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Teknisk sjef innstilling

Skjervøy kommune igangsetter prosessen for opparbeidelse av lekeareal og da i samsvar med 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Ratamajorda punkt 1.3 Lekeplass: Arealet for felles 
lekeplass kan opparbeides på initiativ fra Skjervøy kommune.  
Subsidiert 
Ihht plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges midlertidig bygge og delingsforbud for tiltak som 
omfattes av reguleringsplan Ratamajorda. Dette i påvente av omregulering av reguleringsplan 
Ratamajorda som skal kunne inneholde omsorgsboliger.    

Saksopplysninger

Reguleringsplan Ratamajorda ble egengodkjent i Skjervøy kommune sak 15/2012 datert 
13.06.12. En av grunneierne som omfattes av reguleringsplan Ratamajorda ønsker å omregulere 
deler av området til omsorgsboliger. Område som ønskes omregulert er definert som lekeplass 
og friområde. Det var den 13.05.14 møte mellom grunneier og Skjervøy kommune om 
muligheter for omregulerer av dette område. Ihht møtereferat  ble det sakt fra kommunens side 
at det måtte sende ut nabovarsel mm før kommunen tok stilling til spørsmålet.

Den 02.06.14 kom det skriv fra beboere tilhørende område Ratamajorda om opparbeidelse av 
lekeplass ihht reguleringsplan Ratamajorda. I hht reguleringsplanen m/bestemmelser er det 



avsatt 2 plasser for lek: LF1 grunneier Jørn Larsen og Hanne Begitte Karlsen og LF2 grunneier 
Harry Steffensen.

I reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan Ratamajorda punkt 1.3 står det: 
Arealet for felles lekeplass kan opparbeides på initiativ fra Skjervøy kommune.  

Vurdering
Beboere tilhørende Ratamajorda har kommet med skriv om at det må opparbeides lekeareal og 
da ihht godkjent reguleringsplanen for dette område. Beboerne stiller seg svært kritisk til at 
område skal kunne brukes til omsorgsboliger. Beboerne stiller sin arbeidskraft til disposisjon i 
en dugnad for at lekeplassen skal bli en realitet. 

Reguleringsplan Ratamajorda inneholder 2 arealer for lek dette er LF1 og LF2 på henholdsvis
1 da og 0,8 da. Ihht reguleringsbestemmelsene punkt 1.3 Lekeplass står det sitat: Arealet for 
felles lekeplass kan opparbeides på initiativ fra Skjervøy kommune. Sitat slutt.

Saksbehandler tolker punkt 1.3 dit hen at det er Skjervøy kommunen som beslutter om område 
skal brukes/opparbeides som lekeareal. Kommunen må se hele område under ett for å 
se/konkludere med behov for lekeareal i dette område. Utfra Saksbehandlers kjennskap til 
område er det et behov for lekeareal i dette område, noe som det da også er satt høyde for i 
reguleringsplanen. 

Talsperson for barn og unge uttalte følgende i forbindelse med reguleringsarbeidet sitat: 
Det er ikke å anbefale at det reguleres for bolig i dette området. Det er pr i dag omtrent 20 barn og 
unge som benytter seg av arealet, og er en viktig samleplass for ungene i nærområdet.
Området er meget bra egnet som friområde og en trygg plass å leke på.

Det er 2 private grunneiere som eier grunnene som omfatter reguleringsplan Ratamajorda. 
Område som defineres som LF1eies av Jørn Larsen og Hanne Begitte Karlsen og område LF2 
eies av Harry Steffensen. Finn Steffensen som for øvrig er nevø av Harry Steffensen har 
fremlagt dokumentasjon på at han har rettigheter ihht overføring av festeretten fra Harry 
Steffensen.

Skal det opparbeides lekeplass må det gjøres avtale med grunneier(e) om dette.

Saksbehandler kan ikke se at kommunen har ansvar for å bekoste oppføringen av lekearealet 
men derimot ansvar ihht reguleringsbestemmelsene punkt 1.3 om å ta initiativ til opparbeidelse 
av lekeplassen herunder erverv av grunn. 

En av grunneierne har vært i kontakt med kommunen ang, omregulering av område og med 
formål omsorgsboliger. Det ble laget referat fra møte og det fremkommer momenter her som 
skulle belyses. Blant annet skulle naboer varsles samt noen punkt utredes. Det har så langt i 
prosessen ikke fremkommet opplysninger om fremdrift av disse planene. 

Ønsker kommunen at det skal reguleres til omsorgsboliger i dette område må det nedlegges 
bygge og delingsforbud i påvente av reguleringsendringen. Dette pga at det nå ønskes 
igangsetting og tilrettelegging for lekeareal på samme område og da ihht gjeldende 
reguleringsplan for dette område. 

Utfra vurderingen overfor fremlegges 2 forslag til vedtak.
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Ratamajordet: referat ang reguleringsendring

Til stede på møtet:

AR-Ing AS Anne Henriksen
Tiltakshaver Jørn larsen
Skjervøy kommune Ordfører Torgeir Johnsen
Skjervøy kommune Rådmann Cissel Samuelsen
Skjervøy kommune Fung. teknisk sjef Kjell Ove Lehne
Skjervøy kommune Ingeniør oppmåling Eivin Mathiassen

Møte avstedkom etter ønske fra Skjervøy kommune for å avklare ønsker fra tiltakshaver om 
reguleringsendring av reguleringsplan Ratamajordet for å kunne bruke deler av arealet til å bygge 
utleieboliger.

Det fremkom slik forståelse/enighet på møte: 

 Eiendommen som omfattes av nedre del av reguleringsplanen Ratamajordet eies av Harry 
Steffensen. Tiltakshaver må avklare avgrensningene/retten av denne eiendommen med 
hjemmelshaver, slik at eventuelle misforståelser avklares i startfasen av 
reguleringsendringen. 

 Før kommunen legger planen frem til orientering for politisk organer, kan det være en 
fordel at det er sendt ut nabovarsel for å avklare eventuelle misforståelser/oppfatninger i 
startfasen av reguleringsarbeidet. 

 I krysset Alfheimveien og mellomveien står det en eiendom som eies av Skjervøy 
kommune og som brukes til lekeplass/balløkke. Kommunen avklarer om denne tomten er 
regulert inn som lekeplass/balløkke. Planen må avklare hvem som skal ”sokne” til dette 
arealet for å avklare behovet for arealet til lekeplass/balløkke.

 Planen/tomten(e) må avgrense TU graden, lik den som er i reguleringsplanen i dag. 



Side 2 av 2

 Planen må avgrense høyder med dertil etasjer.
 Ved orientering til politikerne må definisjonen av bygget(ene) avklares 

(eldrebolig/omsorgsbolig), antall boenheter, størrelse på bygget(ene),
 Skjervøy kommune avklarer hvor vann/kloakk kan påkobles
 Avklare hvor innkjørsel til boligen(ene) skal etableres. Skjervøy kommune mener at 

innkjøringen bør etableres der gangstien skal komme ihht gjeldene reguleringsplan.
 Tiltakshaver opplyser om at det ikke skal oppføres garasje i tilknytning til boligen(e), det 

skal lages til en fellesparkering for boligen(e) 
 Tiltakshaver opplyser om at han ønsker å kjøpe tomten mellom gnr 69 bnr 298 og 411 

dette for å bedre eksisterende avkjørsel til egen bolig.

Kjell Ove Lehne
Fung. teknisk sjef
Direkte innvalg: 77775521

Tilsvarende brev sendt til:
AR-Ing as postboks 112 9189 SKJERVØY
Jørn Roar Strøm Larsen Alfheimveien 6 9180 SKJERVØY


