhindres.
4. Sti/vegen tillates i sin nåværende form. 
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Punkt 1. Å tilbakeføre vegen til den stad den var før tiltakene tok til vil etter saksbehandlers syn 
medføre at en får ytterligere sår og merker i terrenget.

Punkt 2. Å oppføre en låsbar bom på sti/vegen er etter saksbehandlers syn det som vil være mest 
hensiktsmessig i denne saken. Da kan tilhørende grunneiere til denne vegen kunne få lånt nøkkel 
slik at de kan få inn ønsket material og lignende til hyttene uten unødig hindring som nedlagte 
steiner vil gjøre. 
Punkt 3. å legge store stein i sti/vegen vil medføre at det blir vanskelig for de tilhørende 
grunneierne til vegen å få inn nødvendig utstyr med mer, dette gjør at saksbehandler endrer syn 
og ønsker ikke en slik løsning. 

Punkt 4. Å tillate sti/vegen i nåværende form gjør at denne er åpen for trafikk noe som noen av 
de tilhørende eiendommer ikke ønsker. Saksbehandler kan ikke se at det er forenlig med 
naturmangfoldet at denne sti/veg skal være åpen og kan benyttes av motoriserte kjøretøy. 

Uansett vedtak 1 - 4 må vedtaket sendes til berørte grunneiere lang denne vegen for eventuelt 
påklaging av det vedtaket.

Ut fra ovenstående innstiller saksbehandler på at det settes opp låsbar bom på sti/vegen og at 
sti/vegen blir liggende slik den er i dag. 
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Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Side 1 av 4
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

Annbjørg Terese Reiersen
Leil. 512 Elvegata 2
9008  TROMSØ

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4362-18 5012/2014 L40 05.02.2014

Vedtaksmelding: Taskeby: ulovlig oppgradering av sti/veg gnr 52 bnr 2, 5 og 7

Under følger melding om vedtak i overnevnte sak. 

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

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

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Tilsvarende brev sendt til:
Annbjørg Terese Reiersen Leil. 512 Elvegata 2 9008 TROMSØ
Roy Håvard Andersen Grimsbyvegen 50 9011 TROMSØ
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
Arvid Mathisen Sev Steff. vei  22 c 9180 SKJERVØY
Eirik Skurdal Ildervegen 19 9017 TROMSØ
Hansen Ida-kristine Fjellveien 20 9180 SKJERVØY
Jan-Kjetil Olsen Postboks 305 9189 SKJERVØY
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Side 2 av 2

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Bredbuktnesveien 50 B 9520 KAUTOKEINO
Sametinget, Miljø- og 
kulturvernavdelingen

Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK

Fylkesmannen i Troms, 
Samordningsstaben

Postboks 6105 9291 TROMSØ

Ørjan Sørgård Smedgata 13 3050 MJØNDALEN
Jørn Maurits Olsen Tyttebærtua 11 1412 SOFIEMYR
Ellen Jørgine Reiersen Sandvågen 9180 SKJERVØY
Grethe Ihlang og Viggo Olaisen Hjalmar Mikkelsen vei 11 9180 SKJERVØY
Tor Håvard Pedersen Øvre Ringvei 11b 9180 SKJERVØY
Jan Frode Fjære Trollveien 1 9180 SKJERVØY
Robertsen & slotnes as Kveldsolveien 1 9180 SKJERVØY
Svanhild og Helge Olsen Severin Steffensensvei 24 9180 SKJERVØY
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Side 3 av 3

Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4362 -17

Arkiv: L40

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 19.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/14 Skjervøy Formannskap 03.02.2014

Taskeby: ulovlig oppgradering av sti/veg gnr 52 bnr 2, 5 og 7

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Ang. oppgradering av eksisterende sti til veg samt legging av ny veg i taskeby.
2 oppgraderling av sti
3 ang utbedring av "vei" på Taskeby
4 vedr sti på Taskeby
5 utbedring av sti
6 Ang oppgradering av eksisterende sti
7 Ang oppgradering av eksisterende sti
8 Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel
9 svar på brev
10 Ang. oppgradering av sti til ”veg” og omlegging av denne i Taskeby
11 ang oppgradering av sti, samt omlegging av denne
12 Taskeby: ang søknad om legging av veg gnr 53 bnr 2.5,7

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Irene Toresen enstemmig erklært inhabil (nær familie med berørt grunneier) og fratrådte i saken. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF 
område 2. for den allerede utførte oppgradering av sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Svanhild og helge Olsen byggetillatelse for den 
allerede utførte oppgraderingen av sti/veg på gnr 52 bnr 2, 5 og 7.
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Side 4 av 4

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes ansvarsrett i kategorien SØK, 
PRO og UTF vegbygging tiltaksklasse 1.  

Tillatelsen gis med forbehold om at sti/veg blokkeres ved at det legges store steinblokker i vegbanen som 
ikke kan flyttes uten hjelp større maskinkjøretøy. Steinblokkene skal være utlagt innen juli måned 2014

Saksopplysninger

Skjervøy kommune ble gjort oppmerksom på at det var foretatt maskinelt oppgraderingsarbeid av sti/veg 
samt omlegging av sti/veien på eiendommene gnr 53 bnr 2, 5 og 7 i Taskeby.

Kommunen sendte ut skriv til alle grunneiere og hytteeiere i tilnytting av sti/veien om synspunkter på det 
ulovlige arbeidet samt at aktuell tiltakshaver og utførende entreprenør til arbeidene på vegen gjorde seg til 
kjenne. 

Tiltakshaver og entreprenør ble gjort ansvarlig for tiltaket og søknad ble sent kommunen.

Tiltaket må anses som søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1. Tiltakshaver Helge Olsen og 
ansvarlig entreprenør Robertsen og Slotnes har sendt byggesøknad til kommunen for det ulovlige utførte 
tiltaket.    

Søknaden ble sendt ut på høring til impliserte parter, og svar foreligger fra Troms fylkeskommune 
v/kulturetaten og Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark.

Det er beklagelig at Troms Fylkeskommunne først har endelig svar ferdig 1 år og 1,5 måned etter at 
forespørsel er sendt. 

Oppgraderingen av sti/vegen er å anse som et ulovlig utført arbeid. I den anledning viset det til 
behandlingen av veg i Lillevika gnr 60 bnr 1 og 59 og saksbehandler legger denne til grunn for de videre 
redegjørelser og vurdering i saken.    

Vurdering

Sti/veien som er oppgradert, er ikke å anse som ordinær veg. Sti/vegen ble oppgradert i forbindelse med 
gjenreisning av nedbrent hytte i enden av denne vegen. Hytten er nå ferdigstilt.  

Grunneierne samt hytteeiere som er tilknyttet sti/vegen hadde alle en merknad som underbygger 
forståelsen av at tiltaket ikke må tillates som en ordinær kjøreveg.

Troms fylkeskommune v/kulturetaten og Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark har svart på 
høringsbrevet og ingen merknad er fremkommet.

Tiltaket er av en slik karakter at skal en avslå søknaden og tilbakeføre sti/vegen til opprinnelig stand vil 
dette ha større innvirkning på omkringliggende område/terreng enn ved å tillate inngrepene.  

For at tiltaket skal kunne godkjennes må den oppgraderte sti/vegen blokkeres/stenges ved at det legges 
store steinblokker i vegbanen som ikke kan flyttes uten større maskinkjøretøy. 

Tiltaket trenger dispensasjon med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, saksbehandler er av en slik 
oppfatning at tiltaket kan tillates grunnet tilbakeføring av sti/veg til opprinnelig stand har et større inngrep 
i marken enn å tillate allerede utførte inngrep. Tiltaket er da å anse som samsvar med intensjonen i planen.   
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Skjervøy Kommune

Teknisk etat

Postboks 145 G

9189 SKJERVØY

Tor Håvard Pedersen

Øvre Ringvei 11 B

Q152(1 cippRvøy

Klage på vedtaksmelding: Lille Taskeby: Oppgradering av sti/veg gnr 52 brn 2,5 og 7

Ifig. Rådmannens innstilting siste punkt: "Tillatelsene gis med forbehold am at sti/veg ved at det

legges store steinblokker i vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp av større maskinkjøretøy.

Steinblokkene skal være utlagt innen juli 2014."

Når Heige Olsen sin hytte brant, fikk han gravemaskin utover for å få opparbeidet tomt for å sette
opp ny hytte. Dette var gjordt uten tillatelse, noe han har beklaget på det sterkeste, og søkt om i
ettertid. Noe han også har fått tillatelse til. Tiltakshaver har sådd igjen området, slik at sårene skal

gro raskt igjen.

"Oppgraderingen" er  ikke  gjordt fra kommunatvei, men ca.1 km fra kommunatvei. Det var kjørt rundt
knausen der, for i det hele tatt å komme utover med gravemaskin. Kan ikke se at dette skal før til økt

ferdsel. Det er kjørt rundt en knaus, som har vært brukt som løype for scooter i mange år. Noe

kommunen har gitt løyve til i alle år. Dette for at man skal kunne forvalte skogen utover nesset, samt
kjøre til hytter på seternes siden. For å komme utover må det passeres ftere bruer, samt en smat
mur. Se tidligere brev der dette er forklart, og hvor utrykkningskjøretøy sto under brannen. Der også

brannvesnets 2 firehjulinger kjørte rundt samme knaus,FØRpåstått oppgraderingen har funnet sted.

Som grunneier kan jeg ikke godta at det skal maskin utover for å legge ut steinblokker. Området

der 'oppgraderingen» er foretatt er ca.1 kmfra kommunalvei. Skal en maskin kjøre utover nesset for
å legge steinblokker, er det stor fare for at det blir flere sår i naturen enn det er i dag. For tiltakshaver

fikk kjørt utover når marka var tørr, for å lage minst mulig spor i naturen.

Steinbtokkene vil hindre meg i min forvattnig av skogen på min egen eiendom, ytterst mot nesset.

Har for få år siden kjøpt eiendommen, som jeg nå prøver etter beste evne å sage bort kratt og skog,

for å gjøre området mer attraktivt for oss og de som bruker området.
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Saken kan førøvrig ikke sammenliknes med "Lillevika" som det hevdes i kommunens saksfremlegg,
der det er blitt meg fortalt er anlagt en grusvei.

Det er ingen som ønsker økt trafikk i området. Skal man hindre moped kjøring slik det hevdes, får
kommunen en stor jobb med å forhindre dette. Som til for eksempel tit Stussnes, Trollet, isakeidet og
Skattørfjellet der det også kan forekomme moped kjøring. Noe det er vanskelig å forhindre.

Håper Dere kan gi tiltakshaver dispensasjon for utført arbeidsom omsøkt, utenat sti/veg blokkeres
av steinblokker. Slik at Rådmannens siste avsnitt strykes.

Håper på et positivt svar, og ser frem til å høre fra Dere.

Vennlig hilsen

Tor Håvard Pedersen

/ 0-r  trux) Pied~
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Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Side 1 av 4
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

Tor Håvard Pedersen
Øvre Ringvei 11b
9180  SKJERVØY

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4362-21 16685/2014 L40 24.04.2014

Vedtaksmelding: Taskeby: Klage på formannskapsvedtak 12/14 ang oppgradering av 
sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 7

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak. 

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4362 -20

Arkiv: L40

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 21.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

Taskeby: Klage på formannskapsvedtak 12/14 ang oppgradering av sti/veg på 
gnr 52 bnr 2,5 og 7

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kommuneplanens arealdel

Vedlegg
1 kart
2 Klage på vedtaksmelding
3 Taskeby: ulovlig oppgradering av sti/veg gnr 52 bnr 2, 5 og 7
4 Kart over område med inntegnes forslag til plassering av store stein.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 07.04.2014 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Ørjan Albrigtsen (KP): 
- Saken utsettes: Formannskapet drar på befaring i løpet av våren, dette samkjøres med 

Fylkesmannens besøk

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet har ved behandlingen av klagen ikke kunne se nye momenter som gjør at 
vedtaket omgjøres.

Vedtaket i formannskapssak 12/14 opprettholdes. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
LNF område 2. for den allerede utførte oppgradering av sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Svanhild og helge Olsen byggetillatelse for 
den allerede utførte oppgraderingen av sti/veg på gnr 52 bnr 2, 5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes ansvarsrett i kategorien 
SØK, PRO og UTF vegbygging tiltaksklasse 1.

Tillatelsen gis med forbehold om at sti/veg blokkeres ved at det legges store steinblokker i 
vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp av større maskinkjøretøy. Steinblokkene skal være 
utlagt innen juli måned 2014

Saksopplysninger

Klagen er fremsatt til riktig tid.

En av grunneierne har fremsatt klage på punktet som omhandler ” sti/veg blokkeres ved at det legges 
store steinblokker i vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp større maskinkjøretøy”.  

Skjervøy kommune ble gjort oppmerksom på at det var foretatt maskinelt oppgraderingsarbeid av sti/veg
samt omlegging av sti/veien på eiendommene gnr 53 bnr 2, 5 og 7 i Taskeby.

Kommunen sendte ut skriv til alle grunneiere og hytteeiere i tilnytting av sti/veien om synspunkter på det
ulovlige arbeidet samt at aktuell tiltakshaver og utførende entreprenør til arbeidene på vegen gjorde seg til 
kjenne.

Tiltakshaver og entreprenør ble gjort ansvarlig for tiltaket og søknad ble sent kommunen.

I byggesaksprosessen ble det fra naboer til veg/stien ytret bekymringer for at vegen skulle medføre 
motorisert ferdsel noe som ikke var ønskelig fra demmes side.

Kommunen viste til en lignende sak i Lillevika der en fremsatte at vegen skulle stenges med steinblokker 
slik at vegen fysisk var stengt. Dette for å hindre at det skulle kunne kjøres med motoriserte kjøretøy på 
denne vegen. Sette en opp bom som kan åpnes, er det innforstått med at vegen kan kjøres på ved behov. 
Kommune ønsket ikke en slik løsning i sakene slik at en fysikk hindring som store steinblokker ble 
løsningen.

Klagen fra en av grunnerne innebærer at det ikke skal oppføres bom eller andre hindringer på denne 
vegen.

Vurdering

Det er saksbehandlers vurdering at etter endt opprustning/nylegging av veg/sti er denne i en slik 
forfatning at det pr i dag kan kjøres på denne med en bil som har 4 wd.

Kommunen vil ikke tillate at denne vei/sti kan brukes til motorisert ferdsel og har derfor sakt at 
vegen må stenges med steinblokker for å hindre uønsket kjøring på denne veg.

At nå en av grunneierne av vegen innover klager på at denne vegen blir stengt m/blokker gjør at 
en må tenke alternativt, ved at en må tilbakeføre sti/veg til den stand den var før oppgradering av 
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denne. Saksbehandler mener at tilbakeføring av det allerede utførte arbeidet vil medføre en 
forverring av naturlandskapet på denne strekningen. En ser at det for alle parter er det beste om 
vegen blir blokkert slik at motoriserte kjøretøy ikke kan komme inn i område.    

Dersom vegen blir blokkert med bom kan dette tolkes som om det tillates sporadisk kjøring i 
dette område, noe som da kommunen ikke ønsker.

Naboer og grunneiere som denne stien/vegen grenser/går i ønsker ikke at denne skal kunne 
benyttes som kjøreveg for motorisert ferdsel. Saksbehandler ser det mest hensiktsmessig og sette 
steinene allerede ved første fjellknaus etter kommunal veg. 

Subsidiert kan saken utsettes og formannskapet går på befaring for med selvsyn se vegtraseen og 
se hvor det er mest hensiktsmessig å sperre veien for ferdsel.  
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Til
Skjervøy kommune, Teknisk etat
Postboks 145-G

9180 Skjervøy

ANG STIEN TIL TASKEBYNESSET

28.07.14

Vi har registrert at Skjervøy formannskap ikke har fattet endelig vedtak
angående stien/veien som er opparbeidet utover til Taskebynesset. Og vi
ønsker derfor å komme med en uttalelse.

Fra gammelt av, når jorda ble drifta, gikk det en kjerrevei til "Berglund".
Der i fra og ut har det kun vært sti.

En del av oss hytte-eierne i området, ønsker å poengtere at vi IKKE
ønsker å endre på dette. Vi ønsker ikke å utvide stien til en kjørbar sti/vei.
De områdene hvor stien nå er utvida med maskin, ønsker vi at blir sådd
igjen, snarest.

Det er også ønskelig at området blir avstengt med låsbar bom, for å
hindre motorisert ferdsel av mopeder, ATV-er o.I i området.
Vi ønsker å beholde et stilt område, hvor vi kan nyte naturen.

Vi er tildels enig med Tor-Håvard Pedersen, at å stenge veien med store
steiner ikke er det beste. Disse vil gjøre det vanskeligere for oss å passere
med trillebårer, postvogner o.I., som vi hytte eierne bruker i dag.

Da er det bedre med bom, som kun f.eks eierne av hovedeiendommene
har nøkkel til, dvs Bnr 2, 5 og 7. Hvor tillatelse til kjøring i området må gis
av Skjervøy kommune etter lov om motorferdsel i utmark.

Dette gir også en større sikkerhet for oss, det kan dessverre oppstå
ulykker, eller eventuell ny brann i området, som gjør at en må komme
raskt frem.

PS 72/14



Med vennlig hilsen

Eierne av:

53/16: Eet--c

53/20:

53/17:
, ••

53/35: i , L()/ 1

PS 72/14



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/2590 -2

Arkiv: 1941/69/760

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 06.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
73/14 Skjervøy Formannskap 08.09.2014

Søknad om kjøp av næringsareal

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Kart
2 Søknad om kjøp av næringstomt

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknad om kjøp av areal som omsøkt, innvilges.
Det gis dispensasjon i fra pbl § 19-2, samt gjeldende reguleringsplan for midtre havn, under 
forutsetning at berørte naboer ikke har innvendinger til tiltaket. 
Er ikke arbeidet satt i gang innen ett år frafaller tildelingen

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har mottatt en søknad om kjøp av næringsareal i midtre havn, se vedlagt 
kartskisse.

Søker er JS Bygg AS v/ Odd-Roar Johannessen, Skjervøy.
Av søknaden ønsker de å kjøpe arealet mellom adkomstveien til midtre havn og eiendommen 
69/760 som eies av I.Evensen eiendom AS. Arealet er på ca 180 kvm.
Søker ønsker å føre opp produksjonslokale/lager.

I reguleringsplanen for midtre havn er det omsøkte arealet regulert til trafikkområde. Det kreves 
derfor dispensasjon fra dette formålet.
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Vurdering

Søker har inngått avtale med I. Evensen eiendom om kjøp av deler av eiendommen 69/760, men 
som de skriver i søknaden er de avhengig av det omsøkte areal for å kunne føre opp en 
hensiktsmessig bygning på tomta.

Det arealet de har avtale om kjøp med I. Evensen eiendom er i bredden langs Havnegata på ca 
11,5 meter. Når de så må holde seg 4 meter fra naboeiendommen 69/772 for plassering av 
bygget, vil dette arealet bli veldig smalt. En ser derfor deres behov for denne utvidelsen.

Hvis Skjervøy kommune velger å selge det arealet som omsøkt, må ikke bygget plassers slik at 
det vil skape hinder for adkomst til midtre havn.

Ettersom tiltaket er krever dispensasjon i fra gjeldende reguleringsplan er søker bedt om at 
berørte naboer varsles. 
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/881 -18

Arkiv: 19413/17

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 21.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
74/14 Skjervøy Formannskap 08.09.2014

Haukøya: Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for 
oppføring av fritidsbolig gnr 3 bnr 17

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Formannskapsvedtak 26/14
2 Uttalelse fra Fylkesmannen i troms 
3 Uttalelse fra Sametinget
4 Uttalelse fra Troms fylkeskommune v/kulturetaten
5 Avslag fra Det kongelige klima- og miljødepartement ang søknad om dispensasjon eiendom 

gnr 3 bnr 6

Teknisk sjef innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel LNF sone 2 for oppføring av fritidsbolig på 
gnr 3 bnr 17 Haukøya. 

Det henstilles til tiltakshaver og omkringliggende eiendommer om å igangsette 
reguleringsprosess på området som det ønskes utbygging på for på den måten imøtekomme 
kravene til helhetlig tenkning over ønsket utnyttelse av område.  

Saksopplysninger

Ole Henriksen søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt kommuneplanens 
arealdel LNF sone 2 for oppføring av fritidsbolig på gnr 3 bnr 17 Haukøya. Denne søknaden er 
fremkommet etter at Riksantikvaren hadde uttalt seg positiv til omsøkt plassering i forbindelse 
med en annen byggesøknad Henriksen hadde på naboeiendommen gnr 3 bnr 6 som også 
Henriksen er medeier i. 
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Søknaden fra Henriksen på nabotomten gnr 3 bnr 6 er nå endelig avslått av Det kongelige klima-
og miljødepartementet. Denne saken er nå avsluttet fra byggesakskontorets side. 

Riksantikvaren uttalte i skriv til Henriksen at fra demmes side kunne det etter søknad antakelig 
kunne innvilges byggesøknad på omsøkt tomt. Saken er sendt på høring til impliserte parter der 
Sametinget, Troms fylkeskommune v/kulturetaten og Fylkesmannen har besvart henvendelsen.

Vurdering

Kommunen er godt kjent med situasjonen på Haukøya ihht kulturminner på dette stedet. Det har 
ved flere søknadsprosesser vært avslag på søknader som gjelder oppføring av fritidsboliger. 
Avslagene har vært begrunnet med at bygningen vil virke skjemmende på kulturminnene og at 
de dermed var i direkte konflikt med kulturminneloven.

Kommunen vurderer spredt bebyggelse på Haukøya som positivt og har lagt det som grunn som 
vurdering av byggesaker. 

Omsøkt bygning er søkt oppført på felleseiendommen gnr 3 bnr 17 og vil bli plassert i harmoni 
med eksisterende fritidsbolig på denne eiendommen. 

Det ble sendt ut høringsbrev i forbindelse med dispensasjonen og det foreligger følgende 
uttalelser:

Fylkesmannen i troms uttaler blant annet sitat:
Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs
sjø og vassdrag — heter:
100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Skjervøy kommune er i en prosess hvor kommuneplanens arealdel skal rulleres. I denne
prosessen bør kommunen ta stilling til om det finnes deler av kystlinjen som skal ha mindre
vern mot nedbygging enn det som i dag ligger i strandsonevernet. Kommunen bør gjennom en
slik samlet plan vise på hvilke måte strandsonevernet kan differensieres.

Vi anbefaler Skjervøy kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor
om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger. Sitat slutt. Se vedlegg

Troms fylkeskommune v/kulturetaten uttaler bland annet sitat:
I Riksantikvarens brev av 17.12.13 antydes muligheten for å trekke hytta nærmere
eksisterende bebyggelse. Dette forslaget ser ut til å ligge til grunn for den nye søknaden.
Vi er fortsatt av den oppfatning at ytterligere hyttebygging i dette området på Haukøya vil
føre til økt slitasje på de fredete kulturminnene og på landskapet de ligger i. Sannsynligheten
for at en tillatelse nå vil danne presedens for å gi ytterligere dispensasjoner for bygging
området.

Vi gjentar det som etter vårt syn er hovedproblemstillingen i området når det gjelder
fritidsbebyggelse og konflikt med kulturminner: Problemene på Haukøya oppstår som følge
av det ikke foreligger en reguleringsplan som gjør arealbruk og omfang av fritidsbebyggelse
forutsigbar. Gjentatte ganger har dette blitt påpekt og gjennom årene har det blitt brukt en
uhorvelig mengde ressurser på saksbehandling og befaringer på øya. Nye fritidsboliger har
blitt lirket inn mellom kjente kulturminner, samtidig som viktige kulturminner av nasjonal
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verdi har blitt utsatt for økt slitasje og frustrasjonen over avslag og manglende forutsigbarhet
har økt. Det er lite trolig at dette vil avta, ettersom slektninger og nye slektsledd vil ønske seg
egne fritidsboliger. Det er med andre ord ingen veg utenom en reguleringsplan på Haukøya.
Dette er gjentatt utallige ganger siden midten av 1990-tallet. Sitat slutt. Se vedlegg 

Sametinget uttaler blant annet sitat:
Vi deler Troms fylkeskommunes syn på saken: Tålegrensen for bebyggelse i dette sårbare
Kulturmiljøet er nådd. Vi kan ikke anbefale at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 
1-8 og kommuneplanens arealdel for oppføring av omsøkt fritidsbolig. Vi vil yterligere en gang 
oppfordre Skjervøy kommune om å utarbeide reguleringsplan for Haukøya. Sitat slutt. 
Se vedlegg

Plan- og bygnignsloven § 19-2, 3 avsnitt sier sitat: Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. Sitat slutt.

I denne byggesaken er det innkommet 3 negative høringsuttalelser, ut fra dette skulle det 
medføre et direkte avslag som følge av dette. Saksbehandler er i denne saken i tvil da 
riksantikvaren har uttalt seg positiv til omsøkt plassering i saksbehandlingen i byggesak gnr 3 
bnr 6, dette gjelder da kulturminner. Fylkesmannen uttaler seg ihht plan- og bygningsloven 
§ 1-8 om forbudet i 100 metersonen som da riksantikvaren ikke har vurdert. 

Troms fylkeskommune v/kulturetaten og Sametinget har som saksbehandlere for Riksantikvaren 
ikke samme syn som forvaltningsorganet og det kunne av den grunn vært interessant og få 
avklart dette. Derimot har Fylkesmannen uttalt seg i forhold til vernet i strandsonen som har 
ulike parametre å forholde seg til. En samlet vurdering av uttalelsen og etter lignende saker på 
Haukøya ser saksbehandler det som en nødvendighet å stille krav om detaljplan for området før 
en kan tillate oppføring av bygninger i dette område.  

Ut fra de krav som plan- og bygningsloven stiller til det sårbare området er det etter 
saksbehandlers vurdering at en nå stiller krav til at det utarbeides en privat reguleringsplan for 
dette område, dette kan gjøres som en detaljplan etter plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11.

Kommunen har ved tideligere anledninger prøvd å få til en reguleringsplan på Haukøya uten å 
ha lykkes med det. Kommunen må på bakgrunn av dette stille krav til utbyggere om at før det 
tillates oppført bygninger, må det foreligge en godkjent reguleringsplan for området. 
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Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Side 1 av 4
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

Ole Johan Henriksen
Trollveien 21
9180  SKJERVØY

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/881-8 16683/2014 19413/17 24.04.2014

Vedtaksmelding: Haukøya: Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak. 

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Tilsvarende brev sendt til:
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/881 -6

Arkiv: 19413/17

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 19.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

Haukøya: Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kommuneplanens arealdel.

Vedlegg
1 Skriv fra Riksantikvaren 17.12.13
2 situasjonskart
3 tillatelse fra Knut B. Henriksen og Torleif Henriksen
4 Søknad om dispensasjon for oppsetting av hytte
5 vedr nabovarsel på gnr 3 bnr 17
6 Kommentarer til innkommet naboklage
7 Svar ang brev fra Ole Henriksen

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 07.04.2014 

Behandling:

Brev mottatt i dag, 7. april fra Ole, Thorleif og Jostein Henriksen og Heidi Johansen hensynstas i 
saksbehandlingen

Kari-Ann Olaisen ba om å bli erklært inhabil (søskenbarn og venn til tiltakshaver)
- Enstemmig erklært inhabil og fratrådte i saken. Kurt Michalsen tok sete i hennes sted.

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP)
- Saken utsettes – saken sendes administrasjonen for realitetsbehandling

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
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Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden til Ole Henriksen om 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel LNF område 2 for 
oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17 Haukøya.

Avslaget begrunnes med at det var ved fradelingen av gnr 3 bnr 17 ble der lagt vekt på at det ikke 
skulle oppføres nye tiltak på denne eiendommen. Tiltakshaver har ikke vurdert forholdet til 
naturmangfold og forholdet til plan- og bygningsloven § 1-8.  

Det henstilles til tiltakshaver å igangsette en reguleringsprosess av eiendommen(e) som omfattes 
av dette område, med formål å lage en reguleringsplan som tilfredsstiller kravene til de ulike 
grunneierne i område samt hensynet til kulturminnene og strandlinjen med mer i dette område.   

Saksopplysninger

Ole Henriksen søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens 
arealdel LNF sone 2 for oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17 Haukøya. 

Henriksen søkte først gang om dispensasjon og byggetillatelse i 2012 men da på gnr 3 bnr 6 med 
fikk avslag på denne søknaden av Riksantikvaren 2013. Denne saken er nå til klagebehandling i 
miljøverndepartementet. 
Kommunen har ikke sluttbehandlet denne søknaden, dette grunnet at klagebehandlingen ikke er 
ferdigbehandlet.

Riksantikvaren har imidlertid i klagebehandlingen anført at det fra demmes side kan være aktuelt 
å kunne tillate oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17.

I delingssaken som omhandler fradelingen av gnr 3 bnr 17 er det imidlertid sakt at det vektlegges 
at det ikke skal oppføres nye tiltak på denne eiendommen. 

Vurdering

Tiltakshaver søker nå om oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17 grunnet opplysningen som 
fremkommer i klagebehandlingen til Riksantikvaren.  

Ihht kart er eiendommen omkrinset av gnr 3 bnr 5-6 og det skal derfor sendes nabovarsel til 
grunneierne av denne eiendommen. Det er imidlertid ikke sendt ut nabovarsel til grunneierne av 
denne eiendommen, men derimot til grunneierne av gnr 3 bnr 16. Søknaden er således ikke 
komplett.   

Det er innkommet 2 henvendelser på nabovarslet som beskriver en situasjon om at det er flere i 
område som ønsker og oppføre hytte i dette område. De presiserer at det må tas hensyn til alle 
som ønsker å bygge i dette område, og at de saker som er i systemet må ferdigbehandles.  

Kommunen ser det ikke som nødvendig at tiltakshaver kompletterer søknaden ihht nabovarsling 
da kommunen er av den formening at det må igangsettes en regulering av område før en gir 
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tillatelse til flere frittstående bygninger. Saksbehandler legger ved innkomne skriv fra ihht 
nabovarsel som underbygger behovet for en regulering av dette område.

Som Riksantikvaren også er inne på ved behandlingen av søknaden så har det vært nedlagt 
bygge- og delingsforbud på Haukøya på midten av 90 tallet i påvente av utarbeidelse av 
reguleringsplan for område. Verken grunneierne på Haukøya eller Skjervøy Kommunen tok 
ansvaret med å få utarbeide reguleringsplanen, slik at det midlertidige bygge- og delingsforbudet 
ble opphevet etter 2 år. Riksantikvaren peker også på at forholdet til naturmangfold ikke er 
vurdert og da ihht naturmangfoldsloven §§ 8-12. 

Det var ved opprettelsen av gnr 3 bnr 17 gitt tillatelse til fradeling med det var vektlagt i 
behandlingen at det ikke skulle utføres nye tiltak på denne eiendommen. Saksbehandler er av den 
oppfattning at det ikke kan gis byggetillatelse og dispensasjon i denne sak før det er avklart 
behovet for nye hytter i dette område. Saksbehandler vil foreslå at grunneierne av de ulike 
eiendommene på Haukøya slår seg sammen og utarbeider en felles reguleringsplan for dette 
område. Dette pga. at område skal få en harmonisk og tiltalene plassering/utforming slik at det 
unike område kan bevares for ettertiden, og som også er i tråd med Riksantikvaren og 
Kulturetatens retningslinjer. Forholdet til naturmangfoldet, kulturminner og plan- og 
bygningsloven § 1-8 (strandsonevernet) vil også kunne innarbeides og avklares som et ledd i 
denne prosessen.   

Ut fra denne vurderingen avslås søknaden til Henriksen om dispensasjon og byggetillatelse på 
gnr 3 bnr 17 Haukøya. Tiltakshaver henstilles til å få utarbeidet en reguleringsplan for område.    
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Bjørn Einan

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Telefon  Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64  21 05 14.05.2014 2014/2903 - 2 421.3

Deres dato Deres ref.
30.04.2014 2014/881

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i
hundremeterssonen — gnr. 3 bnr. 17 i Skjervøy kommune.

Vi viser til kommunens brev av 30. april i år hvor vi inviteres til å gi uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen.

I tillegg til de opplysninger som kommer fram i kommunens brev, har vi konferert med Skog
og landskap sine  gårdskart,  NGU sine  løsmassekart  og  skredkart,  Miljødirektoratets
Naturbase,  samt flyfoto fra området.

Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i  § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs
sjø og vassdrag — heter:
/  100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Kommunen har i høringsbrevet foretatt en analyse i forhold til samfunnssikkerhet. Det er
foretatt undersøkelser i forhold til skred og i forhold til løsmasser. Kommunen viser til at
NGU sitt løsmassekart indikerer at store deler av området består av marin strandavsetning.
Områdestabiliteten må derfor vurderes. Før tillatelse til dispensasjon blir gitt må avbøtende
tiltak beskrives av fagkompetent personell, jf. NVE's retningslinje 2/2011;  Flaum og Skred i
arealplanar.

Skjervøy kommune er i en prosess hvor kommuneplanens arealdel skal rulleres. I denne
prosessen bør kommunen ta stilling til om det finnes deler av kystlinjen som skal ha mindre
vern mot nedbygging enn det som i dag ligger i strandsonevernet. Kommunen bør gjennom en
slik samlet plan vise på hvilke måte strandsonevernet kan differensieres.

Vi anbefaler Skjervøy kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor
om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Plan, reindrift og
samfunnssikkerhet

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tromsPS 74/14



Med hilsen

Per Elvestad
avdelingsdirektør

Bjørn Einan
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godlg'ent og har ikke håndskrevne signaturer.
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kommune
Plik~ 145-G
~-SKJERVØY

Søknad om op rin av fritidsboli gnr/bnr 3/17 Hauk
Skjervøy kommune: Uttalelse om kulturrninner

Vi viser til Deres brev  av  30.04.2014, vårt brev av 03.06.2014 samt Troms fyfkeskornmunes.
uttalelse aV:04.07.2014.

Vi deler Troms fylkeskommunes syn på saken: Tålegrensen for bebyggelse i dettesårbare
kultU øet er nådd. Vi kan • bygningslovens

_

Dearvvuodaiguin hilsen

Olofeson
råddeadddrådgiver

Ingvild Larsen
råddeaddiirådgiver

Koplija / Kopi-til:
Riksantikvaren Postboks 8196 Dep. 0034 OSLO
Romssa fylkkasuohkan - Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ

SAMEDIGGI
SAMETINGET

Ot
0

ÅVAEANNUDEADD,WSAKSREHANDtER ..PIN tl11./DERESREF. •MIN NDIVAR RE. BEAIVVDATO <
Is  0.Carrålla OIcisson, +47 78 4842 82 14/3127 - 4 02.08.2014

P:camilla.oIofssonOsamediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/

Oppglsved henvendeIse 9 -4-
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Skjervøy kommune
Postboks 145

9189 SKJERVØY

Vår ref.:
14/3356-3
Lopenr.:
25862/14

TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

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

Vi viser til Deres brev av 30.4.2014

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

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

Arkiv:
140&18 KULVERN
Deres ref.:
20 14/88 1-10

Kulturetaten

Dato:
4. 7.2014

SKJERVØY KOMMUNE GBNR. 3/17 - HAUKØYA: HØRING ANG.
DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG KOMMUNEPLANENS
AREALDEL INF SONE 2 FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG

Søknaden gjelder oppføring av fritidsbolig på Haukøya. Søker Ole Henriksen har tidligere
søkt om byggetillatelse på gnr 3/6 10-15 meter øst for denne plasseringen. Saken er anket inn
for Klima- og miljødepartementet etter at Troms fylkeskommune og Riksantikvaren har
konldudert med at dette tiltaket er i strid med bestemmelsene i Lov om kulturminner av 1978,
jf vårt brev av 20.6.2012 og Riksantikvarens brev av 17.12.2013 til Miljøvernavdelingen —
Kulturminneavdelingen. Klagebehandlingen er ikke endelig avgjort, men Riksantikvaren og
Klima- og miljødepartementet har vært på befaring i sakens anledning 24.6.2014.

I Riksantikvarens brev av 17.12.13 antydes muligheten for å trekke hytta nærmere
eksisterende bebyggelse. Dette forslaget ser ut til å ligge til grunn for den nye søknaden.

Vi er fortsatt av den oppfatning at ytterligere hyttebygging i dette området på Haukøya vil
føre til økt slitasje på de fredete kulturminnene og på landskapet de ligger i. Sannsynligheten
for at en tillatelse nå vil danne presedens for å gi ytterligere dispensasjoner for bygging
området.

Hyttebygging på Haukøya nær og innimellom de sårbare fredete kulturminnene har vært et
diskusjonstema mellom kulturetaten i fyikeskommunen og Skjervøy kommune i årevis. Vi har
ved gjentatte anledninger oppfordret kommunen til å lage en reguleringsplan for
fritidsbebyggelse og kulturminnevern, slik at bruken av området kan komme inn i kontrollerte
former. I dag skjer etableringen av nye fritidsboliger gjennom dispensasjon fra
kommuneplanen, og samme diskusjon om forholdet mellom utbygging og vern oppstår hver
gang. Både Tromsø museum og vi mener at tålegrensen for denne bit- for bituthulingen av
kulturminneloven nå er nådd, jf tidligere korrespondanse Vi er derfor ikke enig med
Riksantikvaren i at det vil  være  akseptabelt å gi en ny dispensasjon, bare hytta flyttes inn mot
eksisterende bebyggelse Riksantikvaren påpeker også i sitt brev til at tålegrensen for hva som
kan tillates av bebyggelse i dette området vil bli overskredet dersom fritidsboligen tillates

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

PS 74/14



oppført på det tidligere omsøkte stedet. Vi mener at dette også gjelder ved denne
plasseringen. Vi vil ut fra dette ikke anbefale at det gis flere dispensasjoner for bygging i dette
området, verken for denne hytta aller ved eventuelle senere søknader. I stede vil vi igjen
oppfordre Skjervøy kommune om å sette i gang en reguleringsprosess for å sikre de fredete
kulturminnene og om mulig finne egnede områder for etablering av ny fritidsbebyggelse på
Haukøya.

Dersom en sammenligner med tidligere søknad fra tiltakshaver, er det ingen vesentlige
endringer som følger av den nye søknaden. Hytteplasseringen er trukket anslagsvis 15 meter
lenger mot øst og rundt 5 meter lenger mot sør. Dette er marginale forskjeller i forhold til
faren for faren for slitasje under byggeprosess og bruken etterpå. Vi kan heller ikke se at
denne plasseringen utgjør en avgjørende forskjell i forhold til visuelle effekter og utilbørlig
skjemming. De samme momentene som var grunnlaget for konflikt med kulturminnelovens
bestemmelser, jf §§ 3 første ledd og 4, gjør seg etter vår oppfatning gjeldende her, samt de
visuelle aspektene, jf vårt brev av 26.2.2012.

Vi viser også til tidligere uttalelser til delings- og byggesøknader for fritidsbebyggelse på øya.

Vi gjentar det som etter vårt syn er hovedproblemstillingen i området når det gjelder
fritidsbebyggelse og konflikt med kulturminner: Problemene på Haukøya oppstår som følge
av det ikke foreligger en reguleringsplan som gjør arealbruk og omfang av fritidsbebyggelse
forutsigbar. Gjentatte ganger har dette blitt påpekt og gjennom årene har det blitt brukt en
uhorvelig mengde ressurser på saksbehandling og befaringer på øya. Nye fritidsboliger har
blitt lirket inn mellom kjente kulturminner, samtidig som viktige kulturminner av nasjonal
verdi har blitt utsatt for økt slitasje og frustrasjonen over avslag og manglende forutsigbarhet
har økt. Det er lite trolig at dette vil avta, ettersom slektninger og nye slektsledd vil ønske seg
egne fritidsboliger. Det er med andre ord ingen veg utenom en reguleringsplan på Haukøya.
Dette er gjentatt utallige ganger siden midten av 1990-tallet.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator Harald G. Johnsen

konservator/arkeolog

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Riksantikvaren
Klima- og miljødepartementet v/Ronny Henriksen
Sametinget
Tromsø museum
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Ole Johan Henriksen
Trollveien 21
9180 Skjervøy

Deres ref Vår ref

13/4673

DET KONGELIGE
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENT

Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag i henhold til kulturminneloven § 8 første
ledd på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig. Haukøya, gbnr 3/6,
Skjervøy kommune

Vi viser til Deres klage av 6.august 2013 der De påklager Riksantikvarens vedtak av 26.juni
2013 om ikke å tillate oppføring av omsøkt fritidsbolig på Haukøya, gbnr 3/6, Skjervøy
kommune.

Klima- og miljødepartementet har på bakgrunn av en helhetsvurdering av saken funnet
at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 26.juni 2013
om ikke å tillate oppføring av omsøkt fritidsbolig på Haukøya, gbnr 3/6, Skjervøy
kommune, i medhold av lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner  §  8, første ledd.
Tiltaket vil virke utilborlig skjemmende på automatisk fredete kulturminner, et felt med
53 hustufter fra yngre steinalder og en nausttuft fra jernalder/middelalder.

I søknad av 5.november 2012 søkte 01e Johan Henriksen (heretter kalt klager) om
dispensasjon fra lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (km1) § 8, første ledd, for
oppføring av hytte i nærheten av automatisk fredete kulturminner.

Riksantikvaren gjennomførte befaring i saken den 20.juni 2013.

Dato06 AUG. 2014

I medhold av kml § 8, første ledd, fattet Riksantikvaren 26.juni 2013 vedtak om ikke å tillate
tiltaket da det vil virke utilbørlig skjemmende på automatisk fredete kulturminner, et felt med
53 hustufter fra yngre steinalder og en nausttuft fra jernalder/middelalder.

Riksantikvarens vedtak er påklaget av i brev av 6.august 2013. Klagen er avgitt innenfor

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling for Saksbehandler
Postboks 8013 Dep Myntgt. 2 22 24 90 90 kulturminneforvaltning Ronny Henriksen
NO-0030 Oslo Org no. 22245926
postmottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no/ 972 417 882 PS 74/14



klagefristen i kml § 8 første ledd siste setning.

Riksantikvaren har vurdert klagen og oversendt denne til behandling i Klima- og

miljødepartementet ved brev av 17.desember 2013. Riksantikvaren opprettholder sitt vedtak
av 26.juni 2013. Klager har ikke kommentert Riksantikvarens oversendelsesbrev.

Det ble gjennomført befaring i saken den 24.juni 2014. Foruten klager deltok Riksantikvaren
og departementet på befaringen.

Klagers anførsler, jf brev av 6.august 2013
I brev av 6.august 2013 er klagen begrunnet med følgende:

1. hvorvidt det vil innebære et utbyggingspress som følge av at klager eventuelt får
byggsøknaden innvilget,

2. hvorvidt en ny hytte vil  innebære  økt slitasje på kulturminnene i området,

3. hvorvidt det overhodet er mulig å oppføre hytte i området, av hensyn til mulige
kulturminner.

Riksantikvarens merknader, jf brev av 17.desember 2013
I brev av 12.desernber har Riksantikvaren følgende merknader til klagers anførsler:

1. Riksantikvaren viser til at et eventuelt utbyggingspress ikke har vært vektlagt i
klagebehandlingen,

2. Riksantikvaren er enig med klager i at oppføring av den omsøkte fritidsboligen ikke

vil medføre større risiko for skade og inngrep i de automatisk fredete kulturminnene.
Vedhogst for å hindre gjengroing av landskapet er positivt for opplevelsen av

kultunninnene,
3. Riksantikvaren viser til at tiltaket ikke vil medføre direkte inngrep i kulturminner, men

at avslaget er begrunnet i at tiltaket vil virke utilbørlia skjemmende på kulturminnene i

området.

Departementets merknader
Generelt:
Automatisk fredete kulturminner er i kraft av sin alder og informasjonsverdi de viktigste
kildene til vårt lands tidligste historie. Lovgiver har tatt konsekvensen av dette ved å

bestemme at alle kulturminner fra før 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år er

automatisk ftedet, jf km1 § 4. Etter § 3 er det i utgangspunktet forbudt å sette i gang tiltak
som er egnet til å skade, ødelegge, mv.... eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk

fredete kulturminner. Etter kml § 8 første ledd må den som ønsker å sette i gang tiltak som vil
kunne virke inn på automatisk fredete kulturminner på en slik måte som nevnt i § 3 søke

særskilt om dette. Etter kml § 8 første ledd er Riksantikvaren gitt myndighet til å avgjøre om
et tiltak kan gjennomføres og eventuelt fastsette vilkår for tillatelsen.

De automatisk fredete kulturminnenes vitenskapelige og miljømessige verdier er til en viss
grad knyttet til det stedet de ligger. Det er derfor en målsetting å bevare flest mulig av disse

kultunninnene intakt i sine naturlige omgivelser. Dette innebærer at tiltakshaver/utbygger bør
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søke å planlegge nybygg og anlegg slik at de i størst mulig grad unngår å berøre kjente
arkeologiske kulturminner.

Synet på hva som bør tas vare på har endret seg i løpet av de siste tiår, og henger sammen
med både faglige og politiske prioriteringer i samtiden. I dag legges det større vekt på
bevaring av helhetlige og sammenhengende miljøer med vekt på hvordan enkeltobjekter kan
bevares i en meningsfylt sammenheng, og hvordan denne sammenhengen kan bevares for
ettertiden.

Til saken:
Etter departementets oppfatning dreier saken seg om hvorvidt tiltaket vil medføre utilbørlig
skjemming av automatisk fredete kulturminner på en måte som nevnt i kml § 3 første ledd.
Slike tiltak er ikke tillatt uten at det foreligger tillatelse etter kml § 8 første ledd.

Forståelsen av begrepet  utilbørlig skjemming  i kml må ses i sammenheng med lovens formål
om å ivareta kulturminneressursene for nålevende og fremtidige generasjoner. Loven gir
ingen anvisning på hvordan noe skal anses som utilbørlig skjemmende, men må forstås dit at
loven i utgangspunktet ikke hindrer vilkårlige eller tilsiktede tiltak som kan virke inn på
automatisk fredete kulturmiimer, dvs vil kunne virke skjemmende. Loven må forstås dit at det
er summen av alle de tiltakene som påvirker de automatisk fredete kulturminnene som må
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom summen av de gjennomførte tiltakene som virker inn
på de automatisk fredete kulturminnene viirderes som overveiende negativt for opplevelsen av
dem, vil lovens krav om utilbørlighet være oppfylt.

De omtalte kulturminnene er et av Troms fylkes største felt med hustufter fra yngre steinalder,
samt en nausttuft fra jernalder/middelalder som måler 12 ganger 5 meter. Steinaldertuftene
ligger spredt over et område på ca 230 ganger 100 meter. Det er registrert i alt 53 hustufter.

Riksantikvarens viser i sitt vedtak datert 26.juni 2013 til at den omsøkte hytteplasseringen kan
oppfattes som utilbørlig skjemmende på kulturminnene som ligger 30 til 35 meter unna. I dag
ligger kulturminnene i et åpent landskap og er i liten grad preget av nyere tids bebyggelse
eller andre inngrep. Den omsøkte hytta vil medføre at bebyggelsen kommer nærmere
kulturminnene og komme mellom disse og ytterligere kutte kontakten mot sjøen.
Utbyggingen vil medføre at bebyggelsen vil framstå mer sammenhengende og påvirke
opplevelsen av landskapet og kulturminnene på en negativ måte.

Departementet sier seg enig med direktoratet i at tålegrensen for bygging som ytterligere vil
dele opp feltet og tette igjen kontakten mot sjøen er nådd. Kulturminnene har i tillegg til stor
vitenskapelig verdi også en stor opplevelsesverdi som understrekes ved den åpne
beliggenheten og utsynet mot og kontakten mot sjøen. Enkelte av de allerede oppførte
hyttene som ligger nærmest eller innenfor avgrensningen av kulturminnefeltet virker klart
skjemmende på opplevelsen av kulturminnene, men er etter departementets oppfatning ikke
sammenlagt av en slik at art at lovens krav om utilbørlighet er nådd. Departementet mener at
eventuell ytterligere hyttebygging i området må ta hensyn til og underlegge seg disse
forholdene.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1064 -9

Arkiv: M50

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 23.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
75/14 Skjervøy Formannskap 08.09.2014

Lille Taskeby: Søknad om fritak for renovasjon gnr 53 bnr 17

Henvisning til lovverk:
Forurensningsloven

Vedlegg
1 Søknad om fritak fra renovasjon gnr 53 bnr 17

samt Avfallservices behandling av denne. 

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, Skjervøy kommune, Troms § 2 avslås
søknaden til Jan Frode Fjære om fritak for renovasjon for eiendom gnr 53 bnr 17.

Saksopplysninger/Vurdering

Jan Frode Fjære søkte om fritak av renovasjon 25.02.14 i skriv til Avfallsservice AS.

Avfallsservice behandlet denne i skriv av 11.03.14, der det ble konkludert med at det ikke kunne 
gis fritak for denne avgiften.

Saken ble oversendt Skjervøy kommune samme dag og har av ulike årsaker blitt liggende frem 
til nå. 

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, Skjervøy 
§ 29. Klage står det sitat: Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,
kan påklages. Overordnet klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf.
forurensningsloven § 85. Sitat slutt.

Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 11.03.14 se vedlegg.
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Avfallsservice AS
Deres ref:

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Vår ref.:

S.Pedersen
Deres dato: Vår  dato:

11.03.2014

SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONS FOR EINDOMMEN 53/17 I SKJERVOY
KOMMUNE

Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsmfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervoy, Kåljord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjokken. Kommunen avgjør i trilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i lopet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet ontfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte etendommer fra
renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slamfra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad skriver Jan Fjære blant annet følgende:

Adresse Telefon Faks Galsomelen  Fyllplasss
Hovedvn. 62 77 77 00 00 77 77 00 01 77 76 73 77
9152 Sørkjosen E -post: firma ostavfallsservice.no Hjemmeside: www.avfallsservice.no
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Avfallsservice AS
Fra parkeringsplassen på Lille Taskeby og inntil hytta er det en 20 minutters gange på sti. Det
medforer at alt som skal bringes til hytta må bæres i sekk på ryen. Vi er derfor meget
papasselig med hva som tas med til hytta. Det meste transporteres uten emballasje i
gjenbruksbokser. Vi produserer derfor minimalt med

Det lille som blir av avfall bæres i ryggsekk tilbake, kildesorteres og legges i sappelkassen
tilknyttet vår bolig på Skjervøy.

Hytta brukes kun i sommerhalvåret (april til oktober)

Klagen ligger ved i sin helhet.

Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn söm er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan fa fritak.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på kaia i Skjervøy. Dette skal dekke
behovet for fritidsabonnenter som bor på Skjervøy

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Jan Fjære om fritak for renovasjon for
eiendommen gnr.53, bnr.17 i Skjervøy kommune.

Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

Sigleif Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Søknad om fritak fra Jan F. Leine
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Jan Frode Fjære
Trollveien 1
9180 Skj ervøy

Avfallsservice AS
Hovedveien 62
9152 Sørkjosen

Renovas.on for fritidseiendom 53/17 i Sk erv kommune

Vi viser til brev av 20. februar 2014, og ønsker å anføre følgende i sakens anledning:

4. Hytta brukes kun i sommerhalvåret (april til oktober). Det skyldes at den kun har
vedfyring, som medfører lang oppvarmingstid, som gjør den lite egnet til vinterbruk.

ovennevnte årsaker søker vi derfor om fritak fra hytterenovasjon på denne fritidseiendommen

Med \nnlig hilsen

Jan F.Fj ære

AVFALLERMCP.-

05
n

Saksbeh.

Ske/rvøy, 25:februar 2014

1. Fra parkeringsplassen på Lille Taskeby og inn til hytta er det en 20 minutters gange på sti.
Det medfører at alt som skal medbringes til hytta må bæres i sekk på ryggen. Vi  er derfor
meget påpasselige med hva som tas med til hytta. Det meste transporteres uten emballasje
i gjenbruksbokser. Vi produserer derfor minimalt med avfall på hytta.

2. Det lille som blir av avfall bæres i ryggsekksekk tilbake, kildesorteres og legges i
søppelkassen tilknyttet vår bolig på Skj ervøy. Vår totale kildesorterte avfallsmengde (fra
både bolig og hytte) går innenfor den renovasjonskapasitet vi allerede betaler for i
tilknytning til boligen med adresse Trollveien 1.

3. Det må også nevnes at da vi kjøpte hytta, investerte vi sorteringsbokser for kildesortering
slik at det lille hytteavfallet vi har, enkelt kunne bringes med hjem, og kastes direkte i
søppeidunken.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/1078 -5

Arkiv: Q84

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 25.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
76/14 Skjervøy Formannskap 08.09.2014

Søknad om oppsetting av trafikkskilt

Henvisning til lovverk:
Skiltforskriftene 

Teknisk sjefs innstilling

Det settes opp skilt nr 552 ”Parkering” med underskilt 807.8 ”Forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse” ved Strandveien 46, samt skilt nr 372 ”Parkering forbudt” på Fiskenes som 
omsøkt.

Planen sendes det regionale vegkontor for endelig vedtak.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har mottatt to søknader om oppsetting av skilt for å regulere parkering av 
biler.

Den ene søknaden er i fra Skjervøy pensjonistforening, som ønsker at det blir satt opp ett skilt 
for parkering for handicapede for leilighetene i andre etasje på gamle prix i Strandveien 46.
Den andre gjelder oppsett av parkering forbudt skilt på Fiskenes hvor den tidligere 
helikopterplassen lå.  

Vurdering

I søknaden fra pensjonistforeningen opplever de at fremkommeligheten ved inngangen til 
Strandveien 46 kan være begrenset til tider, noe som medfører at rullestolbrukere har 
vanskeligheter med å foreta besøk hos beboerne.

Slik jeg forstår søknaden er det snakk om å sette opp skilt nr 552 ”Parkering” med underskilt 
807.8 ”Forflytningshemmede med parkeringstillatelse”. Skiltene plasseres slik at de kan parkere 
under tak ved inngangspartiet.
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I den andre søknaden er det snakk om å få plassert skilt nr 372 ”Parkering forbudt” ute på 
Fiskenes i området hvor den tidligere helikopterplassen lå. Av søknaden kommer det frem at de 
opplever støy i fra tungtransporten fra Lerøy nærmest døgnet rundt, og ønsker med dette tiltaket 
å flytte denne støyen lengre bort i fra bebyggelsen. De påpeker også at tiltaket vil også 
avskjerme området for den tiltakende turistcampingen som er i ferd med å skje.

Hvis Skjervøy kommune ønsker å gjøre disse trafikkregulerende tiltakene er det det regionale 
vegkontoret som fatter slike vedtak, jfr § 28 i Skilforskriftene. 
Saken må da sendes det regionale vegkontoret for endelig vedtak.
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1147 -4

Arkiv: L33

Saksbehandler:  Eivind Mathisen

Dato:                 26.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
77/14 Skjervøy Formannskap 08.09.2014

Deling av eiendommen 53/8 i Simavågen

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 søknad om deling
2 kart
3 Deling av eiendommen 53/8 - hæring

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til fradeling av en tomt på 1500 kvm fra 
eiendommen 53/8 som omsøkt.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 

Saksopplysninger

Søker: Tetyana Adolfsen, 9180 Skjervøy
Erverver: Sønn av søker

    

Søknaden er mottatt 25,03,2014 og gjelder fradeling av en tomt på 1500 kvm fra eiendommen 
53/8. Den omsøkte eiendom ligger i Simavågen.
Av søknaden fremgår det ikke hva den omsøkte eiendom skal brukes til, men det fremgår at den 
ikke skal bebygges.
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Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Planstatus:
Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder
hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører
dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til
anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til
anvendelse.

Adkomst/avkjørsel:
De omsøkte eiendomene har avkjørsel fra kommunal vei.

Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser. Det er ikke innkommet merknader til 
tiltaket.

Vurdering
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
Søknaden har vært sendt ut på høring til berørte fagetater. De har ikke kommet med noen
merknader til fradelingen.
Ettersom det ut i fra søknaden ikke skal utføres nye tiltak utover selve fradelingen mener man at 
en fradeling som omsøkt ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser og vil derfor 
tilrå fradelingen. 

Konklusjon
Med bakgrunn i saksutredningen vil en tilrå fradelingen som omsøkt.

PS 77/14



 REKVISISJON AV KARTFORRETNING

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

jfr. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23 juni 1978 med til-
hørende forskrifter og §§ 63 og 66 i plan- og bygnings-
loven av 14 juni 1985

I  I

Til oppmålingsmyndigheten

J.nr.

RekvisIsjonen /  søknaden gjelder

Elendom
før dellng

Det
rekvIreres/
søkes om

DelIng I henhold
tll pbl. §  63

Arealoppgave I da (for landbruksmyndigheten og Statistisk Sentralbyrå)
1 2 3 4 5 6

Elendommen FØR  Overflate-
Fulldyrka dyrka Produktiv Produktiv Annet myrdefing/bortfestIng  

areal areal barskog lauvskog skogareal

Gnr., bnr., festenr.

Areal som ønskes
fradelt./bortfestet (I alt)

* jfr. 7 - beskriv arealet

Andre opplysninger og underskrIft

Andre
opplysnInger
(f.eks. andre
rettighets-
havere av
betydning

Hjemmels-
haver(e)

Gnr.

Bruksnavn/adresse

_
• c"/.1('‘,.

Navn

i"cÅ ," t.)

Bnr.

Kartforretning over:
- hele grunneiendommen

uten deling

B - festegrunn

- enkelte grenselinjer,
C grensejusteringer

Regulerings- Bebyggelses-
plan plan

(

Sted •  ,
UnderskrIft

(
c1-' L 1 (

Festenr. Seksjonsnr,

D Grensepåvisning etter målebrev

Deling av grunnelendom
E med kartforretning over parsell

- spesifiser

annet

• Godkjent
tomtedelingsplan

) " (i2_
' .

Dato Underskrift

Y

Privat
forslag

7
Annet

ubebygd
areal

"-'

Adresse/telefon

7
( '-j//

C

j (

Skriv ikke her

8  9 10

Bebygd Sum Dyrkbart
areal areal (2 - 7)

Kommunenes arkivnokkel:  58PS 77/14



OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON / SØKNADfylles ut av søker

Privat enkeltanl.
Offentlig avløpsanl. Privat fellesanl.

Utslippstil- Søknad om utslipps-
latelse gitt tillatelse vedlegges

Privat fellesvannverk
Tilknytingstillatelse vedlegges

Avløp sikret ifølge
vedlagte dokument •

J.nr.
:,,,...Par-

sell
nr.

Areal
,...... m2
L.°

,M9.1!e“M
Parsell skal
benyttes til

~c"-tir.85egf. 
Navn på evt.
kjøper /  fester

Postadresse

1

ift9c9—FP 1/e/.gvite». ._,....)
9-/fo S, •?,/,/,fii-

,/

,

,,
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Skjervøy kommune

Teknisk etat

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

www.skjervoy.kommune.no

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

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2014/1147-2 20816/2014 L33 22.05.2014

Deling av eiendommen 53/8 - høring

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en parsell fra eiendommen gnr
53 bnr 8 i Skjervøy kommune. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og 
plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.

Søker: Tetyana Adolfsen, 9180 Skjervøy
Erverver: Sønn av søker.

Parsellen som søkes fradelt er på ca 1500 kvm.
Av søknaden fremgår det ikke hva den omsøkte parsell skal benyttes til, men det fremgår at den 
ikke skal bebygges.

Den omsøkte parsell ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.

Avkjørsel/adkomst: Tomtene har i dag avkjørsel fra kommunal vei.

Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.

Kulturminner: Ifølge økonomisk kartverk er det avmerket noen kulturminner på eiendommen. En
forventer at en fradeling ikke kommer i konflikt med disse.

Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.

Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.

Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.

Vi ber om snarlig uttalelse i saken.
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Side 2 av 2

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Bredbuktnesveien 50 B 9520 KAUTOKEINO
39 Ardni Gartnetnjunni 15 9520 KAUTOKEINO
Sametinget, Miljø- og 
kulturvernavdelingen

Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK

Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben Postboks 6105 9291 TROMSØ
Troms Fylkeskommune, Regional 
utviklingsetat

Postboks 6600 9296 TROMSØ

Landbruksforvaltningen postboks 145-G 9189 Skjervøy
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Region Nord

Kongens gate  14-18 8514 NARVIK

Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 TROMSØ
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/3678 -3

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Arild Torbergsen

Dato:                 28.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
78/14 Skjervøy Formannskap 08.09.2014

Kiilgården - oppstart av renovering

Rådmannens innstilling

Kiilgården – oppstart av renovering

Vedtak:
1. Skjervøy kommune går i gang med renovering av Kiilgården del 1 høsten 2014. Dette 

innebærer utvending renovering innenfor kostnadsoverslaget  til ca kr 1,0 mill.

2. Brannprosjektering av bygget gjennomføres høsten 2014 innenfor 
kostnadsoverslaget  på kr 75000 + moms

3. Innvendig renovering , del 2, innarbeides i økonomiplanen 2015 – 18 med ei 
kostnadsramme på ca kr 1,6 mill. Oppstart i 2015.

4. Den kommunale egenandelen i del 1 vil være kr 300.000. 

             Finansieringsplan for del 2 godkjennes før oppstart i 2015. 

             Oppstart forutsetter Kulturhusmidler gjennom Troms Fylkeskommune. 

             Disse midlene forutsetter at bygget brukes til kulturformål i 20 år.

5. Kiilgården vil etter renoveringa være i kommunalt eie. Den daglige drifta legges inn under 

Kulturhuset, og aktivitetene gjennomføres i samarbeid med frivillige lag og foreninger, 

”Kiilgårdens venner” og Nord-Troms museum.
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Saksopplysninger

Skjervøy kommunestyre  gjorde  flg vedtak i saken:

PS 33/13 Kiilgården - det videre arbeid for å få gjenåpnet bygget

Rådmannens innstilling
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013
Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp) (rådmannens innstilling punkt 2 fra
formannskapsbehandlingen)
- Kiilgården legges ut for salg. Interesserte inviteres til å komme med beskrivelse av
bruken. Det settes en tidsfrist for å realisere planene, og kommunen velger en kjøper ut ifra 
oppsatte kriterier.

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP)
- Politisk valgt representant: Mona Jørgensen

Vedtak:
Votering:
- Vidar Langeland forslag mot innstillingen
o Innstillingen vedtatt mot 1 stemme
- Innstillingen med tilleggsforslag fra Ørjan Albrigtsen enstemmig vedtatt

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013
Behandling:
Leder for Nord-Troms Museum, Nina Einevoll Strøm innledet i saken.
Forslag fra SV, SP og KP ved Ørjan Albrigtsen:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy kommune har som målsetting å bevare og videreutvikle Kiilgården som et
kulturhistorisk bygg.

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe- / prosjektgruppe bestående av:
- Kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen
- En fra N-Troms museum
- En politisk valgt
- En fra teknisk etat

3. Arbeidsgruppa får som mandat å undersøke muligheter for å renovere og drifte Kiilgården
i forhold til et fortsatt kommunalt eierskap. Arbeidsgruppa skal være ferdig med
sitt arbeid innen mai 2014.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.
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Arbeidsgruppa har fremmet søknader for å skaffe ekstern medfinansiering til renovering av 
Kiilgåren til:

-Kulturminnefondet           
-Troms Fylkeskommune
-Stiftelsen UNI  
-Sametinget
-Private   
-Utviklingsmidler Skjervøy kommune    

I søknadene fremgår det faglig vurderinger av verneverdien,  kostnadsoverslag, 
finansieringsplan og bruksplan for bygget.

Prosjektet er delt i to; en utvendig del og en innvendig del.
I den utvendige renoveringen har vi hentet kostnadsoverslag fra godkjent firma. 
Kulturminnefondet har trukket ut brannprosjektering som en del av det vi kan få støtte til.
I den innvendige renoveringa har vi tatt erfaringstall på oversprinkling og en lagt inn midler til 
generell oppussing.

Finansieringsplan for renoveringa (pr 26.08.14):

Utgifter: 
- Utvendig: 1,0 mill
- Innvendig: 1,6 mill
- Brannprosjektering: 0,1 mill
Sum 2,7 mill

Del 1 (14-15) Status Del 2 (15-16) Status
Dugnad 20000 ok 50000 Kiilgårdens 

venner  
Egenandel 
kommunen

300000 Ok Øk plan 14-
17

400000 Øk plan 15-18
Des 14

Kulturminnefondet 275000 Ok Tildelt juni 
14

300000 Svar april 15

Troms 
Fylkeskommune

400000 svar sept 14 500000 Svar sept 14

Private gaver    50000 Ok 
UNI   400000 Svar sept 14
Sum 995000 1700000

Selv om det er en del usikkerhet rundt finansieringen av del 2 i prosjektet, så bør kommunen gå i 
gang med renovering av del 1 slik at ikke allerede innvilgede tilskudd blir trukket tilbake.

PS 78/14



Plan for drift av Kiilgården

Organisering

Kiilgården vil legges administrativt inn under Kulturhuset. Dvs utleie, booking, renhold, 
søppelhåndtering, osv, - organiseres gjennom Kulturhuset.
Kiilgården vil ha ei støtteforening, ”Kiilgårdens venner”, som skal profilere bygget og bidra til 
aktiviteter og programforslag/innhold.

Bruksområde
Kiilgården er tenkt som ”Det lille Kulturhus”. Ved full oversprinkling av huset kan det ha  flere 
bruksområder.  Basert på tidligere erfaring, er det aktuelt at brukere vil være lag/foreninger som 
pensjonister, husflidslag, korps/kor og teaterlag/revygrupper. Videre tenker en fast utleie i deler 
av 2. etasje av huset.

1. etg   (2 stuer + 1 kjøkken med spisestue):

- Utstillinger /galleri
Skjervøy mangler egnede utstillingslokaler. I et samarbeid med lokale kunstnere og eks  
”Se   kunst i Nord-Norge” og NT –museum, kan vil presentere ulike utstillinger. Stuene (106, 
108 og 109) er særlig egnet til dette. 

- Konserter
Stuen (109) i Kiilgården egner seg meget godt til kammerkonserter med mindre akustiske 
ensembler. Publikumskapasitet på ca 30-40 tilhørere. Dette vil være et fint supplement til 
storsalen i Kulturhuset som har 300 sitteplasser. 
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- Grupperom til konferanser Kulturhus/Hotell
Kulturhuset mangler gruppe-/siderom ved konferanser, konserter, seminarer og øvinger for kor, 
korps og teater/dramagrupperinger. Grunnskolen og Kultuskolen bruker også Kulturhuset ved 
kulturuker eller andre opplegg.  Vi har ofte hatt behov for flere tilstøtende rom ved større 
konserter, musikkmønstringer og stevner.     
   

- Utleie til frivillige og private ved ulike arr 
Før huset blei stengt var det ofte i bruk til husflidsmesser, møter, turistinformasjon m 
kaffe/vafler og uformelle sammenkomster. Bygget har med sin meget sentrale beliggenhet stort 
potensial i forhold til videreutvikling innenfor kultur og turisme.

- Samarbeid med biblioteket;
Biblioteket har ulike arr som ”Ole Brum”, Boklanseringer, Forelesninger, forfatterbesøk, 
lyd/bilde studio osv.
Biblioteket ligger i Kultushuset og har også nærhet til Kiilgården med tanke på sambruk.

2. etasje
Tegningen under er et forslag til romløsning. I dag er rommene 205, 206, 207 og halve 204, ett 
rom, - ellers er planløsningen lik tegningen.

- Kontor i 2. etasje
Det er avtalt fast utleie av kontorlokaler til Nord Troms museum.
Videre  har vi jevnlig forespørsel fra personer som ønsker leie av kontor for kortere perioder. 
For tiden bruker vi noen av de små rommene til arkiv/lager for kors/teaterlag. (211 og 212)
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3. etasje
Bygget har en uinnredet 3. etasje som har et potensiale. Det er ”ståhøyde” på ca 50 % av 
gulvflata. Rommet er ikke tatt med i den videre planlegginga.

Budsjett drift Kiilgården etter renovering: (vil være under det kommunale ansvar)

Utgifter:
Strøm 50.000,-
Forsikring 10.000,-
Renhold 35.000,-
Avgifter 15.000,-
Inventar/Utstyr 10.000,-
Andre driftsutgifter 10.000,-
Lisenser 15.000,-
Vedlikehold 30.000,-

Sum 175.000,-

Inntekter:

Utleie kontor/rom  2. etg 100.000,-

Utleie 1. etg   75.000,-

Sum 175.000,-

Vedlegg:
- Notat vedr befaring Kiilgården, Fylkeskonservator O Austlid
- Faglig kompetanse, NT museum
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Notat vedr. Kiilgården på Skjervøy etter befaring 11.10.2013.
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Status
Kiil-gården ligger svært sentralt til på tettstedet  Skjervøy – like inntil kulturhuset og hotellet. 
Da kulturhuset ble bygd på 1990-tallet inngikk Kiil-gården som en del av romprogrammet.Det 
nye kulturhusets arkitektoniske uttrykk ble tilpasset Kiil-gården. Bygningen er regulert til 
bevaring etter Plan- og bygningslovens § 25.6

Bildet arkitektonisk tilpasning av det nye kulturhuset til Kiil-gården

Gården ble mye brukt og fungerte i mange sammenhenger fram til den ble stengt etter et 
brannsyn i 2010. Etter det har bygningen stått ubenyttet.

Historie
Kiilgården har røtter tilbake til 1700-tallet da Henrich Klæboe Rasch fikk tillatelse til å sette opp 
et våningshus på stedet. Huset skal være oppført 1804-06. Sin nåværende form og utseende fikk 
bygningen sist på 1800-tallet etter at Theodor Albert Kiil hadde overtatt handelsstedet. Huset 
hører slik sett med til de aller eldste bygningene i Skjervøy kommune. Stilhistorisk må 
bygningen plasseres i sen-empiren, men innvendig finnes eksempelvis også ei stue med fin 
brystningspanel i sveitserstil.

Tilstand og utbedringsbehov
På 1980-tallet ble det gjort et større vedlikeholds- og istandsettingsprosjekt.Bygningen bærer nå 
preg av å ha vært ute av bruk de siste årene. 
Utvendig begynner huset å bli malingsslitt og det mangler noen takstein. Taket skal være lagt 
om på 1980-tallet, så det antas ikke nødvendig å legge det om nå – kun reparasjon.Panelet har 
også noen småskader – spesielt opp mot kulturhuset. Alle vinduene må gåes over, kittes opp og 
til dels oppgraderes med tettelister. Noen steder mangler også innvendig varevindu (står noe på 
loftet ?).  Det ser ut for at de fleste vinduene er skiftet – antageligvis på 1980-tallet, men til 
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brukbare kopier.Glassverandaen (foto på forsiden) har svært forseggjorte detaljer. Her må alt 
gåes nøye over og vurderes. Kun det som måtte være ødelagt skiftes. Så mye som mulig skal 
bevares.
Innvendig har bygningen en god del opprinnelige detaljer og overflater bevart, spesielt i 1. 
etasje – slik som gipsrosetter i taket i to stuer, brystningspanel og staffpanel. Trappe- oppgangen 
er også rimelig opprinnelig. Grunnet mye utstyr som er lagret i bygningen er det vanskelig å få 
full oversikt over evt. skader, men det er rimelig å anta at overflatene stort sett må males/pusses 
opp. På loftet er det lagt sydde isolasjonsmatter. Disse er en del ødelagt etter tråkk. Her børdet 
legges ny isolasjon og nytt gulv oppå. Loftet anbefales ikke innredet/tatt i bruk til annet formål. 
Det lille loftsrommet mot nordøst har veldig fin original innredning med innebygde sengeplasser 
– sannsynligvis til tjenestepiker. Dette rommet må få stå som det er. Det ble ikke foretatt 
befaring i kjelleren.

Gipsrosetter i tak i 1. etasje

Stue med brystningspanel
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Trappeoppgangen

Loftsrommet med innbygde sengealkover

Anbefaling
Vi vil på denne bakgrunn gi vår beste anbefaling til en søknad til Norsk Kulturminnefond.
Troms fylkeskommune 28.10.2013
Olav Austlid
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Bjørklysvingen 13

9152 Sørkjosen

T 97 55 83 34

www.ntrm.no

Deres ref.
NS

Vår 
ref.  2013/

Dato.13.09.2013

Faglig kompetanse

Nord-Troms museum har sagt seg villig til å bidra med sin kompetanse og kunnskap i 

forbindelse med restaureringen av Kiilgården. Museet har, som eier av flere historiske 

anlegg, inkludert Maursund gård i Skjervøy kommune, en særskilt kunnskap om 

regionens historiske trehusbebyggelse. Museet vil komme med råd og innspill gjennom 

hele prosessen, og sikre at arkitektoniske detaljer og finesser bevares samt at eventuelle 

nye elementer står i stil med den opprinnelige gården.  

Arbeidet vil gjennomføres av firmaer med erfaring fra tilsvarende prosjekter og som 

kan dokumentere suksessfulle restaureringsarbeid på eldre trehus. 

Skjervøy kommune vil gjennom hele prosjektet ha en tett dialog med konservatorene 

ved Troms fylkeskommune. 

Nina Einevoll Strøm
Nord-Troms Museum
Daglig leder
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/1820 -5

Arkiv: 240

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 26.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
79/14 Skjervøy Formannskap 08.09.2014

Bidrag til TV-aksjonen 2014

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak: 
1. Skjervøy kommune innvilger kr 10 000,- til TV-aksjonen 2013
2. Beløpet dekkes av reservebevilgning (før kalt formannskapets post)

Saksopplysninger

TV-aksjonen 2014 går til Kirkens nødhjelp. I brev den 15. august 2014 ber de om bidrag fra 
Skjervøy kommune, og skriver følgende om årets aksjon: 

TV-aksjonen NRK 2014 går til Kirkens nødhjelp og deres arbeid med å skaffe varig 
tilgang til rent vann for mennesker verden rundt. Aksjonen går av stabelen søndag 19. 
oktober. I dag mangler rundt en milliard mennesker tilgang til rent vann. Vann til å 
drikke og vann til å vaske seg er grunnleggende forutsetninger for liv og helse. Tilgang 
til rent vann, tilfredsstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene er derfor 
grunnleggende forutsetninger for enkeltmennesker å ha et godt, verdig liv og for å lindre 
verdens fattigdom. 

Vurdering

Skjervøy kommune har de siste årene gitt kr 10 000,- til TV-aksjonen. Rådmannen anbefaler at 
vi også i år bevilger dette beløpet. 
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT 
OG ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 MM

RAPPORTERING NR 5 – FORMANNSKAPSMØTE 080914
Rapporten oppdatert pr 25. august

INNLEDNING
Vi fortsetter med denne rapporteringen også i 2014, 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 161213. 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 2014. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember
D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet. 
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 2014. Oversikt over framdrift ut fra formannskapets vedtak 
fra november 2012. Tar også med planer som ikke ble ferdig i 2013.

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 2014. I økonomiplanen er det jo en del stillingskutt også utover i 
perioden fra 2015 som det er viktig å begynne å tenke på så tidlig som mulig.

N) Oversikt k-styremøter. Ny fra i år

Skjervøy kommune
Rådmannen
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A) PUNKTER I VEDTAKET 161213

2) Samordning med menighetsrådet (nr 5) Ansvar: Rådmannen
Vedtaket: Kommunestyret ønsker gjennom en tett dialog med menighetsrådet fokus på ressursbruk. 
Det bør spesielt ses på samkjøring av anleggsdel og bemanning. Rådmannen legger frem forslag til 

tiltak innen første halvdel av 2014.   Formannskapet bør si noe nærmere om hva man 
ønsker. Er det eksempelvis ment at kommunen skal overta maskiner og ansatte. 
Formannskapet må også bestemme når og til hvem forslaget skal legges fram –
foreløpig antar rådmannen det er snakk om egen sak til k-styret i juni. Formannskapet 
ønsket ikke å gi noen nærmere presisering i februar-møtet og rådmannen anser det da 
som et åpent mandat. Utsettes pga kapasitetsproblem. Møte 5.sept.

3) Konkurranseutsetting snøbrøyting (nr 6) Ansvar: Formannskapet
Vedtaket: Kommunestyret ber formannskapet utrede muligheten for konkurranseutsetting av 
snørydding av kommunale veier, fortau og plasser innen 1. halvår 2014 med evt. oppstart fra neste 

brøytesesong. Kjøp av hjullaster utsettes til formannskapet har behandlet utredningen.  I f-sak 61/13 i 
juni 2013 ble det lagt fram en tilsvarende utredning. Et enstemmig formannskap 
vedtok da å beholde denne oppgaven i kommunal regi, herunder ble rådmannen bedt 
om å fremme investeringstiltak om kjøp av ny hjullaster. Temaet har ikke vært drøftet 
i politiske møter i etterkant og det er derfor uklart for administrasjonen hva som gjør at 
formannskapet nå har fått kommunestyret med på å avlyse sitt tidligere enstemmige 
vedtak. Formannskapet må derfor presisere hvilke nye momenter som skal utredes. 
Konkurransegrunnlag for neste brøytesesong tenkes egentlig sendt på anbud i 
mndskiftet april/mai. Formannskapet ønsket ikke å gi noen nærmere presisering i 
februar-møtet og rådmannen anser det da som tilstrekkelig å ta en ny runde med 
kvalitetssikring av tallene i forrige utredning. Sommervedlikehold og snørydding må 
sees i sammenheng. Enten må alt konkurranseutsettes eller ingenting. Om alt 
privatiseres, fjernes 3 stillinger fra anleggsseksjonen. (Da har man ingen buffer på 
vann og avløp.) Signaler fra politikerne: opprinnelig forslag var ikke så drastisk, 
reduksjon 1 stilling. Uklart – må drøftes og presiseres. Behov for konsekvensanalyse? 
I første omgang forsøkes med felles leder for vann og avløp og anleggsseksjonen.
Deler av snøbrøyting (fortau og strøing) har vi nå kontrakt på, som en del av brøyting 
av kommunale veier. Hjullaster må avklares i møtet.

4) Reduksjon energiforbruk (nr 7) Ansvar: Rådmannen
Vedtaket: Skjervøy kommune ligger høyt på energikostnader ifølge Kostra. Investeringstiltak 9 
energisparekontrakter er et godt tiltak som vil gjelde for 5 store bygg.  Kommunestyret ber rådmannen 
jobbe for å redusere energikostnadene for alle kommunale bygg. Det bør vurderes ei bonusordning som 
stimulerer til lavere strømforbruk. Rullering av energi- og klimaplanen skal behandles i kommunestyret 

i junimøtet, slik at tiltak kan innarbeides i budsjett fra 2015. Naturlig at de øvrige byggene 
omtales i revidert plan slik at det ikke lages noe eget opplegg for dem utenom. 
Formannskapet bes presisere hva som menes med bonusordning slik at det kan utredes 
som en del av planen. Formannskapet ønsket ikke å gi noen nærmere presisering i 
februar-møtet. Prøveordning for kommunale barnehager inkl Årviksand. Halvparten 
av spart strøm kan virksomhetene selv beholde. Budsjettmessig vanskelig. Skal 
teknisk føre over penger til kultur- og undervisning? Hva skal være utgangspunktet –
gjennomsnittlig strømforbruk siste 5 år. Oppstartsmøte i høst. Gjeldende fra 1. okt. 
Vaktmestere og virksomhetsledere er målgruppe.
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6) Tilstandsrapport kommunale kaier (nr 9) Ansvar: Teknisk
Vedtaket: Kommunestyret ber rådmannen lage en tilstandsrapport for kommunale kaier. 

Tiltastandsrapport og vedlikeholdsplan legges fram for formannskapet i løpet av 2014. Naturlig å se 
denne opp mot BØP 2015-18. Tenkes ferdig til f-skapet i oktober. Formannskapet
avklarte i februar-møtet at rapporten gjøres av egne ansatte uten innleie av ekstern 
bistand. Utsettes. Forespørsel ang pris og mulighet for ekstern bistand.

7) Boligsosial handlingsplan (nr 10 + nr 4 i 2013) Ansvar: Arbeidsgruppa
Vedtaket: Boligsosial handlingsplan skal revideres første halvdel av 2014. Kommunestyret ber 
arbeidsgruppa fremme forslag til tiltak for økt boligbygging både kommunalt og privat. Gruppa bør 
gjennomgå dagens boligforvaltning og komme med forslag til hvilke kommunale boliger vi bør selge. 

Naturlig at arbeidsgruppa følger opp dette og at leder Ingrid Lønhaug orienterer 
formannskapet underveis hvis det anses nødvendig. Behandling blir i junimøtet og 
tiltakene vil da være klare til BØP 2015-18. Gruppe (Ørjan Albrigtsen, Øystein 
Skallebø og Kjell Ove Lehne) nedsatt for å arbeide med kriterier for utbyggingstiltak 
(privat, kommunal regi)

9) Flomlys kunstgressbanen (nr 12) Ansvar: Kultur/undervisning
Vedtaket: Kommunestyret viser til planene om et nytt flomlysanlegg rundt den nye kunstgressbanen 
på Skjervøy. Kommunestyret ber om en egen sak til dette prosjektet til neste møte for å ta stilling til 

kommunal medvirkning og organisering av prosjektet.  Egen k-sak i mars og det gjenstår nå å 
finne finansiering i juni-møtet. Fylket har akseptert vedtaket som grunnlag for videre 
behandling av søknaden i år. Utbetaling av kommunale midler forutsetter at prosjektet 
er fullfinansiert. Prosjektering på gang. Arbeidet har som mål å starte opp i høst.

10) Lauksletta og Nikkeby (nr 13) Ansvar: Ordfører og rådmann
Vedtaket: Kommunestyret ber rådmann og ordfører jobbe i lag med bygdelagene på Lauksletta og 
Nikkeby med tanke på å få til forpliktende avtaler for byggene og å få på plass ei framtidig finansiering. 

Naturlig å tenke at dette arbeidet gjøres tidlig på året med sak til f-skapet i mai. Det er 
sendt brev til bygdelagene og det forventes svar før påske. Svar fra Nikkeby bygdelag 
mottatt. Bygdelaget ser ikke mulighet for å innfri krav om inndekning av 50 000. Det 
betyr at vedtak ihht økonomiplan 2014-17 gjennomføres. Ikke mottatt brev fra 
Lauksletta – må purres. Svar fra  Lauksletta: Vedlagt følger vedtak i Lauksletta 
Bygdelag hvor det går fram hvilken plan vi har for inndekning av daglige utgifter vedr 
teknisk drift Lauksletta skole. I første omgang som en prøveordning for ett år av 
gangen.   Som det fremgår ønsker vi å mobilisere alle gode krefter til en innsats som 
ikke bare har som mål å bevare bygdehuset vårt. Vi ønsker også å skape et møtepunkt 
for både innbyggere og hus og hytteeiere og andre som har bruker fritiden sin her

11) Husleiesatser (nr 14) Ansvar: Teknisk
Vedtaket: Husleiesatser for kommunale bygg er i dag de samme på Skjervøy tettsted som på Arnøya. 

Kommunestyret ber rådmann vurdere husleiesatsene på Arnøya i forhold til markedspriser. Naturlig 
at dette kommer ifm BØP 2015-18 da en evt reduksjon må dekkes inn. Stor 
etterspørsel etter boliger – behov for reduksjon?? Pga markedssituasjonen ser det ikke 
ut til å være grunnlag for reduksjon i husleie.

14) Gebyrregulativ vann og avløp (nr 18) Ansvar: Teknisk
Vedtaket: Kommunestyret ber rådmannen ta en helhetlig gjennomgang av gebyrreglementet innenfor 

vann og avløp. Dette vil bli gjort i forkant av BØP 2015-18 og vedtak i k-styret blir da 
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trolig oktober. Kommer mest sannsynlig ikke i mål tidsmessig. Skolering ift selvkost 
ønskelig.

15) Idrettsskole (nr 19) Ansvar: Kultur/undervisning
Vedtaket: Det vurderes å opprette en 50 % stilling som idrettsskoleleder i tilknytning til SFO. 
Rådmannen legger fram egen sak i kommunestyret våren 2014, slik at tilbudet eventuelt kan opprettes 

høsten 2014. Dette må da komme i mai-møtet, men det er samtidig ikke tilrådelig å vedta 
oppstart av nye tilbud da fordi det binder framtidige utgifter. Det vil nok derfor neppe 
være mulig å få til oppstart av et varig tilbud fra høsten. Formannskapet avklarte i 
februar-møtet at dette tilbudet bare skal være for 1-4 klassetrinn. Saken fremmes i 
forbindelse med at SFO utarbeider ny ”Plan for mål og innhold i SFO”. Dette er 
planlagt til første k-styremøte til høsten. Midler til 50 % stilling søkes innarbeid i BØP 
15-18.

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

16) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 1 i 2013) Ansvar: Ordfører og Rådmann
Sykestuekomp er nå sikret for 2014 og 2015 med samme vilkår som Finnmark. Fra 
2016 er situasjonen igjen uavklart og det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på dette 
samt følger opp at det gjøres en jobb fra regionrådet helst i samarbeid med kommuner 
i Finnmark. I arbeidsgruppa sitter Helse og omsorgssjef, leder på 
sykestua/sykehjemmet og kommunelege 1. Gruppa rapporterer til rådmannen som 
følger opp ift regionrådet. Tema tas opp på regionalt nivå i møte med UNN 26. mai. 
Arbeidsgruppa må likevel legge opp en strategi for arbeid mot øverste politiske nivå.
Det nedsettes ei gruppe bestående av én politiker fra hvert parti som skal arbeide mot 
Storting og regjering ift å videreføre sykestuekompensasjonen. Hvert parti fremmer 
forslag til deltaker i gruppa. Ordfører tar initiativ til oppstartsmøte. Formannskapet 
orienteres om status og planer for det videre politiske arbeidet. Fra RM: 
sykestueordninga kan løftes fram som aktuelt forskningstema på Helsefakultetet.
Mobilisering i juni i forbindelse med besøk av Astrid Nøkleby Heiberg. AP og KrF har 
ennå ikke gitt tilbakemelding om deltakelse i «pressgruppe».

17) Klimaklubben og Grønn Hverdag (nr 6 i 2013)   Ansvar: Formannskapet
Arbeidsgruppen justert i november: Ingrid Lønhaug (leder), Janne G Konst og Emilie 
Lauritzen. Formannskapet avklarte i februar at gruppa fremmer forslag til BØP 2015-
18.

18) Industriområde Sandøra (nr 7 i 2013)   Ansvar: Arbeidsgruppa
Arbeidsgruppe oppnevnt i oktobermøtet; Ordfører, leder, Arvid Jensen, Roy Waage, 
Yngvar Hansen og Halvar Hanssen. Oppstartsmøte rett før jul og ordfører orienterte 
om status og framdrift i februar-møtet. Ordfører orienterer om status. Premissene er 
endra pga regulering på Sandøra. Politikerne må ta stilling til om gruppa skal fortsette, 
eventuelt med endring av mandat og sammensetning. Gruppa legges ned?

19) Vurdering av om ASVO kan utføre bringetjenester, snøbrøyting flytebrygger og
adm av hjelpemidler (pkt 13 i 2013)   Ansvar: Rådmannen

Arbeidsgruppen består av: Teknisk sjef, vedlikeholdsleder, ergoterapeut, HTV og en 
representant fra ASVO. Grunnet sykemelding ble denne utsatt til 2014 og forventes 
ferdig til mai-møtet. Utsettes videre.

PS 80/14



21) Styrking av netto driftsresultat (pkt 21 i 2013). Ansvar: Rådmannen
Vedtatt BØP gir et snitt på vel 1 mill pr år. Mesteparten første år slik at målet om 1 
mill i snitt ikke er oppfylt for 2015-18. Formannskapet følger opp når resultat for 2013 
er kjent. Dette er hovedfokus hele tiden.

22) Kystens Kompetansesenter (pkt 26 i 2013) Ansvar: Rådmannen
Egen k-sak i mars. Det jobbes videre med oppfølging av det nye opplegget. Bl.a. har 
fylket nå signalisert penger til Newton-rom i N-Troms og det satser vi på å få til 
Skjervøy. Det skal også jobbes med planer for tettere samarbeid mellom grunnskolen 
og videregående. Søknad om RUP-midler sendes før sommeren. Prosjektleder for 
etablering av Newtonrom tilsettes fra 1.8. (50% stilling). Leieavtale ang rom og felles 
bruk – planlagt møte før ferien med mål om intensjonsavtale i høst. Prosjektleder 
tilsatt. Drøftinger om leie i gang.

C) NYE INVESTERINGER 2014

23) Brannvarsling u-skolen (I-2). Ansvar: Teknisk 
Tenkes gjennomført med anbudsrunde tidlig på nyåret og selve monteringen 
gjennomført før skolestart i august. Anbud sendes ut i juni. Kontrahering først i 
august. Arbeidet i gang.

24) Hjullaster (I-4). Ansvar: Teknisk 
Ses i sammenheng med utredningen i pkt 3 og er utsatt inntil videre. Viktig med 
avklaring før neste sesong.

25) Sak/arkiv (I-5). Ansvar: Rådmannen
Tenkes gjennomført i samarbeid med de øvrige kommunene i N-Troms. Videre
framdrift er tema på rådmannsmøte 24. mars og oppdatert info gis i møtet. Det er 
nedsatt interkommunal arbeidsgruppe som planlegger overgang til Ephorte 5 (vi har 
versjon 4 nå). Planlegges innført innen utgangen av året. Framdrift som planlagt.

26) Telefonisystem (I-6). Ansvar: Rådmannen
Tenkes gjennomført i samarbeid med de øvrige kommunene i N-Troms. Ikke ferdig 
utredet enda. Opprinnelig plan tilsa utgift for oss på knapt 50.000,- og etter avklaring 
fra revisjonen må vi da ta det på drift. Avventer felles utredning før endelig beslutning. 
Endring av leverandør i september. Foreløpig ingen utskifting av teknisk utstyr og 
dermed ingen investeringsbehov. Nytt telefonisysem er under vurdering. Oppdatert 
info i møte. Ny anbudsrunde ift bruk av telefon (tellerskritt).

27) Vannledning Storbuktvannet (I-8). Ansvar: Teknisk 
Framdriftsplan pr nå tilsier anbudsrunde i mai/juni og gjennomføring på 
sensommer/høst. Må utsettes pga mangel på faglig ansvarlig (VA-ingeniør) og 
manglende reservesystem – vannledning. Ingen faglig ansvarlig. Kjøp av ekstern 
kompetanse? Den gamle prosjekteringa er utdatert og må gjøres på nytt.

28) Energisparekontrakter (I-9). Ansvar: Teknisk
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Kartlegging/forprosjekt akkurat ferdigstilt etter avklaringen om KKS. Igangsetting av 
fase 2 denne sommeren. Arbeidet er i gang.

29) Opprusting svømme/idrettshall (I-10). Ansvar: Teknisk
Satt av midler til planlegging i 2014. Følgende arbeidsgruppe oppnevnes:
Vedlikeholdsleder (leder), rektor u-skolen og hovedverneombud. Arbeidsgruppa 
ferdigstiller sitt arbeid før ferien slik at grunnlag er klart til evt innarbeidelse i 
idretts/anleggsplan, søknad om ENØK-midler og BØP 2015-18. Ses i sammenheng 
med energisparekontrakter etter avklaringen om KKS. Opprusting av svømmehall
gjennomføres neste år.

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE

30) Reserveledning vann (520). Ansvar: Teknisk 
Kontrakt inngått før jul slik som orientert om i fjor. Noe høyere utgifter tas med i sak i 
mars. Været tillot ikke at arbeidet ble gjort før jul og ny framdriftsplan er ferdigstilling 
1. kvartal. Arbeidet gjennomføres i mai. Oppdatert info i møtet. Sluttføring av arbeidet 
i løpet av høsten.

33) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk
Tilpasninger gjennomført senhøsten i fjor og anlegget er nå helt ferdig. Sluttregnskap 
kommer i mai. Endelig kostnader vil foreligge etter ett års befaring – til neste år. Det 
arbeides med reklamasjoner.

34) Industriområde Sandøra (555). Ansvar: Teknisk
Fylkeskommunen gjorde en avkorting av tilskuddet som vi har klagd på. Vi fikk ikke 
tilbakemelding før årsoppgjøret var ferdig og sluttregnskap er utsatt inntil videre.
Purring på svar på klage sendt i august.

35) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk
Ny pris kontrollregnet like over jul og avtale med Arnøy Laks godkjent i februar. Det 
jobbes nå med å se på muligheten for å få redusert totalprisen til de opprinnelige 10 
mill. Venter på ny pris. Ny, lavere pris fra entreprenør evalueres. Annen løsning med 
enklere kai. Venter på svar fra Arnøylaks. Tilskudd i faresonen.

36) Felles økonomisystem (501). Ansvar: Økonomisjefen
Delprosjekt med elektroniske fakturaer ferdigstilt som planlagt før jul. Det vi ikke har 
fått avklart er pris på ny innfordringsmodul og dermed er det uklart om det blir aktuelt. 
Tar sikte på avklaring i mars. Skjønnsmidler fra Fylkesmannen (kr 300 000) innvilga 
for å kunne utrede muligheter for fellesløsninger i Nord-Troms. Oppdatert info gis i 
møtet.

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen

40) Næringskonsulent 50 %
Egen sak i april-møtet. Vedtak om utsettelse og utvidelse av stilling til 100%.

41) 2 ekstra formannskapsmøter
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Ett møte avholdt i mars. Det andre foreløpig ikke datofestet. Forslag på dato: mandag 
22. sept. Tema bør avklares i formannskapet.

42) Sertifisering miljøfyrtårn
Vedtatt sertifisering av 30% av virksomhetene. Formannskapet må konkretisere hvilke 
virksomheter dette gjelder da det ikke framgår av vedtaket fra desember. 
Formannskapet bestemte at rådhuset skal være med og ut over det må rådmannen 
plukke ut frivillige. Det foreslås at arbeidsgruppa for klimaklubben får ansvar for 
gjennomføring av sertifisering på de aktuelle byggene.

F) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef

47) Red nivå spesped Arnøyhamn skole høsten 2014
Innebærer kutt av 50 % lærerstilling 1.8.14. Mulig at det i stedet blir kutt i 
assistentstilling i stedet. Også mulig at det ikke er mulig å gjennomføre kuttet fullt ut 
som vedtatt.

Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte med frist for tilbakemelding 10. feb. 
Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i tråd 
med lokale retningslinjer for nedbemanning. Etter tilrådning fra PPT er 
pedagogressursen økt (12 u/t)og assistentressursen redusert (12 u/t) i forhold til BØP.: 
Kuttet utsettes ett år. Ped.ressurs tatt ned iflg plan. Noe av ass.ressursen redusert.

48) Red spesped Vågen høsten 2014
Innebærer kutt av 68 % midlertidig assistentstilling 1.8.14

Påbegynt med skriv til alle berørte ansatte med frist for tilbakemelding 10. feb. 
Deretter lages oversikt over evt behov for oppsigelser og prosesser oppstartes i tråd 
med lokale retningslinjer for nedbemanning. Løses ved 50 % omplassering og 
permisjon. Økt spes. behov for høsten på 10%.

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef

60) Dagsentertilbud fra høsten 2014
Planlegges med ny 50% stilling som lyses ut i mars.  Jobbes med å finne egnet lokale, 
ventes avklart til mai. To mulige alternativer er kantina og utvidelse av aktiviteten i 
Skoleveien 2/4. Avventer videre planlegging ift lokaler til ei endeling avklaring av 
PPT-lokalene, da disse er tenkt brukt til dagsenter. Økonomisk også usikkert pga 
større bemanningsbehov innen hjemmetjenesten. Utsatt til 2015.

61) Vikarpool pleie og omsorg
Innebærer økning av 100 % sykepleierstilling og 100% hjelpepleierstilling.
Tenkes lyst ut med oppstart før ferien. Vakante stillinger må først fylles før tilsetting 
til vikarpool. Sees opp mot bemanningsbehov ift ressurskrevende bruker.

62) Brukerundersøkelse barnevern
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Selve undersøkelsen (intervju) utsatt til 
seinere på våren. Politisk behandling til høsten.

63) Brukerundersøkelse helsestasjon
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Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Er gjennomført, men pga sykefravær 
må saksbehandling utsettes. Forventes klar til politisk behandling til høsten.

64) Brukerundersøkelse sosialtjenester
Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Selve undersøkelsen (intervju) utsatt til 
seinere på våren. Politisk behandling til høsten.

H) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef

66) Konkurranseutsetting vaskeri
Innebærer kutt av 175 % stilling 1.4.14. Egen sak i møtet 19. mai.

Tenkes gjennomført med omplasseringer, med en viss mulighet for oppsigelse av 
andre ansatte. Anbudsfrist 21. mars og oppstart blir da litt utsatt. Oppstart 23. juni.
Mye arbeid med oppfølging av kontrakt pga flere kontraktsbrudd. 

67) Kiilgården – del 1
Revidert søknad til Kulturminnefondet levert medio januar. Jobben med øvrig 
finansiering påbegynt, herunder avslag fra utviklingsfondet i februar og søknad til 
fylket med forventet svar i september. Forventer svar fra Kulturminnefondet i juni 
etter utsettelse fra dem. Sak om eie eller salg eller andre alternative driftsformer må da 
utsettes. Ingen arbeider starter opp før dette er avklart. Utsatt. Sak i kommunestyret i 
oktober ift eierskap. Sak 8. sept.

68) Omgjøring til utleie rådhus 2
Arbeidet med å finne alternative kontorer til dagens brukere tenkes påbegynt før 
påske. Deretter en ombygging/opprusting som tenkes ferdig tett opp mot jul. Brukerne 
av rådhus 2 flyttes over til rådhus 1 når kontorlokalene er ledige (før sommerferien).
Overflytting gjort i august, men noe tømming gjenstår. Avsatt kr 50 000 til opprusting 
ser ikke ut til å holde. Må inn i neste BØP.

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen

J) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES

72) IKT-plan. Ansvar: Rådmannen
Planlagt lagt fram før BØP 2014-17, men forsinket grunnet bytter av IT-leder. Antas 
ferdig til høsten, mest trolig oktober-møtet. Endring: det vil bli utarbeidet en regional 
plan – både strategisk og en handlingsplan. Strategiplan i ferd med å ferdigstilles. 
Rammeavtale for IT under utarbeidelse.

73) Plan for helsemessig og sosial beredskap. Ansvar: H/O-sjef
Planarbeidet litt forsinket i 2013 og kommer til politisk behandling i juni-møtet.
Fylkesmannens beredskapsavdeling inviteres opp til høsten for å veilede ift
kommunens beredskapsplaner og ROS (risiko og sårbarhetsanalyse). Revidering av 
planen tas etter dette.

76) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef
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Litt forsinket i 2013 grunnet sykemelding og forsinket statlig mal. Trygg Trafikk har 
et opplegg de ønsker å gjennomføre sammen med oss og de kommer hit i april/mai
Politisk behandling tenkes i oktober-møtet. Trygg Trafikk inviteres til ledermøte i juni.
Ikke gjennomført.

77) Plan for brannordningen. Ansvar: Teknisk sjef
Arbeidet forsinket grunnet sykemeldinger. Rådmannsgruppa i Nord-Troms har også 
startet en vurdering av brannsamarbeid i 4 av kommunene. Egen sak om dette tenkes 
til mai-møtet. Planen må da komme i etterkant. IKS-brann tas opp i kommunestyret i 
juni. Ferdig utredet, men behandles politisk i oktober.

79) Kommuneplanen - samfunnsdelen. Ansvar: Rådmannen
Arbeidet tenkes oppstartet i februar med å få en oppdatert oversikt over tidligere 
planarbeid, delplaner, prosesskrav og ressursbehov, herunder muligheten for bistand 
fra plankontoret. Etatssjefsgruppa er arbeidsgruppe i fase 1. Legges fram sak til f-
skapet når dette er avklart, muligens før ferien. Naturlig å tenke en viss samkjøring 
mot arealdelen slik at politisk behandling kommer i 2015. Samfunnsdelen må lages fra 
«scratch». Ikke påbegynt. Det kan være en idé å legge inn samfunnsplanen som en del 
av arbeidet til en eventuell næringssjef?

80) Kommuneplanen - arealdelen. Ansvar: Teknisk
Arbeidet oppstartet av plankontoret. Planprogrammet godkjent i mars. Videre 
framdrift og organisering i tråd med vedtak. Pr nå lagt opp til endelig godkjenning 
høsten 2015.

81) Energi- og klimaplan. Ansvar: Teknisk
Tenkes gjennomført i samarbeid med de øvrige kommunene i N-Troms siden dette 
opprinnelig er en felles plan. Enighet på rådmannsmøte om at dette gjøres felles. Tas 
opp på nytt 24. mars og oppdatert info gis i møtet. Rullering av planen gjøres 
kommunevis. Utsettes pga bemanningssituasjonen.

82) Overordnet opplærings- og utviklingsplan. Ansvar: Rådmannen
Forrige plan vedtatt 1999. Arbeidet tenkes organisert med en arbeidsgruppe som 
oppnevnes i samarbeid med fagforeningene før ferien. Planlagt oppstart rett etter 
ferien. Forventes politisk behandling i desember-møtet.

83) Handlingsplan folkehelse. Ansvar: Kultur og undervisning
Arbeidet oppstartet med at styringsgruppe folkehelse gjennomgår gjeldende plan og 
kommer med nytt forslag. Forventes politisk behandling i oktober-møtet. Samordnes 
med plan for Skjervøy trygt og tilgjengelig. Samordnes med idrettsplanen, pkt 87.

84) Edruskapspolitisk plan. Ansvar: Helse og omsorg
Rusforum v/leder Ingrid Lønhaug har fått oppdraget. Forventes politisk behandling i 
juni-møtet. Bare ett av punktene i planen tas opp i juni – resten utsatt. Legges fram i 
kommunestyret i oktober.

85) Kompetanseplan helse og omsorg. Ansvar: Helse og omsorg
Forrige plan vedtatt i 2010. Arbeidet tenkes organisert med arbeidsgruppe bestående 
av virksomhetslederne sammen med etatssjef. Planlagt oppstart etter ferien. Forventes 
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politisk behandling i desember-møtet. Sees i sammenheng med regional 
kompetansekartlegging som gjennomføres høst 14.

86) Plan for atomberedskap. Ansvar: Helse og omsorg
Forrige plan vedtatt 2008. Arbeidet tenkes organisert gjennom intern arbeidsgruppe 
med oppstart i februar. Forventes politisk behandling i mai eller juni. Fylkesmannens 
beredskapsavdeling inviteres opp til høsten for å veilede ift kommunens beredskaps-
planer og ROS (risiko og sårbarhetsanalyse). Revidering av planen tas etter dette.

87) Idretts og anleggsplan. Ansvar: Kultur og undervisning
Årlig rullering med politisk behandling i oktober-møtet

89) Mål og innhold SFO. Ansvar: Kultur og undervisning
Arbeidet gjennomføres med intern arbeidsgruppe. Forventes politisk behandling i mai-
møtet. Utsatt til høsten.

90) Sentrumsplan. Ansvar: Teknisk
Forrige plan vedtatt 1992. Den gang var det politikere i arbeidsgruppa. Arbeidet tenkes 
organisert med egen arbeidsgruppe bestående av 2 politikere (Torgeir Johnsen og 
Aksel Jørgensen), 1 fra Varehuset, 1 fra Næringsforeninga og teknisk sjef. 
Representantene fra næringslivet bør oppnevnes i løpet av februar slik at oppstart blir 
før påske. Forventes politisk behandling i desember hvis arbeidsgruppa anser det 
realistisk. Status – ordfører orienterer.

91) Hovedplan vannforsyning. Ansvar: Teknisk
Forrige plan vedtatt i 1992. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som 
prosjektleder. Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i 
desember-møtet. Utsettes pga bemanningssituasjon.

92) Hovedplan avløp. Ansvar: Teknisk
Forrige plan vedtatt i 1994. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som 
prosjektleder. Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i 
desember-møtet. Utsettes pga bemanningssituasjon.

93) Branndokumentasjon av kommunale bygg. Ansvar: Teknisk
Jobbes med dette i eget prosjekt med tenkt avslutning i år. Ny framdriftsplan under 
utarbeidelse grunnet sykemelding. Mulig ferdigstilling til desember-møtet. Dette 
arbeidet gjennomføres av brannsjef vår-sommer-høst 2014.

94) Kystsoneplan. Ansvar: Teknisk
Jobbes med dette i eget prosjekt som avsluttes i år. Forventes politisk behandling i 
oktober-møtet.

95) Anskaffelsesreglement. Ansvar: Rådmannen
Sist vedtatt 2008. Felles reglement for alle i N-Troms så på årsmøtet i 
innkjøpsordninga 24. mars sjekkes om de andre skal revidere i år. Arbeidet er i 
sluttfasen. Forventes politisk behandling i k-styret 29. oktober.

96) Lønnspolitiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen
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Sist vedtatt 2010. Arbeidet tenkes organisert i arbeidsgruppe med deltakelse fra 
fagforeningene. Sammensetning og framdrift drøftet med fagforeningene. Pr nå 
forventes politisk behandling i mai-møtet. Planen skal behandles i 
administrasjonsutvalget, og bør samkjøres med vedtak av plan under pkt 97. Begge 
planer bør behandles i løpet av september.

97) Arbeidsreglement og etiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen
Sist vedtatt 1999. Arbeidet tenkes organisert i arbeidsgruppe med deltakelse fra 
fagforeningene. Sammensetning og framdrift drøftet med fagforeningene. Pr nå 
forventes politisk behandling i oktober-møtet. Se pkt 96.

K) NYE PROSJEKTER
Formannskapet enig om at sluttrapporter inkl regnskap legges fram som referatsak til 
formannskapet etter hvert som prosjekter avsluttes.
98) Prosjekt FEIDE. Ansvar: K/U-sjef

Jf egen referatsak. Felles Nord-Troms-prosjekt der vi har fått tilskudd fra It-senteret i 
UDIR. Prosjektleder oppnevnt like før jul. Fortsatt plan om gjennomføring innen 
1.8.14. Litt forsinka. Forventes igangsatt i september.

99) Molo til molo. Ansvar: Kultur og undervisning
Ved en glipp ble ikke dette tatt inn i budsjettet etter behandlingen av idretts- og 
anleggsplanen. Blir utsatt til 2015 og kommer som tiltak i idretts/anleggsplanen og 
BØP 2015-18. Det arbeides med avtaler med grunneiere.

100) Ungdom på ræk år 4. Ansvar: Helse og omsorg
Søker om midler til et 4. år. Tenkes brukt til implementering av fattigdomsplanen som 
skal vedtas i mars-møtet. Frist for søknad er 1. feb og forventet svar i mars/april. 
Startes opp hvis vi får midler. Midler mottatt. Oppdatert info i møtet.

101) Samhandlingsprosjekt rus. Ansvar: Helse og omsorg
Søker om midler til et 2. prosjektår for videreføring. Midlene forvaltes av 
Fylkesmannen. Foreløpig ikke mottatt info om frister – i fjor var det juni. Startes opp 
hvis vi får midler. Midler mottatt. Oppdatert info i møtet.

L) NYE UTFORDRINGER
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 
kunne bli forlenget utover året.

103) Sammenrasing kai havnegata 38. Ansvar: Teknisk
Opprydding av kaia ble gjort i desember og belastet 2013. Det må snart tas stilling til 
hva som skal skje med resten av den gamle kaia og det gamle bygget. Avtalt med 
kjøper av fiskebruket at kaia skal rives innen utgangen av 2016. 

Oppryddingen etter diesel-lekkasjen pågår enda. Ansvarsforholdene er fortsatt uavklart 
og det kan påregnes en god del tid før konklusjonen er klar. Av den grunn er det uklart 
om og evt hvor mye dette vil koste oss. Vårt utgangspunkt er at vi ikke har noe 
økonomisk ansvar. Vi kjøper bistand fra advokat både hos vårt forsikringsselskap og 
hos andre. Pr nå ukjent størrelse på utgiften. Oppdatering i møtet 19. mai.

104) Nødnett helse. Ansvar: Helse og omsorg
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Gjelder overgang til digitalt nødnett for legevakt. Etablering med engangsutgifter i 
2014 og drift fra 2015. Alternative modeller er 1) gjøre alt selv, 2) samarbeid i N-
Troms eller 3) samarbeid med Tromsø og flere. Jobbes med å få på plass pris for de 
ulike alternativer, herunder en del tekniske krav som har betydning for prisen.
Alternativ 1 er bestilt, men enda ikke helt avklart fra staten hva prisen blir.

Ble ikke meldt til BØP 2014-17 pga misforståelser ift hva helseforetakene skal bidra 
med. Prosess pågår. Utgifter til ombygging må arbeides inn i BØP 15-18.

105) Kommunestruktur. Ansvar: Ordfører og rådmann
Temaet var drøftet på Fylkesmannens januarmøte og er også så vidt luftet i 
regionrådet. Alle kommuner er bedt om å ta stilling til hvorvidt man vil være aktiv i en 
tidlig fase eller sitte på gjerdet inntil videre. Formannskapet ønsker mer 
interkommunalt samarbeid framfor sammenslåing. Sak opp i kommunestyret i 
oktober.

107) Økning behov hjemmetjenesten. Ansvar: Helse og omsorg
Økning i antall brukere samt økt hjelpebehov hos de vi har på senhøsten og nyåret har 
gjort det umulig å dekke opp innenfor gjeldende bemanning. Også en utfordring med 
enda mindre kapasitet på institusjonen. Løses ved ekstra innleie på dag og kveldstid 
tilsvarende 1 sykepleierstilling. Antas å måtte bli en varig løsning. Pr nå stipulert til 
580.000,- pr år. Lagt inn i revidert budsjett, jfr kommunestyret 18. juni.

M) INNSPARINGER/TILTAK ETTER 2014
En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2015 eller senere. Disse har 
tidligere ikke vært i fokus, men tas med som en del av forberedelsene til høstens 
budsjettarbeid og for at de skal påbegynnes i tide

108) Stillingskutt rådhuset høsten 2015. Ansvar: Rådmannen
Arbeidet skal ses i sammenheng med interkommunalt prosjekt som har fått tildelt 
skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Starter med en kartlegging av oppgaver, kanskje før 
ferien.

109) Ikke u-skoleelever Arnøyhamn høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Vurdering av kretsgrenser tenkes gjort i tråd med kravene i opplæringsloven med 
vedtak 1. halvår 2015. Drøfting ønskes. Høringsbrev sendes ut i september.

110) 1 klasse mindre u-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

111) Særskilt norsk opphører høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå uklart om dette kan gjennomføres pga nye elever med tilsvarende behov. 
Fremmes evt som tiltak i BØP 2015-18. Må opprettholdes.

112) Spesped voksenopplæring opphører 1.1.15. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

113) Red ramme spesped b-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.
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115) Red rammetimer Arnøyhamn høst 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

116) 1 klasse mindre b-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

117) 1 klasse mindre b-skolen høst 2017. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

118) 1 klasse mindre u-skolen høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning
Pr nå ser det ut for å gå greit.

119) 1 stilling generelt kutt helse omsorg 2016. Ansvar: Helse og omosrg
Pr nå ser det ut for å gå greit.

121) Red ant virksomheter pleie og omsorg 2015. Ansvar: Helse og omsorg
Arbeidet påbegynt og endelig avklaring foreligger til BØP 2015-18

122) 1 stilling generelt kutt teknisk 2016. Ansvar: Teknisk
Pr nå ser det ut for å gå greit.

123) Reduksjon planlegging 2016. Ansvar: Teknisk
Pr nå ser det ut for å gå greit.

124) Arealeffektivisering bygg 2015. Ansvar: Teknisk
Arbeidet påbegynt med noen befaringer. Formingslokaler til barneskolen flyttes fra 

ungdomsskolen, og frigjorte områder stenges av når EPC-prosjektet er ferdig.

N) OVERSIKT SAKER K-STYRE
Ettersom det er mange utredninger og planer som er bestilt til behandling i år i tillegg til de 
mer faste sakene har vi laget en oversikt over saker til de kommende møtene i k-styret. 
Oversikten vil antagelig ikke være 100 % da det kan dukke opp saker underveis mellom 
rapporteringene. Men vi tror den kan gi et godt bilde av kommende møter og være en hjelp til 
evt justering av frister.

Møte 29. oktober
 Økonomirapport drift
 Økonomirapport investering
 Idretts/anleggsplanen
 Billigere barnehager 
 Gebyrregulativ vann/avløp 
 Kystsoneplan
 Kommunestruktur
 IKS-brann
 Edruskapspolitisk plan
 Brukerundersøkelse helse og omsorg
 Anskaffelsesreglementet
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Møte 17. desember
 Budsjett/økonomiplan
 Møteplan 2015
 Overordnet opplærings- og utviklingsplan
 Kompetanseplan helse og omsorg
 Sentrumsplan
 Hovedplan vann
 Hovedplan avløp
 Branndokumentasjon av kommunale bygg
 IKT-plan

Utredninger til f-skapet:
 Konkurranseutsetting brøyting, 1. halvår, f-skapet 2. juni
 Renholdsplan, 1. halvår, f-skapet 2. juni
 Tilstandsrapport kaier, frist 2014, f-skapet 13. okt
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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

Til ulike høringsinstanser

  

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2014/2952-2 33393/2014 A20 29.08.2014

Høringsskriv - Regulering av skolekretsgrenser i Skjervøy kommune

Forslag til forskriftsendring.

Skjervøy kommunestyre har bedt om en vurdering av dagens skolekretsgrenser.
Forslaget sendes ut på høring til ulike instanser og med en høringsfrist på 2 måneder.
Etter den til vil saka bli behandlet i kommunestyret.

Dagens skolekretsgrenser er:
Arnøy/Laukøy: 1  - 10 grunnskole, skolested Arnøyhamn
Skjervøy/Kågen/(Uløy): 1 – 10 grunnskole, skolested Skjervøy tettsted

(Det finnes også en 1-10 privatskole i Årviksand på Arnøy)

Med hjemmel i opplæringsloven § 8-1 foreslås at
fra 1/8 -15  gjelder disse skolekretsgrensene:

Arnøy/Laukøy: 1 – 7 klasse, skolested Arnøyhamn
Skjervøy/Kågen/Uløy: 1 – 7 klasse, skolested Skjervøy tettsted
Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8 – 10 klasse, skolested Skjervøy tettsted

U-trinnet (8-10 ) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2015.

Uløy og Laukøy har fast bosetting, men for tiden ingen elever i grunnskolealder.

Forslaget innebærer altså det vil være en ungdomsskolekrets (8-10) på Skjervøy tettsted for hele 
kommunen fra og 01.08.15.
Ungdomsskoleelever på Arnøya vil da ha to valg:

- Kommunal skole på Skjervøy tettsted
- Privatskole i Årviksand
Alle elever har rett til å kunne velge et offentlig grunnskoletilbud.
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Sitat fra  rundskriv 2 – 2012 fra Utdanningsdirektoratet:

I tillegg til dette er det krav i opplæringsloven til at skoleeier legger forholdene til rette for at 
elevene kan oppleve sosialt tilhørighet.
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§ 9a-1.Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

§ 9a-3.Det psykososiale miljøet
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der 
den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør

Bakgrunn for forslaget:

ELEVTALLSUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE  

Pr. 25.08.14

Skoleår
Skjervøy 
barneskole   Skjervøy        

ungd.skole

Arnøyhamn 
skole

Årviksand 
skole Sum

2014-15 198 111 6 18 333
2015-16 188 101 5 18 312
2016-17 192 92 8 17 309
2017-18 183 88 8 13 292
2018-19 185 82 9 12 288
2019-20 167 93 9 15 284

Etter at Arnøya fikk  to 1-10 skoler (2012) med til sammen ca 25 elever, blir det i framtiden 
vanskelig å oppfylle kravene i opplæringsloven om et godt faglig og sosialt tilbud. 
Elevmassen i Skjervøy kommune kommer i dag fra Årviksand ( 18), Arnøyhamn (6), Skjervøy 
tettsted (302) og Kågen (7).
Inneværende år er det ved Arnøyhamn oppvekstsenter én u-skoleelev, mens det vil være 5 
barneskolelever – en elev på hvert trinn i 2.-, 3. -,4-, 5.- og 6. klasse. I skoleåret 15/16 vil det 
ikke være elever på u-skoletrinnet, og det er igjen 5 elever på barnetrinnet.
Etter prognosene vil elevtallet i Arnøyhamn i fremtiden ligge på rundt 5-6 elever for barnetrinnet 
og 1-3 elever på u-trinnet.

Fordeler med én u-skolekrets
Ved at elevene kommer i et større miljø enn 1-3 elever, så vil det kunne gis et bredere faglig og 
sosialt tilbud. En slik modell vil ivareta kravet i opplæringsloven §9a-3 om sosialt tilhør.
Ideelt sett mener kultur- og undervisningssjefen at alle elevene på Arnøya (ca 25) burde fått 
opplevd ett felleskap ved én skole, og ikke som i dag fordelt på to skoler.
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Ulemper ved forslaget er lenger reisetid til skolen for ungdomsskoleelevene:

Avstander:
- Årviksand-Skaret ferge: 36 km 
- Arnøyham-Årviksand: 24 km
- Arnøyhamn-Skaret fergeleie: 12 km
- Ferge Skaret-Storstein: ca 20-30 min alt etter anløp Nikkeby
- Storstein fergeleie-Skjervøy tettsted: 9,5 km

Ungdomskoleelever fra Arnøy som velger kommunal skole på Skjervøy tettsted (jmfr 
opplæringslova §8-1), vil få en skolevei med ferge.
Bor eleven i Årviksand vil tidsbruken inn til Skjervøy tettsted være ca 1 time og 15 min hver vei, 
- fra Arnøyhamn vil den være ca 1 time hver vei. Dette er faktisk reisetid forutsatt god ”timing” 
av fergene. 
Alle elevene som bor i Årviksand velger i dag privatskoletilbudet. 

Det skal fremheves at elevene som skal til Skjervøy tettsted må gjennom et rasfarlig område 
(Singla) vinterstid.
Likevel mener vi at dagens varslingsrutiner og stenging av veier ivaretar sikkerheten. Elever fra 
Lauksletta og Nikkeby har i mange år reist denne strekninga.
Arnøyhamn oppvekstsenter, hvor 11 barn oppholder seg daglig, er også i et rasfarlig område. Her 
har vi også  planer for evakuering ved rasfare.
Alle elever på Arnøya vil i tillegg ha mulighet til å velge privatskoletilbudet i Årviksand hvor 
reisetida til skolen er akseptabel (ca 20 min fra Arnøyhamn), og pr i dag har vi ingen elever som 
ved et slikt valg må passere  Singla.

Reisetid til skolen skal regnes fra når eleven starter hjemmefra og til og når den er hjemme igjen 
på ettermiddagen, jmfr rundskriv udir 3 – 2009:

Opplæringslova § 7-1 regulerer skyss og innlosjering for elevar i grunnskolen. Det går ikkje 
fram av lova korleis skoleskyssen skal organiserast. Heller ikkje lova sine forarbeid inneheld 
konkrete vurderingar om forsvarleg reisetid. I Ot. prp. nr. 46 (1997–1998) s. 85 heter det 
likevel:

”Departementet understrekar at skoleskyss må organiserast slik at elevar får ei akseptabel 
reisetid. Særleg er det viktig å organisere skyssen for 6-åringane slik at reisetida blir så kort som 
mogleg. I vurderinga av akseptabel reisetid må gangtid og tid med transportmidel sjåast i 
samanheng.”

Vurderinga av kor lang ventetid som kan aksepterast, må såleis vere knytt til den totale lengda 
på reisetida.

Utdanningsdirektoratet meiner på denne bakgrunn at det er den totale tida som eleven nyttar frå 
eleven går/reiser heimanfrå og til opplæringa tek til, og frå opplæringa er slutt og til eleven er 
heime om ettermiddagen, som utgjer den samla reisetida.

Det er fleire omsyn å ta når ein skal vurdere kva som er forsvarleg reisetid. Eit relevant omsyn er 
at barn får tilstrekkeleg fritid og tilstrekkeleg tid i heimen. Dette talar for å avgrense reisetida. 
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Eit anna omsyn er effektiv og rasjonell organisering av skyssen. Kva som er akseptabel reisetid 
må derfor avgjerast etter ei konkret vurdering.

Kommunen mener at avveiinga blir en lengre skolevei opp mot et bedre sosialt og faglig miljø. 
Med færre elever blir det færre lærere til å ivareta de kompetansekrav som stilles til å undervise i 
bl.a. hovedfagene, språklige fordypningsfag og valgfag. Fra skoleåret 15/16 vil det være igjen 2 
lærerstillinger som skal gi 5 barneskoleelever et tilbud. (I 2011 hadde skolen 7 lærerstillinger)

Konklusjonen er at ungdomsskoleelever bør kunne greie en reisebelastning mot et bedre 
læringsmiljø. 
Derimot mener vi at det er for stor belastning for de minste elevene å måtte velge en modell som 
for u-trinnet. 

Høringsfrist på forslaget settes til 7. november 2014.

Arild Torbergsen
Kultur- og undervisningssjef

Sendes på høring til:

- Samarbeidsutvalget ved Arnøyhamn oppvekstsenter (AOS)
- FAU (AOS)
- Hovedtillitsvalg utdanningsforbundet
- Plasstillitsvalgt AOS
- Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
- Hovedverneombud
- Styret Årviksand privatskole
- PPT Skjervøy

- Bygdelag Arnøyhamn
- Bygdelag Lauksletta
- Bygdelag Årviksand
- Bygdelag Nikkeby
- Bygdelag Uløybukt

- Troms Fylkestrafikk
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Avfallsservice As.,

Skjervøy kommunestyre.

Har i dag, torsdag 3 juli 2014 mottatt krav fra Avfallssercice , vedrørende renovasjonsgebyr
på kr.975 for fritidsbolig i Nordre Rekvik.. Skjervøy kommunestyre har pr. 17.06.2013 vedtatt
ny renovasjonsavgift for fritidsboliger i Nordre Rekvik, noe vi stiller oss uforstående til.
Vet Avfallsservice til like med Skjervøy kommune hvor Nordre Rekvik ligger?
Nordre Rekvik ligger ytterst på Arnøy hvor storhavet vet å boltre seg når det passer.
Det eksisterer kun en dårlig markert gangsti fra Årviksand så vi er således avskåret fra å
komme dit med bil som jo er vanlig med fritidsboliger.
Om sommeren kan noen bruke båt om været tillater det. Om vinteren er det mulig å bruke
snøscooter, men noe tilhold på "hytta" vinterstid er ikke å foretrekke.
Undertegnede har vokset opp og vet værtilhøva alle årstider.
Da vi var yngre, gikk vi over fjellet til N.R. fra Årviksand når vi hadde vært på handelstur.
Det vil si tur retur.Om vinterer gikk vi på ski over Rekvik dalen med fornødenheter.
Nå tilsier alderen vår at vi knapt er der om sommeren.
Skal jeg så i tillegg for renovasjonsavgiften vi betaler her på Skjervøy bli krevd for avgift for
Nordre Rekvik hvor ingen søppel produseres, betrakter jeg det som ren svindel.
Til Avfallsservice og Skjervøy kommune vil jeg si at vi "hytte eiere,(jeg sier hytteeiere for vi,
kona og jeg, har holdt ti i en gammel f.jøs , oppsatt i 1949) aldri er blitt forespurt om noe som
helst i forbindelse med renovasjons avgift i N.R.
Vedtaket som er blitt gjort og vedtatt over våre hoder. Jeg undres hvilken lov § Kommune og
Avfallsservice har fulgt i forbindelse av dette vedtaket
Vi som har bodd i Nordre Rekvik  få r  altså ingenting igjen for å betale kr.975 overnevnte
innstanser. Den eneste form for søppel, må vel være det som blir lagt i utedokasser i løpet av
ca. 20 år , men skal disse tømmes, må vel eierne ut med kr. 512 i tillegg til den øvrige avgift.
Så når en selv nærmer seg 80 og kona er i 70 årene, regner en ikke med noe opp hold der i de
kommende cu .

Så vi er blitt enig om, kona og jeg,at skal vi fortsatt bli krevd foyienovasjon for Nordre
Rekvik, er den beste måten å bli kvitt den, er å sette fyr på vår gamle fiøs.
Jeg kan ikke tenke meg at jeg må betale renovasjon for_gjenstående kj .

Skjervøy 04.07.2014. Arvin Andrrea sen,
Trollv. 20
9180 Skjervøy.

Mobnr.99227806 Kopi Skjervøy kommune, Avfallsservice Nordreisa, og
Forbrukerrådet, Tromsø.
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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

Øystein Skallebø
Øvre Ringvei 22
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2295-2 27554/2014 194169/702 03.07.2014

Øvre Ringvei 22; søknad om oppføring av tilbygg til garasje gnr 69 bnr 702

Saksopplysninger/Vurderinger:
Øystein Skallebø søker om byggetillatelse for oppføring av tilbygg til garasje. Tilbygget er på 
7m2 og skal brukes som bod. 

Tilbygget står oppført nærmere nabogrense enn 4 meter, nabo har skrevet under naboerklæring 
på at de godkjenner tiltaket. 

Tiltaket er ihht reguleringsplanen for område.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Øystein Skallebø byggetillatelse for oppføring 
av tilbygg til garasje for bruk som bod på gnr 69 bnr 702.

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
Teknisk sjef
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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

Bjørnar Johansen
Kirkegårdsveien 60
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2201-2 27895/2014 194169/403 10.07.2014

Kirkegårdsveien 60: søknad om oppføring av garasje, nytt inngangsparti og 
fasadeendring gnr 69 bnr 403

Saksopplysninger/Vurderinger:
Bjørnar Johansen søker om oppføring av garasje, nytt inngangsparti og fasadeendring på bolig
som består i endring av vindusplassering og størrelsen på disse.

Ihht kart er det oppført en garasje på denne eiendommen, denne er imidlertid ramlet ned/fjernet 
grunnet bygningen var oppråtnet slik at hensynet til omgivelsene gjorde at restene ble fjernet fra 
tomten. Omsøkt garasje skal trekkes litt lenger opp i bakkant og oppføres med en størrelse på 
35m2. Garasjen skal bygges nærmere nabo enn 4 meter, det foreligger grunneiererklæring fra 
nabo på dette forholdet. 

Inngangspartiet vil i all hovedsak bli tilsvarende det som er i dag. 

Fasadeendringen vil bidra til en harmonisk bygning i stil med resten av boligene i område.  

Tiltakene er ihht reguleringsplanen for område.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Bjørnar Johansen byggetillatelse for 
oppsetting av garasje, nytt inngangsparti og fasadeendring på gnr 69 bnr 403.
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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
Teknisk sjef
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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

Øyvind Jakobsen
Fiskenes 2
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2324-2 28640/2014 194169/15 10.07.2014

Fiskenes 2: søknad om tilbygg til bolig/garasje til bruk som carport 
gnr 69 bnr 15.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Øyvind Jakobsen søker om oppføring av tilbygg til bolig/garasje for bruk som carport. Tilbygget 
har en bredde på 2,5 meter, lengde på 5,6 meter og høyde på 5 meter bebygd areal BYA blir 
14m2.

Reguleringsbestemmelsene § 3.5 sier Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med 
grunnflate inntil 50 kvm, og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.
Garasjen inkl. carport vil etter utbygging ha et BYA på 34m2

Reguleringsbestemmelsene § 3.7 sier Garasjer og boder kan plasseres inntil 1 meter mot 
nabogrense. Der terrengforholdene tilsier det, kan garasjer tillates plassert nærmere vei enn det 
byggegrense viser. Omsøkt carport vil bli delvis nedgravd, kommunen anser derfor at kriteriet for 
dispensasjon er tilstede i dette tilfelle. 

Reguleringsbestemmelsene § 3.8 sier Utnyttingsgraden skal ikke overstige 25 % BYA av netto tomt, 
inkludert garasje samt at I tillegg til garasje skal det opparbeides 1 biloppstillingsplass pr. boenhet 
på egen grunn. Jakobsen har i dag et BYA tilsvarende 25,4 % og etter utbygging 27,3 % dette 
medfører at Jakobsen må ha dispensasjon for å øke BYA med 2,7 %. Omsøkt carport kan anses som 
oppstillingsplass ihht § 3.8.

Ut fra ovenstående ser en at i dette tilfelle etter en samlet vurdering at fordelen med dispensasjonen er 
større en de ulemper tiltaket måtte medfører. 
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Øyvind Jakobsen dispensasjon fra 
reguleringsplan Fiskenes, reguleringsbestemmelsene §§ 3.7 og 3.8 byggegrense og BYA på 
gnr 69 bnr 15.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Øyvind Jakobsen byggetillatelse for oppføring 
av tilbygg til bolig/garasje for bruk som carport gnr 69 bnr 15.   

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
Teknisk sjef
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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

Bjørn Roger Adolfsen
Sev. Steff. vei 36
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2113-2 27288/2014 194153/37 01.07.2014

Søknad om avkjørsel samt legging av på gnr 53 bnr 1 og 37

Saksopplysninger/Vurderinger:
Bjørn Roger Adolfsen søker om avkjørseltillatelse samt byggetillatelse for legging av veg på gnr 
53 bnr 1 og 37 på Simavåg.

Gnr 53 bnr 37 er utskilt fra eiendom gnr 53 bnr 1, på skjøtet er det en tinglyst rett til å legge veg 
på gnr 53 bnr 1. Veggen skal legges for å komme frem til egen tomt gnr 53 bnr 37 Simavåg.

Kommunen har ingen innvendinger mot tiltaket. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Bjørn Roger Adolfsen byggetillatelse for 
legging av veg på gnr 53 bnr 1 og 37 Simavåg.

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:
Laila Christiansen Alfons Johansens vei 11 9406 HARSTAD
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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

Kurt Michalsen
Lailafjellveien 11
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2114-2 27289/2014 194157/108 09.07.2014

Søknad om rivningstillatelse av lagerhall gnr 57 bnr 108 Bjørnbuktneset

Saksopplysninger/Vurderinger:
Omsøkt bygningen eies i dag av Margrethe Kaspara Michalsen og det er sønnen Kurt Michalsen 
som søker om rivingstillatelse på hennes vegne. Kurt Michalsen søker om rivningstillatelse av 
lagerbygning påstående gnr 57 bnr 108 Bjørnbuktneset. Grunneier av eiendommen som 
bygningen står på er eiet av Skjervøy kommune, Ordføreren har på Skjervøy kommunes vegne 
underskrevet erklæring på at rivningen av bygningen er uten innvendinger fra nevnte grunneier.  

Det søkes om rivningstillatelse grunnet at bygningen er kommet i en slik forfatning at det er mest 
hensiktsmessig og fjerne denne.

Det skal med arbeidets slutt innleveres til Skjervøy kommune oppdatert avfallsplan for avfall 
som er bortkjørt og deponert på godkjent anlegg. 

Etter endt rivning skal tomten ryddes slik at det ikke er avfalsrester som ligger til sjenanse for 
beboere av område. 

Kurt Michalsen søker om ansvarsrett som selvbygger for funksjonene SØK. PRO og UTF riving. 
Kurt Michalsen har sannsynliggjort at arbeidet utføres ihht plan- og bygningsloven.    

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kurt Michalsen rivningstillatelse Av 
lagerbygg på gnr 57 bnr 108 Bjørnbuktneset. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven jfr byggesaksforskriften § 6-8 gis Kurt Michalsen 
personlig ansvarsrett for riving av lagerbygg på gnr 57 bnr 108 Bjørnbuktneset.
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Når tiltaket er ferdig skal det innleveres til Skjervøy kommune oppdatert avfallsplan.  

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
Teknisk sjef

Kopi: Margrete Kaspara Michalsen 9192 Arnøyhamn
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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

Joar Buarø
Kikregårdsveien 63
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2195-2 27544/2014 194169/396 02.07.2014

Kirkegårdsveien 63: søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 396

Saksopplysninger/Vurderinger:
Joar Buarø søker om oppføring av tilbygg bestående som gang/garderobe på gnr 69 bnr 396.

Tilbygget er på 2,25m2 og ligger innenfor kravene i gjeldene reguleringsplan for område. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Joar Buarø byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg til bruk som gang/garderobe på gnr 69 bnr 396. 

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
Teknisk sjef
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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

Dagfinn Thomassen
Lailafjellveien 16
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2196-2 27545/2014 194169/545 02.07.2014

Klaus Dreyersvei 34: søknad om fasadeendring gnr 69 bnr 545

Saksopplysninger/Vurderinger:
Dagfinn Thomassen søker om fasadeendring som består av skifte av vindu samt forlengelse av 
tak over inngangsparti. 

Takhelning over inngangsparti er 15 grader og bruksarealet vil bli 15m2.

Tiltaket ligger innenfor reguleringsbestemmelsene for område. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Dagfinn Thomassen byggetillatelse for 
fasadeendring bestående av skifte av vindu samt forlengelse av tak over inngangsparti. 

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
Teknisk sjef
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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

Edgar Olsen
Severin Steffesensvei 39
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2252-3 27546/2014 194169/403 02.07.2014

Severin Steffesensvei 39: søknad om oppføring av veranda gnr 69 bnr 343

Saksopplysninger/Vurderinger:
Egdar Olsen søker om oppføring av veranda på eiendom gnr 69 bnr 343, verandaen er på 15 m2.

Tiltaket er ihht reguleringsplanen for området.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Egdar Olsen byggetillatelse for oppføring av 
veranda på 15m2.

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
Teknisk sjef
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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

Geir Are Olufsen
Rypeveien 3
9180  SKJERVØY

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3156-4 28387/2014 194169/835 08.07.2014

Rypeveien 3: søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 835

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

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

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 08.07.14 fra ansvarlig søker.

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 2013/3156.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77775520
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Tilsvarende brev sendt til:
I. Evensen Byggvarer as Havnegata 28 9180 SKJERVØY
Geir Are Olufsen Rypeveien 3 9180 SKJERVØY

Kopi til:
I Evensen Byggevare AS Havnegata 28 9180 SKJEVØY
Ing Øyvind Isaksen AS Skoleveien 21 9180 SKJERVØY
Nord Troms Rør AS Postboks 87 9189 SKJERVØY
Dakark AS Vigra Næringspark 6040 VIGRA
Tømmer og Betong Postboks 105 9189 SKJERVØY
Petre AS Postboks 162 9781 STRYN
Robertsen og Slotnes AS Kveldsolveien 1 9180 SKJERVØY
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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

Zlata Ramic
Klaus Dreyersvei 32
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2391-2 28490/2014 194169/544 09.07.2014

Klaus Dreyersvei 32: søknad om opparbeidelse av parkeringsplass

Saksopplysninger/Vurderinger:
Zlata Ramic søker om oppføring/anlegging av parkeringsplass på egen eiendom gnr 69 bnr 544, 
parkeringsplassen skal opparbeides i grenseskille mellom gnr 69 bnr 544 og 545.

Parkeringsplassen opparbeides for å bedre tilgjengeigheten på eiendommen. Tiltaket er ihht 
gjeldene reguleringsplan. 

Grunneier av gnr 69 bnr 545 har avgitt grunneiererklæring for dette tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Zlata Ramic byggetillatelse for opparbeidelse 
av parkeringsplass på gnr 69 bnr 544

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
Teknisk sjef

Kopi til:
Dagfinn Thomassen Klaus Dreyersvei 34 9180 SKJERVØY

PS 80/14



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

Gunn-Hill Hansen
postboks 159
9189  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2389-2 28627/2014 194169/640 10.07.2014

Fjellveien 7: søknad om utvidelse av veranda gnr 69 bnr 640

Saksopplysninger/Vurderinger:
Gunn- Hill Hansen søker om byggetillatelse for utvidelse av eksisterende veranda på 
gnr 69 bnr 640. Verandaen skal bygges 1,2 meter fra nabogrense og det foreligger 
grunneiererklæring fra denne til å bygge nærmere grensen enn 4 meter.

Verandaen får et tilleggsareal etter utbygging tilsvarende 10m2.

Tiltaket er ihht reguleringsplanen for område.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Gunn- Hill Hansen byggetillatelse for 
utvidelse av veranda på gnr 69 bnr 640.

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
Teknisk sjef
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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

Inger Johanne Hansen
Nikkeby
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2427-2 28695/2014 194168/14 10.07.2014

Nikkeby: søknad om oppføring av tilbygg til bolig gnr 68 bnr 14.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Inger Johanne Hansen søker om oppføring av tilbygg til bolig på gnr 68 bnr 14 Nikkeby. 
Tilbygget skal brukes til utvidelse av stue og soverom.

Naboer har ikke fremsatt merknader til søknaden. 

Bygningen ligger i et område som er definert som LNF område sone 2 (bolig og fritidsbolig kan 
godkjennes etter nærmere vurdering) Bygningen ligger på oppsiden av vegen slik at plan- og 
bygningsloven § 1-8 ikke kommer til anvendelse. I omsøkt område er det oppført flere bolighus, 
samt at tilbygget ikke svekker hensynsvernet mot strandsonen gjør at tiltaket kan tillates uten 
nærmere begrunnelse.   

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Inger Johanne Hansen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg på 24m2 på gnr  68 bnr 14.

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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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

Jan Erik Korneliussen
Fjellveien 9
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1982-2 28709/2014 10.07.2014

Fjellveien 9: søknad om fasadeendring bestående av endring av 
vindusåpninger i bolig på gnr 69 bnr 1 fnr 475.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Jan Erik Korneliussen søker om fasadeendring bestående av endring av vindusåpning. 2 vindu på 
50 x 50 og 1 vindu på 1.60 x 1.80 blendes, 2 vindu endres fra 1.10 x 50 til 1.10 x 1.20.

Det er ikke fremkommet anmerkninger fra naboer.

Tiltaket ligger innfor bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for område.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jan Erik Korneliussen byggetillatelse for 
fasadeendring bestående av endring av vindusåpning på bolig gnr 69 bnr 1 fnr 475

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
Teknisk sjef
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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

Brand Factory Norge avd Østfold
postboks 1084
1705  SARPSBORG

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2287-2 28735/2014 194169/8 10.07.2014

Strandveien 78: søknad om endring av skilt på gnr 68 bnr 8.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Brand Factory Norge avd. Østfold søker på vegne av Norgesgruppen Servicehandel AS-MIX om 
endring av skiltet på kiosken MIX. Foretaket har ikke sendt ut nabovarsel da dette ikke vil 
påvirke dem. Kommunen er av samme oppfatning som søker og gir foretaket fritak for 
nabovarsling.

Det er ikke krav til prosjektering for dette tiltaket. 

Brand Factory Norge avd. Østfold søker om ansvarsrett i kategoriene SØK og UTF skilting 
tiltaksklasser 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte kategorier.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Norgesgruppen Servicehandel AS-MIX 
byggetillatelse for endring av skilt på kiosken MIX gnr 69 bnr 8.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Brand Factory Norge avd. Østfold ansvarsrett 
i kategorien SØK og UTF oppsett av skilt på kiosken MIX gnr 69 bnr 8.

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.

PS 80/14



Side 2 av 2

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Teknisk sjef

Likelydene brev er sendt
Brand Factory Norge avd. Østfold
Norgesgruppen Servicehandel AS-MIX
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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

Unni daljord
Elvestien 24
9020  TROMSDALEN

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1071-4 29021/2014 V00 15.07.2014

Laukøya: Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storelv 
gnr 66 bnr 8

Saksopplysninger:
Søknaden om konsesjon ble behandlet i formannskapssak 35/14 for denne eiendommen. Ved 
en feil fra søker ble det bare søkt om konsesjon for Odd Johan Jacobsen og dermed gjaldt 
konsesjon kun til ham. Konen til Odd Johan skal også stå som eier av eiendommen og må 
derfor også ha konsesjon for eiendommen. Teknisk sjef i Skjervøy bruker derfor samme 
saksopplysninger og vurderinger som saksfremlegg i formannskapssak 35/14 og setter inn ny 
søkers navn i denne behandlingen Det vises for øvrig til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9.  

Søker: Odd-Johan og Vigdis Jacobsen Engsvingelvn. 15, 9516 Alta
Overdrager: Unni Daljord, Elvestien 24, 9020 Tromsdalen

Eiendommen ligger på Laukøya ved Lauksundet, om lag 7 km nord for ferjeleiet på Nikkeby.

I kommuneplanens arealdel inngår eiendommen i LNF-område Sone 2, som både er områder av
landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan
tillates.

I flg. skog og landskap har eiendommen totalt 331 daa. Av dette er 6 daa registrert som
overflatedyrka jord, mens resten av eiendommen består av annet areal i hovedsak åpen jorddekt
fastmark.

Eiendommen er fraflyttet. Det har ikke vært landbruksdrift på eiendommen er at den ble nedlagt
i 1971, da hadde eiendommen 1 ku og 4 sauer.

På eiendommen står et bolighus på 60 m2 oppført i 2-etasjer og i middels stand, og et naust på
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50 m2 oppført i 1951 som opplyses og være i dårlig stand.

Kjøpesummen er oppgitt til kr. 190.000,-, noe en ikke har merknader til.

Søkerne er forholdsvis 55 og 49 år gamle og bosatt i Alta. De opplyser at konsesjonseiendommen 
skal benyttes som fritidseiendom og at den skal slås sammen med eiendommen 66/30. 
Eiendommen 66/30 som er på 9,5 daa ble utgått fra konsesjonseiendommen i 1931.

Vurdering:
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slik eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet. Søkers
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
ganglig for samfunnet om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå.

I dette tilfelle er det en eiendom med mindre landbruksmessig interesse. Den er fraflyttet og det
har ikke vært landbruksdrift der siden 1971. Det er heller ingen andre landbrukseiendommer på
Laukøya som er i drift. F.t. blir deler av Laukøya brukt til sauebeite for en gårdbruker bosatt på
naboøya. Veien utover mot Hellnes er rasutsatt og har over de senere år ikke blitt brøytet

Vedtak:
Teknisk sjef viser til søknad om konsesjon og innvilger Odd Johan og Vigdis Jacobsen konsesjon 
for erverv av eiendommen gnr. 66 bnr. 8 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har mindre landbruksmessig interesse. Det
har ikke vært landbruksdrift på eiendommen siden 1971. Eiendommen sammen med de andre
boligeiendommene utover mot Hellnes er fraflyttet. Veien utover mot Hellnes er rasutsatt og har
de senere år ikke blitt snøbrøytet.

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
Teknisk sjef
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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

Konzept Arkitektur Bygg og Plan
Hovedveien 2
9151  STORSLETT

Geir Lyngsmark

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/887-28 29116/2014 194167/15 15.07.2014

Hamnnes: søknad om oppføring av brygge i tilknytning til eksisterende 
flytebrygge gnr 67 bnr 15

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

Angels Guesthouse v/Kåre Angel fikk i formannskapssak 19/13 byggetillatelse for oppføring av 
flytebrygge og veg frem til denne. Arbeidet med reguleringsplanen har imidlertid tatt mer tid enn 
beregnet og det søkes nå om oppføring av kai i forbindelse med flytebryggen. (behandlingen av 
sløyeskuret vil bli tatt opp til vurdering etter egen søknad tiltakshaver og etter at igangsatt 
reguleringsplan er vedtatt og godkjent)

Søknaden behandles etter innsendt søknad av 10.02.12 samt uttalelser i ny høringsrunde av dato 
29.11.12 og nye tegninger/fotomontasje i saken datert 07.07.14.  

Søknaden trenger dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel 
LNF område 2. Forholdene i område der det allerede er etablert flytebrygge og veg vil ikke 
forringe område ihht alminnelig ferdsel i område. 

På bakgrunn av innsendte tegninger/fotomontasje er det mulig og vurdere kaiens plassering, 
høyde og lengde. Kaien vil bli plassert ihht allerede bygget veg og vil således falle naturlig inn i 
det etablerte miljøet. 

Kaianlegget er ihht til reguleringsplanen som er til behandling og vil således ikke forringe 
planens verdi.
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Saken har hatt en geoteknisk vurdering og det er ikke funnet elementer som gjør at en ikke kan si 
at grunnen er sikker. 

Konzept Arkitektur bygg og plan v/Geir Åge Lyngsmark søker om lokal ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 naturforhold, dim laster, brukslaster, 
fundamentering og gravearbeider. Foretaket har hatt ansvarsretter for dette tideligere, og er å 
regne som kompetent til å ha ansvarsrett i omsøkte funksjoner.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Angels Guesthouse v/Kåre Angel dispensasjon
fra plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens LNF område 2 for oppføring av kai i 
tilknytning til eksisterende flytebrygge på gnr 67 bnr 15 Hamnnes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Angels Guesthouse v/Kåre Angel
byggetillatelse for oppføring av kai i tilknytning til eksisterende flytebrygge på gnr 67 bnr 15
Hamnnes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Konzept Arkitektur bygg og plan v/Geir Åge
Lyngsmark ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 naturforhold, dim laster,
brukslaster, fundamentering og gravearbeider.

Med hjemmel i Havne og farvannsloven § 27.1 gis Angels Guesthouse v/Kåre Angel tillatelse til
Oppføring av kai i tilnytning til flytebrygge i forbindelse med fisketurisme på gnr 67 bnr 15 
Hamnnes.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt. Det må 
ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen.
• Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.
• Flytebryggen må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en slik
måte at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås.
• Flytebryggen og kaien skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at
det ikke virker blendende på de sjøfarende.
• Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet

Kommunen presiserer at tillatelsen ikke omfatter sløyeskuret som skal plasseres oppå kaien.

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
Teknisk sjef
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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

Nytt Bygg AS
Kirkegårdsveien 59
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1829-2 29366/2014 194169/752 18.07.2014

Strandveien 42: søknad om riving/sanering av deler av brannskadet 
forretningsbygg gnr 69 bnr 559

Saksopplysninger/Vurderinger:
Birgit Paulsen søker om riving/sanering av forretningsbygg i Skjervøy sentrum, dette etter en 
brann i bygningen. Ihht rapport er ikke bærende bygningsdeler blitt skadet i denne brannen. 
Planen til tiltakshaver er å bruke så mye som mulig av det gamle bygget, samt at det skal 
oppføres tilbygg til denne. 

Denne sak gjelder kun saneringsarbeidet, kommunen har ikke tatt stilling til endelig løsning av 
bygningen, da denne vil trenge dispensasjoner i forhold til reguleringsplanen i område. Ihht til 
innlevert søknad er det også forhold til naboer som må avklares, dette gjelder kjøp av deler av 
nabotomt.

Nytt Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF alle arbeider i forbindelse 
med rivings/saneringsarbeidet. Nytt Bygg AS har hatt ansvarsretter i kommunen tidligere.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Birgit Paulsen riving/saneringstillatelse for 
deler av forretningsbygg på gnr 69 bnr 559.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nytt Bygg AS ansvarsrett i funksjonene SØK, 
PRO og UTF alle arbeider i forbindelse med rivings/saneringsarbeidet. 

Innlevert avfallsplan godkjennes.
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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
Teknisk sjef
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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

Arnt Gunnar Kjeldsberg
Fjellveien 25
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2468-2 29159/2014 194166/26/1 16.07.2014

Lauksletta: søknad om sanering av bolig på gnr 66 bnr 26 fnr 1.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Arnt Gunnar Kjeldsberg overtok eiendommen som tiltaket står på den 14.03.14, tiltaket er i en 
slik forfatning at bygningen ikke kan reddes dette grunnet store råteskader. 

Bygninger er på ca 70 m2, tiltakshaver opplyser om at det kun er selve bygningskroppen som 
skal rives grunnmuren skal bli stående. Denne eiendommen er en festetomt, hovedeiendommen 
eies av søker. 

Arnt Gunnar Kjeldsberg søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF 
tiltaksklasse 1, riving alle funksjoner. 

Ved arbeides slutt skal tiltakshaver sende til kommunen oversikt over levert avfall til godkjent 
deponi.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Arnt Gunnar Kjeldsberg rivetillatelse for 
enebolig på gnr 66 bnr 26 fnr 1 Lauksletta.

Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften § 6-8 gis Arnt Gunnar 
Kjeldsberg ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 rivearbeider.  
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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
Teknisk sjef
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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

Stig Nilsen
Verftsveien 32
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2558-2 32184/2014 194169/1/408 21.08.2014

Verftsveien 32: Søknad om fasadeendring samt oppføring overbygg 
inngangsparti gnr 69 bnr 1 fnr 408

Saksopplysninger/Vurderinger:
Stig Nilsen søker om fasadeendring av bolig samt oppføring overbygd inngangsparti på 
Verftsveien 32 gnr 69 bnr 1 fnr 408. fasadeendringen består i innsetting av dør, vinduer, 
utvidelse av veranda samt oppføring av rekkverk ved kjellernedgang. 

Tiltakene ligger innfor rammen i reguleringsplanen for område. Naboer og gjenboere hadde ikke 
merknader til saken. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Stig Nilsen byggetillatelse for fasadeendring
og oppføring av overbygg inngangsparti gnr 69 bnr 1 fnr 408. 

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
Teknisk sjef
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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

Bygmakker Per Strand Storslett
hovedveien 18
9151  STORSLETT

R.V Olsen

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2629-3 32185/2014 1941/69/99 21.08.2014

Årviksand: søknad om oppføring av tilbygg til bolig på gnr 64 bnr 99

Saksopplysninger/Vurderinger:
Tor Arne Jørgensen søker om oppføring av tilbygg til bolig på gnr 64 bnr 99 Årviksand tilbygget 
oppføres med 2 etasjer. Tilbygget har et bebygd areal på 127 m2 inklusive veranda på 58 m2 og 
et bruksareal på 124 m2. 

Ihht reguleringsplanen for område er den tillatte totalutnyttelse (TU) 25 % av netto tomt som er 
985,7 m2, dette medfører at tiltakshaver trenger dispensasjon for oppføring av tiltaket på 4,33 % 
som tilsvarer 42,6 m2. BRA for hele boligen blir etter utbyggingen 289.1 m2. Det oppgis i 
søknaden at det ikke skal etableres leilighet i boligen.

Slik tomten og området rundt er etablert, anser en dette som tilstrekkelig dokumentasjon for å 
kunne gi dispensasjon i denne saken.

Boligen blir for øvrig blir ellers oppført ihht reguleringsplanen for området. Naboer har ikke 
merknader til tiltaket. 

Storeste Entreprenører AS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK og PRO 
bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1. Foretaket er sentralt godkjent innfor søkte kategorier.

Brødrene Albrigtsen søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i kategoriene PRO 
grunnarbeider og UTF grunnarbeider og tømrerarbeid tiltaksklasse 1. Foretaket har fått slik 
godkjenning tideligere og vist at de er kvalifisert for omsøkte oppgaver.  
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Tor Arne Jørgensen dispensasjon fra 
reguleringsplan Årviksand for utvidelse av TU med 4,33 % for oppføring av tilbygg på gnr 64 
bnr 99 Årviksand. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-1 gis Tor Arne Jørgensen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg på gnr 64 bnr 99 Årviksand.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Storeste Entreprenører AS ansvarsrett i 
kategoriene SØK og PRO bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Brødrene Albrigtsen godkjenning som foretak 
samt ansvarsrett i kategoriene PRO grunnarbeider tiltaksklasse 1 og UTF grunnarbeider og 
tømrerarbeid 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
Teknisk sjef

Likelydene skriv er sendt:
Tor Arne Jørgensen 9195 Årviksand
Brødrene Albrigtsen 9195 Årviksand
Storeste Entreprenør AS Hovedveien 16 9151 Storslett
Byggmakker Per Strand Storslett Hovedveien 18 9151 Storslett
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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

Kåre Angel
Hamnnes
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2686-3 32331/2014 194167/15 22.08.2014

Hamnnes Nikkeby: søknad om oppføring av tilbygg til bolig gnr 67 bnr 15

Saksopplysninger/Vurderinger:
Kåre Angel søker om oppføring av tilbygg til bolig på gnr 67 bnr 15 Hamnnes i Nikkeby.

Tilbygget har et bebygd areal på 15m2 og bruksareal på 30m2. Naboer er varslet og ingen 
anmerkninger er fremkommet. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Kåre Angel byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg til bolig på gnr 67 bnr 15.

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
Teknisk sjef
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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

Bernt Agnar Ottesen
Ringveien
9195  ÅRVIKSAND

Att. tlf: 97161770

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2687-3 32429/2014 194164/90 23.08.2014

Årviksand: søknad om oppføring av tilbygg til garasje gnr 64 bnr 90.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Bern Agnar Ottesen søker om byggetillatelse for oppføring av tilbygg på 35m2 for bruk til 
garasje/bod.

Tiltaket grenser inntil reguleringsplan for Årviksand men kommer ikke i konflikt med 
bestemmelsen i denne plan.

Det er ikke fremkommet merknader fra naboer. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Bernt Agnar Ottesen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg til garasje på gnr 64 bnr 90 Årviksand

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
Teknisk sjef
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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

Arvid Helge Sørensen
Nordveien 16
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2858-2 32433/2014 194169/588 23.08.2014

Nordveien 16: søknad om oppføring av tilbygg som bruk som vindfang gnr 69 
bnr 588

Saksopplysninger/Vurderinger:
Arvid Helge Sørensen søker om oppføring av tilbygg til bolig på gnr 69 bnr 588 til bruk som 
vindfang.

Tilbygget vil få et bruksareal på 4,5m2 og ha en takvinkel på 15 grader. 

Reguleringsplanen for område beskriver at takvinkelen skal være over 18 grader, det betyr at 
tiltaket trenger dispensasjon fra dette. Det er saksbehandlers vurdering at i dette tilfelle kan en 
tillate at bygningen får takvinkel på 15 grader, da dette ikke vil virke forstyrrende på den allerede 
oppførte bebyggelse.

Tilbygget forøvrig er ihht reguleringsplanen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Arvid Helge Sørensen dispensasjon fra 
reguleringsplan Sentrum Nord for oppføring av tilbygg med takvinkel 15 grader. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Arvid Helge Sørensen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg til bruk som vindfang gnr 69 bnr 588.
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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
Teknisk sjef
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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

Stig Hansen
Severin Steffensens vei 37
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2791-3 32435/2014 194169/342 24.08.2014

Severin Steffensens vei 37: søknad om utvidelse av innkjørsel gnr 69 bnr 342

Saksopplysninger/Vurderinger:
Stig Nilsen søker om oppføring av forstøtningsmur på gnr 69 bnr 342 for utvidelse av 
innkjøringen til egen boligtomt. For at tiltaket skal kunne gjennomføres må Stig Nilsen kunne 
bruke noe av Skjervøy kommunes eiendom, dette er eiendom mellom tomtegrensen til Stig 
Nilsen og kommunal veg, tiltrengt arealet er ca 5 m2. 

Tiltaket vil ikke medføre vanskeligere kjøreforhold på vegen men virke forskjønnende på område 
da dette område består av gress og busker i en skråning.

Tiltaket er ihht reguleringsplanen for område. Naboer og gjenboere har ikke anmerkninger til 
tiltaket.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Stig Nilsen byggetillatelse for utvidelse av 
innkjørsel med dertil forstøtningsmur på gnr 69 bnr 342. 

Stig Nilsen for tillatelse til å benytte deler av Skjervøy kommunes tomt for at tiltaket skal kunne 
gjennomføres. 
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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
Teknisk sjef
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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

I. Evensen Byggvarer as
Havnegata 28
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/980-6 24051/2014 194169/220 13.06.2014

Strandveien 57: Søknad om igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 220

Saksopplysninger/Vurderinger:
Per Johansen fikk i formannskapssak 28/14 rammetillatelse samt dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende punkter: Takvinkel 11 grader, valmet tak samt at 
tilbygget i 2 etasje brukes til boligformål på gnr 69 bnr 220, for oppføring av tilbygg til 
forretnings/servicebygg gnr 69 bnr 220.

Per Johansen søker nå om igangsettelsestillatelse for oppføringen av tilbygget.

Nytt Bygg AS v/Magnar Steinsvik søker om lokal ansvarsrett i funksjonen UTF tømrerarbeid 
tiltaksklasse 1.  Foretaket har hatt ansvarsrett i kommunen tidligere. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Per Johansen igangsettelsestillatelse for 
oppføring av tilbygg til bolig på gnr 69 bnr 220.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nytt Bygg AS ansvarsrett for funksjonen UTF 
tømrerarbeid 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.
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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
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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

Bjørn Tore Hansen
Øvre Ringveg 13
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1594-2 20100/2014 194169/748 18.05.2014

Øvre Ringveg 13: Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for oppføring 
av tilbygg på gnr 69 bnr 748.

Saksopplysninger/Vurderinger:

Bjørn Tore Hansen søker om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsplan Ringvegene for 
er større total utnyttelsesgrad (TU) for oppføring av tilbygg/påbygg samt skifting av utvendig 
kledning. TU graden vil overstiges med 4,77% som tilsvarer 37m2 BRA. Tiltaket består i 
ombygging av egen garasje til stue/soverom samt oppføring av nytt tilbygg som skal brukes til 
garasje 1 etasje og stue 2 etasje.

Tiltaket anses å harmonere med resten av område og harmonerer således med reguleringsplanen 
for området.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 gis Bjørn Tore Hansen dispensasjon fra 
reguleringsplan Ringvegene for overtredelse av TU graden med 4,77 % som tilsvarer 37m2 
BRA.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Bjørn Tore Hansen rammetillatelse for 
oppføring av påbygg på egen bolig gnr 69 bnr 748.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis I Evensen byggevare AS ansvarsrett i 
kategorien SØK og PRO tiltaksklasse 1 hele tiltaket.  

PS 80/14



Side 2 av 2

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

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

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
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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

Ole Petter Pedersen

9194  LAUKSLETTA

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1706-3 26413/2014 194166/24 27.06.2014

Lauksletta: Oppføring av sløyeskur

Saksopplysninger: Vurderinger:
Ole Petter Pedersen søker dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av sløyeskur på gnr 66 
bnr 24 Lauksletta. Sløyeskuret er 15 m2 og skal brukes i tilknytning til fiske som foregår i 
området.

Lauksletta båtforening har gitt sin tilslutning til tiltaket, og alle forhold omkring dette er avklart 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 gis Ole Petter Pedersen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av sløyeskur på 15m2 på gnr 66 bnr 24.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Ole Petter Pedersen byggetillatelse for 
oppføring av sløyeskur på 15 m2 på gnr 66 bnr 24   

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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NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap 1,jçgh8t

Skj ervøy kommune
Rådmannen
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
238 Max Kasperseri 776005 29 19.08.20 14

max.kaspersen@komrevnord.no

OPPSUMMERING FRA REVISOR ETTER REVISJON AV REGNSKAPET FOR 2013

Revisjonen vil med denne henvendelsen gi en tilbakemelding til Skjervøy kommune om
erfaringer fra revisjonsarbeidet for 2013. Dette oppsummeringsbrevet gir kommentarer til funn i
den løpende revisjonen og årsoppgjørsrevisjonen som ikke har vært kommunisert i egne brev i
løpet av revisjonsåret. Noen av punktene har vært tatt opp i tidligere oppsummeringsbrev.

Revisjonsberetningen — nummerert revisj onsbrev
Revisjonsberetningen er avgitt tidligere i år og med forbehold om tapsavsetning for utestående
fordringer. Det henvises til revisjonsbrev nr. 6 som gir en nærmere omtale av dette. Rådmannen
har i brev av 20.06.14 til kontrollutvalget informert om at det er iverksatt nye rutiner for
innfordring av kommunens fordringsmasse. Det skal blant annet inngås avtale med eksternt
innfordringsselskap. Vi ber om rådmannens vurdering av restansesituasjonen etter at selskapet
har avgitt sin “statusrapport”, som i brevet er oppgitt å være klar i løpet av august måned.

Dokumentasjon av avstemminger I egenkontroller
Regnskapet ble avlagt uten at det forelå tilstrekkelige avstemmingsdokumentasjon på en rekke
områder. Totalavstemming av regnskapet skal oversendes revisor sammen med årsregnskapet.
Dette fikk vi tilsendt på forespørsel, men vi ber om at denne dokumentasjonen oversendes
sammen med regnskapet. Likeså skal kontrolloppstillingen foreligge samt en avstemming
mellom tallene i kvitteringslisten og kontrolloppstillingen.

Bokføringsloven har en rekke krav til avstemminger og andre dokumentasjoner. Vi henviser til
Norsk bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen som gir noen retningslinjer for
hvordan de ulike balansepostene skal dokumenteres. I kapittel 3 fremkommer det at
dokumentasjonen skal underbygge balansepostenes fullstendighet, realitet og nøyaktighet. I
kapittel 10 er det gitt en nærmere redegjørelse for kravene til kontrollspor og avstemminger. Det
er angitt at kravet til kontrollspor kan etterleves ved for eksempel å bruke en ringperm hvor
skillearkene er merket med kontonummer eller balansepostens navn, elektroniske filer som er
systematisert etter balansepostene eller annen særskilt programvare som ivaretar kravene til
dokumentasjon av balansen og kontrollspor. Vi henviser også til kapittel 11 som sier noe om
oppbevaring og sikring.

Det forelå ikke avstemming av anleggsmidler fra anleggsoversikt mot balansen. Anleggsmidler
skal på lik linje med andre balanseposter avstemmes. Normalt vil dette være utskrift fra et
oppdatert driftsmiddelregister/anleggskartotek som sammenholdes med balansepostene for
anleggsmidler.

Vi ber om at det ved neste års regnskapsavleggelse foreligger dokumentasjoner av
balansepostene som ivaretar kravene i NBS 5.

Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett 77 04 14 00 986 574 689

Besoks- og postadresse:
Sjogt.
9405 HARSTAD
post(dkomrevnord.no www.kornrevnord.no
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Nærmere om bundne driftsfond
Kommunen har bokført bundne driftsfond i balansen på til sammen kr 5,2 millioner. Det skal
foreligge dokumentasjoner på alle balansepostene for bundne fond som synliggjør berettigelsen
av disse, jf kravene i bokføringsregelverket som er omtalt ovenfor. Eventuell avsetning til
bundne fond må dokumenteres med for eksempel prosjektrapporter slik at eventuell restsaldo til
avsetning er dokumentert. Også bruk av fond må dokumenteres på best mulig måte slik at det
blir synliggjort at pengene er brukt til riktig formål.

Vi viser til følgende konti for bundne driftsfond og ønsker opplysninger om det foreligger planer
for bruk av disse midlene i 2014 (alle tall avrundet til hele tusen):

Konto Kontotekst 2013 2012 2011

25130013 ETABLERINGSTILSKUDD -230 -230 -130

251650313 Brukermedvirkning 2012 -221 -318

251650314 Tillitsperson 2012 -279 -279

25130042 KOMPETANSE BARNEVERN 2011 -121 -121 -130

25130043 VEILEDNING BARNEVERN 2011 -50 -50 -50

Vi ber kommunen klargjøre statusen for bundet investeringsfond, konto 25565000 1-Marina
Indre Havn, kr 0,096 mill.

Avskriving av konstaterte tap på kundefordringer
I regnskapet for 2013 er det utgiftsført en rekke avskrivninger av konstaterte tap på fordringer.
Avskrivningene synes å være noe summarisk. Vi anbefaler en bedre dokumentasjon av
grunnlaget for avskrivningene. Et standard skjema som inneholder bestemte opplysninger, vil
kunne sikre en bedre dokumentasjon. Et slikt skjema kan inneholde følgende opplysninger:

• Kundenavn
• Opplisting av fordringene med dato og beløp
• Angivelse av innfordringstiltak (dato for purringer og andre tiltak)
• Om fordringen(e) er foreldet
• Begrunne hvorfor ytterligere innfordringstiltak ikke vil føre frem

Pliktig regnskapsrapportering - periodeavslutning
Bokføringsloven § 5 krever at for hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke
sjeldnere enn hver fjerde måned, skal den bokføringspliktige være i stand til å kunne utarbeide
en rekke definerte regnskapsrapporter. Dette betyr blant annet at for hver periode med
momskompensasjons- og merverdiavgiftsrapportering skal det foretas periodeavslutning. For 6.
termin kan perioden ikke lukkes før regnskapet er avlagt.

Vi ber om tilbakemelding på om periodeavslutning foretas og om regnskapssystemet ivaretar
bokføringslovens krav til rapportering.

Seivkost — kalkulatorisk rente
Kalkulatoriske renter er fra 2013 beregnet av gjennomsnitt av IB og UB anleggsmidler. For
selvkost kloakk er årets investeringer tillagt IB og det er beregnet renter av IB med kr 0,657 mill.
Vi kommer frem til at renten skal være på kr 0,567 mill. (((IB kr 18.533.818 + kr 24.585.467):2)
x 2,63%). Vi ber om at for mye beregnet renter på kr 0,090 mill. krediteres selvkostregnskapet
for 2014. Vi anbefaler kommunen også å korrigere for tidligere års feil.

Side 2 av4
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Sosiale utlån
Sosiale utlån utgjør kr 0,402 mill, pr. 3 1.12.13, når en ser bort fra gamle sosiale utlån med pant
(som først forfaller til betaling når boligen selges). Sosiale utlån har ikke vært innkrevd/fakturert
i 2013 etter hvert som de forfaller til betaling. Kommunen har foretatt avskrivinger i 2013 med
kr 73 000. Vi ber om tilbakemelding på hva som vil bli gjort med hensyn til innfordring av disse
utlånene i løpet av 2014. Eventuelt om noen av disse blir avskrevet.

Rutine for opptak av nye lån
Kommunen hadde kr 7,5 mill, i ubrukte lånemidler pr. 3 1.12.12. Ubrukte lånemidler er øket til
kr 19,1 mill. pr. 31.12.13.

I veileder fra Kommunal- og modemiseringsdepartementet om budsjettering av investeringer og
avslutning av investeringsdepartementet fremgår at:

«De obligatoriske oversiktene i årsbudsjettet viser bruk av lån og ikke selve låneopptaket.
Ved vedtak om årets budsjett har kommunestyret bestemt hvor mye som skal brukes av
lånemidler i året, men dette behover ikke nødvendigvis innebære nye låneopptak.
Kommunen kan allerede ha ubrukte lånemidler som kan benyttes tilfinansiering av
investeringene. Låneopptak må derforformelt vedtas i et eget kommunestyrevedtak, eller
spesifiseres særskilt i budsjettvedtaket. »

I kommunens saksutredninger om nye låneopptak fremgår ikke opplysninger om ubrukte
lånemidler. Vi anbefaler at ubrukte lånemidler innarbeides i administrasjonens saksutredning i
forbindelse med innstillinger til kommunestyret om nye låneopptak.

Vi ber om tilbakemelding på om ubrukte lånemidler vil bli benyttet i 2014 som erstatning for nye
låneopptak.

Salgsdokumentets innhold
Ifølge bokføringsforskriften § 5-1-1 om salgsdokumentets innhold, skal det opplyses om ytelsens
art og omfang og tidspunkt og sted for levering av ytelsen. Vedlagte fakturaeksempler angir ikke
hvilke varer eller tjenester som er levert. Leveringstidspunkt er heller ikke angitt. Vi ber
kommunen se til at utgående faktura ivaretar de krav som er stillet til slike dokumenter i
gjeldende regelverk.

Omsetning av varer og tjenester som er avgiftspliktige
Vi finner eksempler på utfakturerte varer og tjenester uten merverdiavgift på kontiene 16200,
17300, 17500 og 17701, som vi antar er avgiftspliktig omsetning, jf. vedlegg. Vi ber om
kommunens vurdering av dette.

Bankkonto Helsesenteret
På kommunens årsoppgave fra banken er det en bankkonto, 4730 13 67027, som ikke er tatt inn i
kommunens balanseregnskap. Vi ber om tilbakemelding på om dette er en konto som kommunen
disponerer og eventuelt om den skal inntas i balanseregnskapet eller ikke.

Regulering av drifts- og investeringsbudsjettet
Vi vil også i år anbefale at budsjettskjemaene lA, IB, 2A og 2B innarbeides i
budsjettreguleringssakene overfor kommunestyret, slik at det ikke blir tvil om hvilket budsjett
som er vedtatt. Vi er pålagt å gjøre kontroller på dette området og i beretningen skal vi blant
annet bekrefte følgende: “at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt
vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med
regulert budsjett”. Det betyr at både opprinnelig budsjett må avstemmes/dokumenteres mot
kommunestyrets vedtatte budsjett, samt at budsjettreguleringer må kunne la seg spore fra vedtak
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til linjen i regnskapsskjemaet som påvirkes. Vi ber kommunen vurdere hvordan dette kan
dokumenteres ovenfor revisor på en best mulig måte slik at det er mulig å ivareta det
forskriftsbestemte kravet på dette punkt.

Ta gjerne kontakt dersom noe av det som er omtalt i brevet er uklart.

Vi ber om svar på dette brevet innen 18. september 2014.

Med hilsen

Elsa Saghaug
oppdragsansvarlig reÅidor

Vedlegg

Kopi: kontrollutvalget
økonomi sjefen
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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

Amathea Troms/Finnmark
Stortorget 2
9008  TROMSØ

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2830-4 32835/2014 26.08.2014

Svar - søknad driftsstøtte - Amathea

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om kr 2000,- i driftsstøtte for 2015.

Vurderinger:
Skjervøy kommune mottar mange søknader om støtte hvert år. Kommunen har anstrengt 
økonomi og yter kun støtte til enkelte formål. Deres organisasjon er dessverre ikke blant disse.

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
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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

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge AS
Løkkeveien 43
9510  ALTA

Att. Grete S. Rugland

Administrativt vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2830-5 32851/2014 26.08.2014

Svar - søknad om støtte NKS veiledningssenter

Saksopplysninger: 
Viser til deres søknad om kr 10 000,- i støtte pr år i perioden 2015-17. 

Vurderinger:
Skjervøy kommune mottar mange søknader om støtte hvert år. Kommunen har anstrengt 
økonomi og yter kun støtte til enkelte formål. Deres organisasjon er dessverre ikke blant disse.

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
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UTSKRIFT FRA STYREMØTE 
 

EMNE: Møte nr 04-2014 
STED: LHL Skibotnsenteret, Storfjord 
TIDSPUNKT: 18. juni og 19. juni 2014 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord  

Sølvi Jensen, Lyngen 

Torgeir Johnsen, Skjervøy (deltok 19.06.14) 

Lidvart Jakobsen, Nordreisa 

Jan Helge Jensen, Kvænangen 

Svein O. Leiros, Kåfjord 

Rådmenn: 

 

Anne-Marie Gaino, Nordreisa 

Hilde Grønaas for Leif Lintho, Lyngen 

Frank Pedersen, Kvænangen  

Einar Pedersen, Kåfjord 

Cissel Samuelsen, Skjervøy (deltok 19.06.14) 

Ellen-Beate Lundberg, Storfjord  

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Møtestart 18. juni kl 1815;  
Merknad til innkalling: ingen  

Merknad til sakslisten:  

Følgende orienteringssaker ble i tillegg satt på dagsorden: 

 Kunnskapshenting Reiseliv 

 Byregionprogrammet – hva med Nord-Troms? 

 Masteroppgave «tilflytteres perspektiv på stedsattraktivitet i Nord-Troms 

 Møte på Finnsnes 16.06.14 – felles ungdomssatsing i Troms 

Vedtakssaker: 

Sak 36/14  Oppnevning av arbeidsgruppe – handlingsplan regional transportplan Troms 
Sak 37/14  Friluftsråd Nord-Troms 
Rådmannsutvalget fratrådte møte. 

 
REFERATSAKER: 
Fra Skjervøy kommune: «høring ruteendring Arnøyferga» 

Fra Nordreisa Næringsforening: «høringsuttalelse i forbindelse med tilbudsstruktur i 

videregående opplæring i Troms» 

Fra Audun Johnsen: «forslag om språkpris for Nord-Troms» 

Fra møtet: Styret i regionrådet besluttet at denne saken kan behandles som vedtakssak i 
neste møte. Omdømmeprosjektet og kulturkonsulentene bes om å gi innspill i saken. 
Fra Nord-Troms Regionråd til Kunnskapsdepartementet: «Nord-Troms Studiesenter – 

Statsbudsjettet 2015» 

Fra Nord-Troms Studiesenter til Helsefakultetet, UiT: »gjennomføring av praksisplasser 

2013/2013» 

Fra Nærings- og fiskeridepartementet: «vedr uttalelse om ny ordning med regional 

differensiert arbeidsgiveravgift» 
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Fra Troms fylkestrafikk: «Kvænangsruta ut på anbud – kravspesifikasjon av fartøy» 

 
Vedtak: sak fra Audun Johnsen fremmes som vedtakssak i neste møte. De øvrige  
referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Møtet hevet kl 1930. 

 
 
Møtestart 19. juni kl 0800. 
(alle ordførere og rådmenn til stede). I tillegg deltok Steinar Storelv fra KS i møtet. 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 26/14 Regnskap 1. kvartal 2014 
  Saksdokumenter:  Totalregnskap pr 31.03.14  

      Delregnskaper pr 31.03.14  

  Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

  Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap (drift inkl  

  ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Omdømmeprosjektet).  

  

  Delregnskap avdeling 1 Drift: 

  Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST viser et 

positivt resultat for 1. kvartal 2014 på kr 62.505,-. Regnskapet er satt opp mot 

budsjett vedtatt i regionrådet høsten 2013. Driftstilskuddet fra kommunene er 

periodisert likt pr mnd for hele perioden.  

 

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i 

den enkelte kommunene. 

   

  Delregnskap avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter: 

  Delregnskapet for Studiesenteret viser et underskudd på kr 95.551,- for perioden.  

  Årsaken til underskuddet ligger i hovedsak i at prosjektinntekter ikke er  

  periodisert for perioden. For 2014 bidrar eierkommunene med 500.000 og 

   Troms fylkeskommune med 500.000 til driften av studiesenteret. 

 

  Delregnskap avdeling 3 Omdømmeprosjektet: 

  Omdømmeprosjektet er et tre-årig prosjekt som avsluttes 31.12.14. 

  Prosjektet er i hovedsak finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune, Sametinget og 

eierkommunene er medfinansiører. Prosjektets regnskap er innenfor godkjente 

budsjettrammer og perioderegnskapet er gjort opp i balanse. 

 

  Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver 

kommune finansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold, dette 

kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i 

rapporteringen til alle finansieringsparter i prosjektet. 
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  Totalregnskapet: 

  Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene. Totalregnskapet for  

  perioden viser et underskudd på kr 33.045,-. 

 

  Forslag til vedtak: 

  Nord-Troms Regionråd DA tar regnskapet pr 31.03.14 til orientering.  
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 27/14 Høringsprosess «Regional vannforvaltningsplan for Troms 2016-2021 
  Grunnlagsdokumenter:  

1. Vesentlige spørsmål for vannregion Troms 2015-2021 som ble vedtatt i 

Vannregionutvalget i juni 2013.  Denne er lagt ut på 

www.vannportalen.no/troms   

2. Tiltaksanalysene for vannområdene i Troms; Vannregion Troms har sendt ut 

forslag til tiltaksanalyser for vannområdene i Troms, i første omgang på en 

minihøring i perioden 1. mai- 30. juni. Disse er alle lagt ut på 

www.vannportalen.no/troms  Tiltaksanalysene for vannområdene vil endres 

kontinuerlig i perioden frem til 1. 07. 2014.  

3. Tiltaksprogrammet for vannregion Troms:  Forslag til tiltaksprogram for 

vannregion Troms  2015-2021 er lagt ut på www.vannportalen.no/troms  og vil 

endre disse frem til 1. juli 2014. 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Vannforskriften trådte i kraft i Norge 01.01.07. Dette innebærer at Norge er 

forpliktet via EØS-avtalen å følge opp og gjennomføre den nye måten å organisere 

vannforvaltningen på. Vannforskriften er i dag den formelle rammen for 

vannforvaltning i Norge. 

 

Om planen: 

Troms fylkeskommune er vannregionmyndighet i Troms og har ansvaret for 

gjennomføring av vannforskriften. Målet er å få på plass en vannforvaltningsplan 

som skal sikre økologisk og kjemisk vannkvalitet i innsjøer, elver, grunnvann og i 

kystvannsforekomster i Troms. 

 

Vannforvaltningsplanen for Troms 2015-21 blir lagt ut til høring i perioden 1. juli 

til 31. desember 2014. Planen skal vedtas i fylkestinget i løpet av neste år. 

 

Vannforvaltningsplanen skal inneholde et tiltaksprogram, som inneholder forslag til 

mulige tiltak for å bedre tilstanden i de vannforekomstene kvaliteten eller tilstanden 

ikke er god nok (alle kommunene har slike vannforekomster). Tiltak som prioriteres 

i tiltaksprogrammet blir en del av vannforvaltningsplanen som skal gjelde fra 2015-

2021 eller de påfølgende planperioder fram mot 2033. Å få aktuelle tiltak med i 

planen kan bidra til å skaffe finansiering fra sentrale myndigheter til gjennomføring 

av viktige tiltak i den enkelte kommune.  
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Vannområdene: 

Troms fylke er delt inn i 6 vannområder. Vannområdene som berører Nord-Troms: 

Vannområde Balsfjord – Karlsøy 
 Berører deler av Storfjord og Lyngen. 

Vannområde Lyngen – Skjervøy 
 Består av Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og deler av Balsfjord og 

Nordreisa 

Vannområde Nordreisa – Kvænangen 
 Består av Nordreisa og Kvænangen, en liten del av Kåfjord i vest og en liten 

del av Kautokeino i øst 

 

Nord-Troms Regionråd har oppnevnt representanter til VRU (vannregionutvalget) 

Troms, som kan benyttes som fagpersoner i høringsarbeidet. Hilde Henriksen, 

Nordreisa, er fast representant med Gunn Andersen, Kåfjord, som 

vararepresentant. 

 

Høringsprosess 2014: 

Frist 06. juni: høring/kommentarer Regional vannforvaltningsplan – 

høringsinstans VRU (vannregionutvalget) – innspill sendt til Troms 

fylkeskommune fra Nord-Troms ved representantene i VRU 

  

Frist 30. juni: minihøring tiltaksanalyse (utarbeidet for hvert vannområde) og 

tiltaksprogram – høringsinstans er kommunene, som må gi tilbakemelding for å 

kvalitetssikre dette arbeidet (faglig/administrativt) 

  

Frist 31. desember: 01.07. sendes Vannforvaltningsplanen for Troms 2015-21 på 

høring – høringsinstans er kommunene. Da dette er et omfattende materiale har 

fylkeskommunen lagt opp til møter i høringsperioden med de ulike 

vannområdene; 

 

Vannområde Harstad-Salangen  uke 34  18.-22. August 

Kommuner: Kvæfjord, Harstad, Skånland, Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, 
Salangen, Ibestad, (Sør-Troms Regionråd) 
Vannområde Senja    uke 35  25.-29. august  

Kommuner: Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa (Midt-Troms 
Regionråd) 
Vannområde Bardu-Målselv   uke 36  1.-5. september 

Kommuner: Bardu, Målselv og Balsfjord (Midt-Troms Regionråd) 
Vannområde Balsfjord-Karlsøy  uke 37  8.-12. september 

Kommuner: Balsfjord, Troms og Karlsøy (Tromsø-området Regionråd) 
 

Vannområde Lyngen- Skjervøy  uke 38  15.-19. september 
Kommuner: Storfjord, Lyngen, Kåfjord og Skjervøy (Nord-Troms Regionråd) 
 

Vannområde Nordreisa-Kvænangen  uke 39  22.-26. september 
Kommuner: Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms Regionråd) 
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I møtene vil fylkeskommunen presentere de ulike dokumentene og veilede 

kommunene i hvordan de kan gjennomføre medvirkning i egen kommune.  

 
  Dette betyr at politisk behandling av planen kan gjennomføres i perioden 1.  

  oktober – 31. desember 2014 i Nord-Troms kommunene.  

 

  Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppfordrer kommunene i regionen til å prioritere 

dette arbeidet, både ved kvalitetssikring av grunnlagsmaterialet i 

minihøringen i juni 2014, og politisk høring høsten 2014. 

2. Nord-Troms Regionråd ber prosjektlederen for arbeidet bestemme møtetid 

og møtested, gjerne i kontakt med kontaktpersonene i kommunene. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 28/14 Høring regional plan for landbruk i Troms 
  Saksdokumenter: «Arktisk landbruk – ei næring med mange muligheter» - utkast 

regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 

  Saksbehandler: Lyngen kommune 

   
  Fylkesrådet i Troms har sendt regional plan for landbruk i Troms på høring med  

  høringsfrist 15.08.14. Fylkesrådet ber om innspill på innholdet i regional plan. 

 

  Innhold i planen: 

  Regional plan for landbruk består av 3 deler. Første del beskriver bakgrunn og  

  formål med planen, samt arktisk landbruk som er rammen for landbruket som  

  drives her nord. Del to omhandler rammevilkår og handlingsrom. Tredje del tar  

  for seg ulike tema som det fokuseres på i planen. Til hvert av disse tema 

   foreligger det strategier. Det er også utarbeidet handlingsplan til regional plan. 

 

  Lyngen kommune ved saksordfører for næring Sølvi Jensen vil i møte presentere  

  forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd. 

 
  Forslag til høringsuttalelse presentert i møte: 

  Prosessen for arbeidet med regional plan for landbruk i Troms har vært god, og de  

  ulike tema i planen er alle grundig behandlet. Tendensene som planen beskriver,  

  gjenspeiler i stor grad situasjonen i Nord-Troms, og gir en godt bilde av  

  landbruket i Troms. Målene og strategiene i høringsforslaget er relevante for  

  Nord-Troms kommunene i det videre arbeidet. 

 
Vedtak:  forslag til uttalelse presentert i møte ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 29/14 Vedtekter Nord-Troms næringsutvalg 
  Saksdokumenter: forslag til vedtekter Nord-Troms Næringsutvalg 
  Saksbehandler: Beate Brostrøm 
 

Bakgrunn: 

Næringsutvalget ble opprinnelig ført sammen av prosjekter, der Halti 

Næringshage AS hadde en koordinerende rolle. Utvalget ble så videreført som en 

uformell arena for erfaringsutveksling. Næringsutvalget er bestående av 

næringskonsulenter fra kommunene Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, 

Storfjord og Lyngen. 

Utvalget har fungert uformelt, der man forsøker  å ”utvinne stordriftsfordeler” 

innen kunnskap, informasjon og muligheter innen næringsutvikling i regionen. 

Næringsutvalget har diskutert følgende saker:  

- Utveksling av informasjon om status i kommunene og spesielt om 

aktiviteter som kan ha interesse for næringsaktører i de andre 

kommunene   

- reiselivssatsing i kommunene 

- entreprenørskap i skolen 

- samarbeidsprosjekter – konkrete avtaler om arbeidsfordeling m.m. 

- Arbeidslivsdagen i Tromsø 

Næringsutvalget i Nord-Troms har i den senere tid sett behovet for mer formelt 

samarbeid, og en avklaring av roller og premisser for samarbeid. Formelle rammer 

gir bedre samarbeidsklima og utarbeidelse av felles målsettinger kan gi 

samarbeidet utviklingskraft. 

 

Næringsutvalget i Nord-Troms har en ambisjon å bidra til en positiv utvikling i 

Nord-Troms jfr. Nord-Troms Regionråds målsetninger. Behovet for en formell 

samarbeidsarena for faggruppen har også økt med Troms Fylkeskommunes 

strategier om å lage en Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms. Det er også 

kommet et oppdrag fra Rådmannsutvalget i Nord-Troms om at næringsarbeiderne 

skal lage en handlingsplan for regionalutvikling for Nord-Troms. 

 

Målet med opprettelsen av et Næringsutvalg tilknyttet Nord-Troms Regionråd er å 

få til en mer målrettet og forsterket næringsutvikling i regionen. 

Samarbeidsforumet skal være basert på økt regional utvikling, gjennom;  

i. økt strategisk samhandling og planlegging. 

ii.  å være et rådgivende organ/ høringsorgan for Nord-Troms Regionråd. 

 
Vurdering: 

Nord-Troms regionen er beskrevet som rik på naturressurser og naturopplevelser. 

Framvekst av ny teknologi og nye kommunikasjonsmønstre, med en stadig økt 

globalisering, økt konkurranse, turbulente finansmarkeder og strammere ressurser, 

er organisasjoner mer eller mindre tvunget til å utvikle seg
 
(Jakobsen 2004). 

Kommunene i Nord-Troms har store demografi utfordringer, der man ser at man 

får en eldre befolkning i tillegg til at man i enkelte kommuner har sterk 

befolkningsnedgang.  
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Tabell 1 Befolkningsframskriving, kommunevis  

Kommune 2013 2015 2020 

    
Lyngen  2992 2935 2848 
Storfjord  1914 1910 1938 
Kåfjord  2215 2225 2225 
Skjervøy  2879 2883 2885 
Nordreisa  4837 4909 5050 
Kvænangen  1285 1267 1232 
    
Nord-Troms MMML 16122 16129 16178 

 

Tabellen over er framskrivninger basert på tidligere hendelser. Det vil si at 

tabellen kan se annerledes ut hvis Nord-Troms lykkes med tilflyttingsarbeidet.  

Telemarksforskning gjorde en analyse i 2011 der man bygde videre på de 

næringsanalyser som Telemarksforskning gjør gjennom Nærings NM. 

Utgangspunktet for analysen er de samiske områdene, der deler av Nord-Troms 

var del av analysen. Det som kom fram for befolkningen var, sitat:  
«Kommunene i det samiske området i Norge har nedgang i befolkningen, også i 
2010, ett år hvor de fleste kommunene i Norge har befolkningsvekst. Økt 
innvandring har dempet nedgangen i samisk område de siste årene, men ikke nok 
til å kompensere for fødselsunderskudd og utflytting. Den delen av Nord-Norge 
som er utenfor samisk område har vekst i folketallet. 1» 

 
Når det gjelder næringsutvikling har regionen utfordringer med at regionen taper 

arbeidsplasser og holder ikke tritt med utviklingen, spesielt på reiseliv, i Nord-

Norge for øvrig. Telemarksforskning i samarbeid med NHO lager årlig 

attraktivitetsbarometer og nærings-NM der Nord-Troms ligger lavt av regionene.  

Utfordringene er godt beskrevet i Telemarksforskning sin rapport 

«Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område» der det står;  

«Det samiske området har hatt sterk nedgang i basisnæringene. Basisnæringer er 
primærnæringer, industri og teknologiske tjenester. Kjennetegnet for disse 
næringene er at produktene selges på et nasjonalt eller internasjonalt marked. 
Det samiske området har svært få arbeidsplasser i teknologiske tjenester, som er 
en basisnæring i vekst. Noen kommuner i det samiske området har likevel vekst i 
basisnæringene, som Tysfjord, Kvalsund, Lyngen og Nesseby. 
 
Det samiske området har tradisjonelt hatt lite besøksnæringer. Det er stor samlet 
handelslekkasje fra de samiske områdene. Denne handelslekkasjen har imidlertid 
blitt mindre, og mange samiske kommuner har vekst i besøksnæringene, som 
Røyrvik, Loppa, Nesseby, Hamarøy, Snåsa m fl. 
 
Et stort problem for veksten i samiske kommuner er bostedsattraktiviteten. Mange 
av de samiske kommunene har stor utflytting, og større utflytting enn 

                                                 
1
 TF-notat nr: 35/2011: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område. Vareide, K og Nyborg 

Storm, Hanna 
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arbeidsplassveksten skulle tilsi. Det tyder på lav bostedsattraktivitet. Igjen er det 
noen av de samiske kommunene som går mot strømmen og har høy 
bostedsattraktivitet, som Lebesby, Sørreisa og Nesseby.» 
 

I og med at det nå skal lages en Nærings- og utviklings plan for Nord-Troms, så er 

sjansene for å få til gode tiltak omkring disse problemstillingene. Vi må utnytte 

denne oppmerksomheten, med å sette i gang gode tiltak som kan motvirke 

utviklingen og skape ønsket utvikling sammen. For å klare dette må kommunene 

samarbeide og dette krever også en egeninnsats fra hver enkelt kommune. 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner vedtektene for Nord-Troms 

næringsutvalg.  

2. Styret i regionrådet ber næringsutvalget presentere forslag til 

handlingsplan for 2014-2015 på neste regionrådsmøte.  

3. Saksordfører for næring ivaretar også Nord-Troms næringsutvalg. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 30/14  Nord-Troms Strategier – prosess vedr «flaggsaker i Nord-Troms» 
  Saksdokumenter:  

o Nord-Troms Strategier 2007-2016 

o Oppdatert plangrunnlag 06.03.14 

o Nord-Troms Strategier – handlingsplan 2014-2015   

 Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Bakteppe: 

Nord-Troms Regionråd har i forbindelse med rulleringen av Nord-Troms 

Strategier oppdatert plangrunnlaget, som konkluderer med 3 hovedutfordringer for 

vår region; 

 Demografiutfordringen 

 Kompetanseutfordringen 

 Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon) 

 

For å møte disse utfordringene har Nord-Troms Regionråd tatt noen felles grep 

gjennom strategier og tiltak, nedfelt i handlingsplanen for 2014-2015 (vedtatt 

25.03.14). Fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional utvikling. 

 

Under Innsatsområde 2 «Regional utvikling» er en av strategiene «Flaggsaker i 

Nord-Troms». Under behandlingen av handlingsplan for 2014-2015 var det 

enighet om å utforme en felles prosess for gjennomføring av denne strategien i 

kommunene. 

 

 Flaggsaker: 

Regionrådet ønsker å re-vitalisere satsingen på flaggsaker for regionen som en 

egen strategi. Flaggsakene defineres av den enkelte kommune (en-to pr 

kommune). Sakene må ha et utviklingsfokus og en betydning utover egne 
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kommunegrenser. Dette kan være viktige «symboler» som kan forsterke og 

synliggjøre samarbeidet og som vi kan bruke i profileringen av regionen.  

 

Fra handlingsplanen for 2014-2015: 
Strategi 5: Flaggsaker i Nord-Troms 
Utfordring: Vi er små samfunn i regionen som opplever å ha for liten gjennomslagskraft 

utad 

Mål: Etablere ordning med flaggsaker i regionen 

TILTAK  ANSVARLIG: FINANSIØR: 
Flaggsaker: Hver kommune definerer satsinger – 

som nabokommunene og regionrådet støtter 

Kommunene og 

regionrådet 

 

Kommunene 

 

Forventa resultat: Større politisk gjennomslagskraft for enkeltsaker fra regionen. Synliggjøre 

samhandling for utvikling i Nord-Troms 

 

Prioriteringer av flaggsaker bør debatteres grundig i hver enkelt kommune for å 

sikre eierskap og legitimitet. Flaggsakene bør sikres forankring i kommunale 

satsinger/planer. I tillegg vil flaggsakene forankres i handlingsplanen til Nord-

Troms Strategier. Flaggsakene bør være konkrete og ha tydelige mål, enten ved at 

de innebærer spesielle fysiske anlegg/etableringer, eller ved at de er målbare, gir 

opplevd resultat. 

Videre bør det være et kriterium at eierkommunene i regionrådet kan og skal 

slutte lojalt opp om den enkelte flaggsak. Dette innebærer at det ikke må komme 

opp åpenbart konkurrerende prosjekt/tiltak mens man arbeider for å få flaggsaken 

realisert. 

 

Regionrådet skal fremme flaggsakene i aktuelle kanaler som er tilgjengelig, enten 

det gjelder fylkesplaner eller statlige planverk. Nord-Troms og den enkelte 

kommune kan tjene på å være systematisk i dette arbeidet. Flaggsakene kan også 

synliggjøres på felles nettportal for Nord-Troms og kommunale hjemmesider. 

 

 Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd innfører ordning med Flaggsaker Nord-Troms. 

2. Hver kommune prioriterer 1-2 flaggsaker som forankres gjennom politisk 

vedtak innen 1. oktober 2014.  

3. Nord-Troms Regionråd behandler saken på møtet i oktober/november, og 

gjør vedtak som forankrer flaggsakene i handlingsplanen.  

4. Oversikt/beskrivelse av Flaggsaker Nord-Troms sendes alle kommunene 

med mål om politisk tilslutning. 

5. Flaggsaker Nord-Troms skal presenteres på rådsforsamling i regionrådet, 

hvor status og resultat blir gjennomgått. Rapport skal også gis til 

kommunestyrene i regionen. 

   
  Forslag til vedtak fremmet i møte: 

  Nord-Troms Regionråd ønsker ikke å innføre ordningen med flaggsaker. 

  

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
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Sak 31/14 Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms – satsingsområder og 
organisering 

  Saksdokumenter:  

o Regional planstrategi for Troms 

o Rapport fra Oppstartsseminar Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms 

oktober 2013 (Troms fylkeskommune) 

o Innspillsbrev fra Nord-Troms Regionråd til fylkesråd for næring vedr 

prioriteringer i Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms, etter felles 

møte 19.02.14 

  Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Bakgrunn: 

Planen er forankret i «Regional planstrategi for Troms» pkt 6.6: 

«Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms 
Formål med planen: nylig innhenta statistikk viser at Nord-Tromsregionen står 
overfor en rekke utfordringer og scorer relativ lavt i forhold til resten av fylket 
med henblikk på sysselsetting og næringsliv, yrkesdeltakelse, utdanningsnivå, 
sosio-økonomiske forhold og befolkningsstruktur som fraflytting og 
alderssammensetning med økt antall eldre. Det er behov for å utarbeide en 
nærings- og utviklingsstrategi for regionen for å kunne møte disse utfordringene. 

 
Problemstillinger som skal tas opp i videre planlegging: 
Den regionale planen vil legge føringer knytta til samarbeid på tvers av 
kommunegrensene og økt grensefokus. Kompetanseutfordringer, plansamarbeid, 
folkehelse, næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet vil være tema som 
må tas opp i nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms.» 
 

 Fylkeskommunen arrangerte i samarbeid med Innovasjon Norge og Nord-Troms 

Regionråd oppstartsseminar i Sørkjosen 2. og 3. oktober 2013. Seminaret hadde 

tre hovedområder; boligutfordringer, kompetanse for næringslivet samt 

entreprenørskap og ungdom. Seminaret ble gjennomført med 75 deltakere for 

kommunene, regionale institusjoner og organisasjoner samt næringsliv fra Nord-

Troms. 

 

Rapporten fra seminaret oppsummerer med at deltakerne ønsket at planen blir et 

verktøy for å intensivere og forsterke innsatsen på de tre fokusområdene, og 

bygger videre på de lokale og regionale strukturene og forsterker de fagmiljø som 

fins. Viktig å bidra med finansiering til aktuelle tiltak. Kompetanse som 

utviklingsstrategi var også understreket. 

 

 Dialog og prioriteringer i planen: 

Fylkesråd for næring Sandberg og Nord-Troms Regionråd diskuterte 

prioriteringer i planen på møtet i februar 2014.  

 

Følgende prioritering ble gjort; 

1. Finansiering av Nord-Troms Studiesenter i ett lengre perspektiv.  

2. Videreføring av bolyst-satsingen.  
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3. Næringsutvikling – gjennom samarbeid i regionen satse på entreprenørskap på 

ulike nivå og arenabygging for utvikling.  

4. Forsterke samarbeidet mellom næringsliv og de videregående skolene 

(Nordkjosbotn og Nord-Troms), for å sikre at skolene produserer kompetanse som 

er aktuell for regionens næringsliv.   

 

For å følge opp disse politiske prioriteringene administrativt ble det 29. april 

avholdt møte mellom administrasjonene i fylkeskommunen og regionrådet. Møtet 

konkluderte med at regionrådet får ansvaret for å utarbeide prosjektbeskrivelser for 

de ulike satsingene. Avdelingsleder Gunnar Davidsson, Troms fylkeskommune 

skal være kontaktperson i saken. 

 

Status pr i dag: 

Nord-Troms Studiesenter: langsiktig finansiering – det er gitt signaler om 5. 

millioner i RDA-midler over 3-5 årsperiode til utviklingstiltak. Dette er en 

bevilgning som er gitt til utviklingstiltak og kommer i tillegg til de ordinære 

driftsmidlene som bevilges årlig. Prosjektplanen i et 5-årsperspektiv er nesten 

sluttført (basert på strategiplan 2014-2018 vedtatt 25.03.14). Oversendes 

fylkeskommunen innen 10. juni. 

 

Boligutvikling og stedsinnovasjon: Storfjord kommune har utarbeidet 

prosjektplan på vegne av Nord-Troms kommunene, og søkt medfinansiering fra 

Husbanken (presentert på møte i regionrådet 28.01.14). Signaler fra Husbanken er 

at omsøkt beløp er større enn innvilget beløp. Signaler fra fylkeskommunen er at 

de kan være medfinansiør i en slik satsing gjennom å koble dette til Nærings- og 

utviklingsplanen for Nord-Troms. Saken følges opp av rådmannsutvalget – 

prosjektplan gjennomgås for eventuelle endringer/tillegg. Sendes fylkeskommunen 

innen 1. juli. Gjennom evalueringen i Omdømmeprosjektet våren 2014 er behovet 

for satsing på stedsutvikling/stedsinnovasjon kommet fram. Det er aktuelt å starte 

med et forstudie på stedsinnovasjon i Nord-Troms. Dette bør også legges inn som 

et tiltak i nærings- og utviklingsplanen. 

 

Næringsutvikling: følgende områder prioriteres; 

1. Entreprenørskapssatsing – en helhetlig satsing (grunnskole, videregående 

skolen, unge gründere under 35 år) 

2. Arenabygging  

3. Kompetanse om samhandling/samarbeid  

4. Etablering og oppstart av Nord-Troms næringsutvalg (sammensatt av 

næringskonsulentene i Nord-Troms) 

Dette vil bli et stort satsingsområde som krever god struktur og styring. Skisse til 

prosjektplan er i startfasen. Målet er ferdig prosjektplan som behandles i 

regionrådsmøte 2. september. 

 

 For å følge opp de næringsrelaterte satsingene har administrasjonen i regionrådet  

avtalt møte med Innovasjon Norge i Tromsø 20. juni, for å diskutere 

samarbeidsmuligheter. 
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Vurdering/organisering: 

Fylkeskommunens satsing på Nord-Troms gjennom en egen nærings- og 

utviklingsstrategi, med avsatte midler til tiltak gir et godt utgangspunkt for 

samhandling for utvikling av regionen. Det er viktig at vi bruker dette 

mulighetsrommet som fylkeskommunen stiller til disposisjon. 

 

For å få tyngde i satsingen har vi valgt ut noen få satsingsområder som er 

strategisk viktig for regionen, og som vi mener kan bidra positivt til utviklingen – 

og for å møte de utfordringene regionen står overfor, jfr status overfor. 

 

For å sikre god samhandling, og at vi alle jobber medstrøms med de prioriterte 

satsingene er det behov for en prosjektleder som har ansvar for gjennomføringen 

av utviklingstiltakene som er forankret i Nærings- og utviklingsplanen. 

Prosjektlederen vil også fungere som medspiller/diskusjonspartner for de 

ansvarlige i de ulike satsingene. I tillegg vil prosjektlederen fungere som et 

bindeledd mellom fylkeskommunen og regionrådet/Nord-Troms kommunene. 

Prosjektlederstillingen bør legges til sekretariatet i Nord-Troms Regionråd, og 

finansieres av Troms fylkeskommune med midler avsatt til gjennomføring av 

utviklingsplanen. 

  

 Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd søker Troms fylkeskommune om midler fra Nærings- og 

utviklingsplan til prosjektlederstilling i 3 år, for å lede utviklingsarbeidet. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Sak 32/14  Prosessplan - kommunestrukturreformen   
Saksdokumenter:  Meldingsdel om kommunestrukturreformen, 

kommuneproposisjon mai 2014 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Rådsforsamlingen i Nord-Troms Regionråd ble avviklet 21. mai i Kvænangen. 

Hovedtema for rådsforsamlingen var kommunestrukturreformen, med innledninger 

fra regiondirektør Tom Mikalsen og rådgiver Øystein Sivertsen, KS Nord-Norge. 

Møtet konkluderte med at det var ønskelig å samkjøre prosessene tidsmessig i 

Nord-Troms kommunene. Nord-Troms regionråd ble bedt om å behandle dette 

som sak i juni-møte. 

 

Bakgrunn: 

 7. oktober 2013 la Høyre og Fremskrittspartiet fram regjeringsplattformen; 

«regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. 
Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn 
dagens kommuner» 

 3. januar 2014 satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ned et 

ekspertutvalg som skulle foreslå kriterier som har betydning for 

oppgaveløsningen i kommunene. 
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 Mars 2014 – ekspertutvalget leverer delrapport 1 Kriterier for god 

kommunestruktur. «Kriteriene skal i sum ivareta kommunenes 4 funksjoner 
som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.» 
«Utvalget gir følgende anbefalinger for en god kommunestruktur: 

1. Kommunene bør ha minst 15000-20000 innbyggere for å sikre 
en god oppgaveløsning. 

2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle 
samfunnsutviklingsområder. 

3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk 
deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige 
demokratiske arenaer.» 

 14. mai 2014 – regjeringen legger fram kommuneproposisjonen for Stortinget, 

med presentasjon av kommunereformen i en egen meldingsdel.  

 

 Kommunestrukturreformen mål, tidsplan, organisering og milepæler: 

 Regjeringen har følgende mål for reformen: 
 - Gode og likeverdige tjenester for innbyggerne 

 - Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 - Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 - Styrket lokaldemokrati 

  

 Tidsplan for kommunereformen: 
• Vår 2014: Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for 

videre arbeid. 

• Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn 

og kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016. 

• Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for 

kommunene. Stortingsbehandling av denne meldingen. 

• Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing. 

• Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av 

kommuner for de kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak. 

• Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur 

og om nye oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av disse 

proposisjonene. 

  

 Fremdriftsplan og milepæler  
• De regionale prosessene ledet av fylkesmennene starter høsten 2014 og 

avsluttes ved utgangen av 2016.  

• Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med 

forslag til nye oppgaver til robuste kommuner.   

• Departementet legger opp til to ulike løp i reformperioden  

o Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig 
resolusjon  

– Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er 

enige. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, 

vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på 

nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Disse sammenslåingene vil kunne tre i 

kraft fra 1. januar 2018.  
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o Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017  
– I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 

2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om 

ny kommunestruktur våren 2017. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, 

men som ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli 

inkludert i proposisjonen.  

– I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at 

enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og 

hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det 

dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de 

lokale vedtakene.  

o Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil 
iverksettes senest fra 1. januar 2020.  

 

 Vurdering: 

Pr i dag er det ingen av kommunene i Nord-Troms som har startet/gjort vedtak om 

utredningsarbeid vedrørende sammenslåing med andre kommuner, som en del av 

kommunestrukturreformen. 

 

Når man skal i gang med arbeidet i det enkelte kommunestyre er det er viktig å 

diskutere strukturendringer med utgangspunkt i mulighetene. Det er også sentralt 

med lokal forankring i kommunestyret som det øverste legitime organ i en 

kommune. Regjeringen og KS har også understreket viktigheten av at innbyggerne 

må trekkes med i prosessene. 

 

Våren 2015 skal regjeringen etter planen legge fram en melding til Stortinget med 

forslag til nye oppgaver til robuste kommuner.  KS har rådet kommunene til først 

og fremst å ha fokus på oppgaver og tjenester, og hvordan man løser disse best 

mulig. 

Det er en omfattende prosess som skal gjennomføres, hvor kommunene skal ha 

styring, med Fylkesmenn som veiledere og bistand fra KS. Siden ingen av 

kommunene i regionen har startet prosessen er det hensiktsmessig å avvente til 

rollene til Fylkesmenn og KS blir mer avklart, og mer detaljer om framdriften i 

gjennomføringen foreligger. For å være med i det første løpet må kommunene 

gjøre vedtak om sammenslåing høsten 2015. Dette kan bli en utfordring å komme i 

mål med da prosessen ikke er igangsatt i Nord-Troms. 

 

For kommunene i vår region vil det være naturlig å følge løpet som innebærer at 

kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. Regjeringen planlegger å fremme 

en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017.  

 

Fylkesmannen i Troms har invitert kommunene til info-møte om 

kommunestrukturreformen 18. juni i Tromsø. 

 

 Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd oppfordrer kommunene i regionen til å følge forløpet for 

Kommunestrukturreformen som innebærer kommunestyrevedtak innen sommeren 

2016. 
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  Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Til neste møte i regionrådet 02.09.14 får rådmannsutvalget i oppdrag å utarbeide 

et forslag til saksframlegg som kan benyttes i kommunestyrene i Nord-Troms. 

Saksframlegget skal inneholde: 

1. orientering om kommunereformen 

2. tidsforløp for gjennomføring av prosessen 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 
 

  

Sak 33/14  Ny dato for møte i regionrådet oktober 2014   
Saksdokumenter: Møteplan Nord-Troms Regionråd 2014 

 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

   

 I følge møteplan for regionrådet for 2014 skal det være møte på Skjervøy tirsdag 

28. oktober (rådmannsutvalgsmøte 27. oktober). KS Troms arrangerer 

Høstkonferanse 28. og 29. oktober i Tromsø. Det er derfor behov for å flytte møte 

i oktober til et annet tidspunkt, for eksempel en uke tidligere (21. oktober eller 

uken etter (4. november).  

 

 Rådmannsutvalget kan enten avvikle møte etter kalenderen den 27. oktober på 

Skjervøy, eller legge møtet til Tromsø for å unngå ekstra reising. Alternativt kan 

møte i RU knyttes til regionrådsmøte, og avvikles mandag (20. oktober eller 3. 

november).  

 

  Forslag til vedtak: 

1. Møte i Nord-Troms Regionråd 28. oktober flyttes til 4. november. Møtet 

avholdes på Skjervøy. 
2. Møte i rådmannsutvalget 27. oktober flyttes til mandag 3. november. 

Møtet avholdes på Skjervøy. 
 

  Forslag til fremmet i møte vedtak: 

1. Møte i Nord-Troms Regionråd 28. oktober flyttes til 21. oktober. Møtet 

avholdes på Skjervøy. 
2. Møte i rådmannsutvalget 27. oktober flyttes til mandag 20. oktober. Møtet 

avholdes på Skjervøy. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møt ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 34/14  Uttalelse vedrørende bevilgninger til samferdsel  

Rådsforsamlingen i Nord-Troms Regionråd ble avviklet 21. mai i Kvænangen. 

Følgende ble bestemt: «Rådsforsamlingen gir styret (ordførerne) fullmakt til å 
utforme en uttalelse vedrørende bevilgninger til samferdsel på vegne av 
rådsforsamlingen». 
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  Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Saksordfører for samferdsel Svein Leiros/Bjørn Inge Mo får i oppdrag å utarbeide 

uttalelse i saken innen utgangen av juni. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Sak 35/14  Krav til egenandeler/medfinansiering Nord-Troms Studiesenter  
  Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Nord-Troms Studiesenter (NTSS) går over i en ny fase i år. NTSS har vært 

prosjektfinansiert siden oppstart i 2006, og er nå i ferd med å komme over i 

driftsfasen. Det er vedtatt å legge større utviklingsoppdrag til studiesenterets 

virksomhet (strategiplan med satsing på kompetanseløft for kommunene, starter 

med helsetema, og for næringslivet, hvor havbruk og reiseliv er prioriterte 

bransjer). Det vil derfor være naturlig å skille mellom driftsoppgaver og 

utviklingsoppgaver/prosjekt. 

 

Finansiering av drift: 

Studiesenterets drift finansieres i 2014 med tilskudd fra eierkommunene på kr 

500.000 (fordelt 40 % flatt og 60 % etter folketall), og 500.000 fra Troms 

fylkeskommune. I tillegg kommer egeninntjening gjennom kurs- /studieavgift. 

Potensialet for å øke egeninntjeningen er begrenset innen studieavgift da 

profesjonsutdanninger skal være gratis for studentene. 

 

Troms fylkeskommune har lagt inn i sin økonomiplan fram til 2016 et årlig 

driftstilskudd på samme nivå som i dag til Nord-Troms studiesenter. Signaler fra 

tidligere har vært at fylkeskommunen forventer at Nord-Troms kommunene skal 

bidra med samme beløp for å innfri egenandelskravet fra fylkeskommunen.  

 

Nord-Troms kommunene behandler/setter av midler til Nord-Troms Regionråd 

årlig. Driftstilskudd på kr 500.000 til NTSS har vært en del av regionrådets 

budsjett som vedtas årlig. Neste budsjettbehandling 2. september 2014. 

 

Finansiering av utviklingsprosjekt: 

Troms fylkeskommune har bevilget 5. millioner til utviklingstiltak, som skal 

fordeles over 5 år til Nord-Troms Studiesenter. Dette er RDA-midler som også 

krever 50 % egenfinansiering. Det er utarbeidet en egen prosjektplan for denne 

satsingen i et 5-årsperspektiv basert på strategiplan for studiesenteret 2014-2018, 

som ble vedtatt i regionrådet 25.03.14.  

 

Vi i Nord-Troms må i tillegg til egenandeler på drifta, bidra med 50 % 

egenfinansiering til utviklingsprosjektet, dette innebærer 1 million pr år i 5 år. 

Studiesenteret bidrar med egeninntjening gjennom andre oppdrag (mindre 

prosjekter), og eget arbeid fra styringsgruppen (inkl styreleders bidrag på 

kommuneprosjektet) og administrasjonen i regionrådet.  
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For å komme i mål med egenandelene må vi også inkludere studiebibliotekenes 

virksomhet, slik vi gjorde i oppstarten av prosjektet. En gjennomgang av 

bibliotekenes samlede virksomhet konkluderte med at ca 10 % av virksomheten 

kunne kobles til «møteplass-funksjonen» i studiesenteret. Verdien av denne 

virksomheten estimeres til ca 700-800.000 pr år samlet sett. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Driftstilskudd fra eierkommunene til Nord-Troms Studiesenter behandles 

når budsjettet for Nord-Troms Regionråd behandles i september-møte. 

2. Drift av studiebibliotekene i den enkelte kommune inngår i finansiering av 

egenandelen i utviklingsprogrammet «Kompetanseløft for Nord-Troms».  

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 36/14  Saker fra Omdømmeprosjektet i Nord-Troms  

Sakene presenteres av rådmannsutvalget ved Einar Pedersen. RU er 

styringsgruppe for Omdømmeprosjektet.  

 
  Saken tas ut av sakskartet. Saken behandles av rådmannsutvalget. 

 

Ny sak; 

Sak 36/14  Oppnevning av arbeidsgruppe – handlingsplan regional transportplan Troms 
Forslag til handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017 skal sendes på høring 

medio juni 2014, med frist 5. september 2014. 

 

  Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Regionrådet oppnevner ordførerne Sigmund Steinnes, Sølvi Jensen og Torgeir 

Johnsen i en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til uttalelse til 

handlingsplan for RTP som skal behandles i regionrådsmøte 2. september i 

Lyngen. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Sak 37/14  Friluftsråd Nord-Troms 
  Etter orientering fra Hugo Tingvoll ble følgende vedtak gjort; 

   

  Forslag til vedtak fremmet i møte: 

  Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy  

  og Kåfjord om å gjøre et positivt vedtak i sak vedrørende deltakelse i friluftsråd. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. 
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DISKUSJONSSAKER: 
 Eget distriktskontor for NRK i Nord-Troms? Innledning ved rådsordfører Jan Helge 

Jensen.  Fra møte: Dialog er opprettet med NRK i saken og følges opp videre av 
rådsordfører. 

 
 Forberedelse til møte med UNN-styret 24. juni 2014 i Nordreisa. Tema: 

Samhandlingsreformen, samarbeidsstrukturer (DMS, DPS) – videre samarbeid 
Møtet avholdes på Sonjatun i Nordreisa, med møtestart kl 1100 (felles lunsj).  
Aktuelle spørsmål; 

o Hvem har definisjonsmakt – utskrivningsklare pasienter? 
o Formøte for ordførere kl 1000 på Bios 

 Avvikling av møter i rådmannsutvalget, - er det aktuelt å oppnevne stedfortreder i 

de tilfeller rådmann ikke kan møte? Diskusjon i møtet; det kan være vanskelig å 
sende stedfortreder, da stedfortreder ikke kjenner historien/saksgangen. De fleste 
kommunene har ikke ass rådmann. Det er viktig å holde seg til oppsatt møteplan. 
Det er også fornuftig å forberede saker i forkant. 

 
 Budsjett 2015 og økonomiplan for regionrådets virksomhet. Budsjettet for 2015 bør 

behandles i neste regionrådsmøte (02.09.14). I den forbindelse bør vedtaket fra 

Storfjord kommunestyre 30.04.14 vedr driftstilskuddet til regionrådet diskuteres «for 
budsjett 2015: Ordfører melder inn sak om reduksjon i driftsnivået til regionrådet, så 
tidlig som mulig inneværende år, for å drøfte omfanget av tjenestenivå i regionrådet. 
dette som forberedelse for neste års budsjett for Nord-Troms Regionråd.».  
 Fra møtet: arbeidsutvalget følger opp saken/forbereder saken til møte 2. september. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 
 
Arctic race – Kvænangen 16. august 2014, ved rådmannen i Kvænangen 
Fra møtet: målgang ved Gildetun ca kl1600. Det er brukt profileringsmateriell fra Nord-
Troms. Inviterer alle i Nord-Troms til å slutte opp om arrangementet. 
 
 
Orientering vedr aktuelle saker, ved daglig leder: 

Havbruksseminar 30. september Skjervøy, (fiskeriminister Aspaker deltar). I tillegg til 

fiskeriministeren deltar fylkesrådet i Troms. Innholdet for seminaret er 2-delt; 

rekrutteringsfokus og næringsfokus. 

 

Forskningsdagene i uke 39. Orientering om foreløpig program. Oppfordring til kommunene 

om å prioritere deltakelse på yrkes- og utdanningsmessa. 

 

Kunnskapshenting Reiseliv. Nord-Troms Regionråd har vedtatt strategiplan for 

studiesenteret for 2014-2018, hvor en prioritert bransje er reiseliv. Målet for 

kunnskapsinnhentingen er «å identifisere hindringer og flaskehalser for utvikling av reiselivet 

til en betydelig næring i regionen, slik at Nord-Troms kan ta del i reiselivs-kaka i landsdelen».  

Kunnskapsinnhentingen er et forstudie for et hovedprosjekt hvor man utvikler tiltak for å 

styrke reiselivsutviklingen i regionen. 
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Byregionprogrammet – hva med Nord-Troms? Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

startet våren 2014 utviklingsprogrammet for byregioner. Dette er en tilskuddsordning som 

skal bidra til kunnskap om byenes rolle for regional utvikling, og om betydningen av 

samspillet mellom byene og omlandet.  En helhetlig samfunnsanalyse skal ligge til grunn for 

strategier og tiltak. I Troms deltar Harstad- og Tromsø-området (Lyngen kommuner deltar). 

Det er signaler fra Troms fylkeskommune om å koble på den 3. byen i Troms som er 

Finnsnes. Om dette blir gjennomført, medfører det at alle «regionene» i Troms får delta i dette 

utredningsarbeidet med unntak av Nord-Troms. Saken følges opp mot fylkeskommunen. 

 

Masteroppgave «tilflytteres perspektiv på stedsattraktivitet i Nord-Troms». I tilknytning 

til Omdømmeprosjektet har Beate Brostrøm skrevet masteroppgave. Kortversjon av arbeidet 

ble delt ut i møtet. 

 

Møte på Finnsnes 16.06.14 – felles ungdomssatsing i Troms. Høsten 2014 ble det avholdt 

et felles møte mellom adm ledere i regionråd Troms og fylkeskommunen hvor mulig 

samarbeid i fylket ble diskutert. Dette arbeidet ble fulgt opp gjennom et eget arbeidsmøte på 

Finnsnes, hvor regionrådene deltok med daglige ledere og regionale 

ungdomsarbeidere/prosjektarbeidere. Møtet konkluderte med at det er ønskelig med et felles 

prosjekt for hele fylket. Det ble også fordelt noen arbeidsoppgaver og laget en skisse for 

framdrift. Arbeidet følges opp av regional ungdomskonsulent Lisa Solbakken for Nord-

Troms. Dette arbeidet vil bli koblet til arbeidet med en egen ungdomsplan for fylket. 

 

 

Orientering om Newtonkonseptet, ved rådmann Cissel Samuelsen. Presentasjon vedlagt. 
Det er ønskelig at RUST – Nord-Troms ungdomsråd behandler denne saken. 
 

 

Orientering fra Statskog, ved regionsjef Kåre Rasmussen og Tom Rune Eliseussen. 

Presentasjon vedlagt. 
 

 
Orientering om arbeidet med etablering av friluftsråd Nord-Troms, ved Hugo Tingvoll, 

«Friluftsliv i Troms». Presentasjon vedlagt. Det ble i etterkant gjort vedtak i saken, sak 37/14. 
 

 
Fosterhjemtjenesten – utnevning av ordførere som ambassadører. Etter initiativ fra 
ordfører i Lyngen Sølvi Jensen som er utnevnt som ambassadør for fosterhjem, er denne 
saken satt på dagsorden.  
Fra Buf-etat møtte Bente Henriksen og Bente Wisløff. Orientering om status vedrørende  
fosterhjem i Nord-Troms. Nord-Troms har pr i dag 25 fosterhjem. Det er behov for flere  
fosterhjem. Alle ordførerne i Nord-Troms er nå ambassadører for fosterhjem. 
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OPPFØLGINGSSAKER: 
Sykestuesenger – oppfølging. Rådsordfører kontakter representanter i Finnmark for å sjekke 

status evt samarbeidsmuligheter i saken om videre finansiering av sykestuesengene. Saken tas 

også opp i møte med UNN-styret 24.06.14. Fra møtet: Saken følges opp av rådsordfører. 
 

Positive og negative konsekvenser av interkommunalt samarbeid– ønske om en 

gjennomgang av alle ordninger med referanse til rapporten fra 2012. Dette arbeidet er ikke 

ferdigstilt i rådmannsutvalget. I tillegg kan man se på fordelingsnøkler for drift. 

Rådmannsutvalget orienterer om status. Fra møte: rådmannsutvalget har utarbeidet et notat. 
Saken behandles i septembermøte. 

 
Strekningsstrategi Nord-Troms – hvordan arbeide videre?  Fra møtet: saken må følges opp 
av den nedsatte arbeidsgruppen. Jan Helge Jensen tar ansvar for å følge opp dette arbeidet. 

 
Boligutvikling i Nord-Troms (fellesprosjekt – søknad Husbanken). Storfjord kommune har 

på vegne av Nord-Troms kommune utformet og sendt inn søknad om tilskudd fra Husbanken. 

Positive signaler om medfinansiering, men ikke så stor andel som omsøkt. Andre 

samarbeidspartnere kan også vurderes. Saken følges også opp mot fylkeskommunen – 

nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms. Orientering om status og videre arbeid ved 

rådmann Ellen-Beate Lundberg. Fra møtet: Storfjord kommune har mottatt tilsagn fra 
Husbanken om midler. Det har også vært avholdt møte med Troms fylkeskommune vedr 
saken. Rådmannen i Storfjord følger opp saken videre. 
 
 

 

Møtet hevet kl 1630 

Rett protokollutskrift bevitnes 

19.06.2014 

 

Berit Fjellberg 

Referent 
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