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Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/74-13 3232/2015 U43 08.05.2015 

 

Vedtaksmelding: Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 

kommune for flytting av ventemerde. 

 

Vedlagt 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 

77775503 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/74 -12 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 01.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/15 Kommunestyret 06.05.2015 

 

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 

kommune for flytting av ventemerde. 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Søknad om dispensasjon Lerøy Aurora AS 

2 Uttalelse om dispensasjon fra plan - Utvidelse av ventemerde 

anlegg fra Kystverket 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.05.2015  

Behandling: 

Sveinung Moen enstemmig erklært inhabil (sitter i ledelsen ved Lerøy Aurora AS) og fratrådte i 

saken.  

 

Votering over innstillingen:  

- Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Lerøy Aurora dispensasjon fra 

Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommune område (F2) H7 ferdsel til 

Akvakulturformål for flytting av ventemerder som omsøkt. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Lerøy Aurora dispensasjon fra 

Kystsoneplanen for Nordreisa og skjervøy kommune område (F2) H7 ferdsel til 

Akvakulturformål for flytting av ventemerde som omsøkt. 
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Saksopplysninger 

Lerøy Aurora søker om dispensasjon for flytting av eksisterende ventemerde, dette for å kunne 

utvide denne uten å komme nærmer nabobedriften Mørenot AS. Dispensasjonssøknaden 

fremkommer som en del av en søknad om utvidelse av ventemerde. Før de rette instanser kan 

godkjenne/behandle en slik søknad må plangrunnlaget være i samsvar med omsøkt tiltak.  

 

Søknad om utvidelse av ventemerde fremkom første gang den 27.08.14 det kom imidlertid 

innspill fra nabo på denne søknaden som gjorde at tiltakshaver måtte endre denne planen.  

 

Etter diverse møter mellom de ulike aktører i denne sak, er det kommet frem til at søknad om 

dispensasjon fremmes for at plangrunnlaget skal stemme med omsøkt tiltaket. Søknad om 

utvidelse av ventemerde kan fremmes etter at dispensasjon er gitt, rette instanser skal da kunne 

være i stand til å fatte et vedtak om søknad om utvidelse av ventemerde anlegget til Lerøy Aurora 

AS.  

Vurdering 

Lerøy Aurora har i dag godkjent ventemerde anlegg i havna tilhørende eiendom gnr bnr. En 

flytting av denne samt utvidelse av denne vil ikke forringe situasjonen ved kaien slik den er i 

dag. Situasjonen må sis å bli bedre da naboeiendommen vil få mer plass ved sin kai. Kommunen 

har nylig fått godkjent kystsoneplanen som ikke har tatt hensyn til de aktiviteter som er i 

Skjervøy havn. Det er derfor nødvendig å dispensere fra arealformålet ferdsel for å kunne gi en 

tillatelse for utvidelse/flytting av ventemerdene.  

 

Søknaden er sendt berørte naboeiendommer, det fremkommer ikke anmerkninger fra berørte 

naboer.  

 

Søknaden er sendt berørte parter for uttalelse med uttalelsesfrist 30.04.15. Det foreligger ikke 

anmerkninger fra disse parter.   

 

Teknisk sjef kan ikke ut fra de opplysninger som fremkommer se at det skulle i denne konkrete 

sak være noe som skulle tilsi at dispensasjon ikke kunne gis.  

 

Ut fra ovenstående tilrår Teknisk sjef at dispensasjon innvilges.   

 

     

 

 

 


