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 Kommunestyret  

 

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Kommunale avgifter og gebyrer 2016 

2    Rådmannens budsjettversjon 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2016 og 

økonomiplan for 2016 - 2019: 

 

1. Drift 

1.1 Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 

 

1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper. 

 

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 

 

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 

slik: 

Februar   Eiendomsskatt for 1. Halvår 

April    Vann, kloakk mv for 1. Halvår 

August   Eiendomsskatt for 2. Halvår 

Oktober   Vann, kloakk mv for 2. halvår 

 

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 

 

1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 

kommunestyrets budsjettvedtak. 
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1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 

2015. 

 
 

2. Investering/finansiering 

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 

 

2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 

økonomiplan. 

 

2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 

benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling. 

 

2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd 

eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 

 

3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 

budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 

myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan 

videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder. 

 

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av 

året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å 

få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens. 

 

For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 

fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret. 

 

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av 

vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 

investeringsprosjekter. 

 

Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 

oppbygging av buffer for framtida. 

 

 

Saksopplysninger 

Se vedlegg 
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1. Kommunale avgifter og gebyrer 2016 

a) Kultur og undervisning 

 

Barnehagesatser (maks-satser kan bli økt i statsbudsjettet for 2016) 

2016 

 

Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 

     100 % 2580,- 1806,- 1290,- 

       80 % 2330,- 1630,-             1165,- 

       60 % 1810,- 1267,- 905,- 

       50 % 1550,- 1085,- 775,- 

       40 % 1295,- 906,- 648,- 

       20 % 780,- 546,- 390,- 

 

 Dagplass:   kr. 200,- 

 Mat, full plass: kr. 300,- 

 

SFO (uendret fra 2015) 

 

  2016 

Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (40 % mod.) 3. barn (60 % mod.) 

Fra 20 t/u      1.900,- 1.150,- 760,- 

Inntil 20 t/u 1.200,- 720,- 480,- 

Inntil 10 t/u 700,- 420,- 280- 

 

 Dagplass:  Hel – 4 timer eller mer:    150,-    

    Halv – under 4 timer:        100,- 

Maks 5 dager pr halvår 

 

 

Kulturskolen (uendret fra 2015) 

 

2016 

Årspris elever under 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 1.450,- 

Gruppe B:   4 – 9 elever 1.250,- 

Gruppe C: 10 og flere    525,- 

Søskenmoderasjon 50 % 

 

Årspris elever over 18 år: 

Gruppe A:    1 – 3 elever 2.800,- 

Gruppe B:   4 – 9 elever 2.450,- 

Gruppe C: 10 og flere  1.000,- 

 

 

 

Refusjon fra lag og foreninger for kjøp av dirigent:   200,- pr. time 
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Kinobilletter, inkl mva 

          

        2014  2015              2016 

 Standard billettpris alle dager 90,- 90,-             100,- 

 Barne- og familiefilmer 75,- 75,-               85,- 

 Enkelte filmer kan ha høyere pris 

 

Billetter kjøpt på nett:                                                                                                

 Standard billett:  (+ Kr 5 i avgift)                                                                        90,-  

  Barne- og familiefilmer (+ kr 5 i avgift)                                                             75,-    

 Enkelte filmer kan ha høyere pris                                                                                     

                        

 

 

 

Skjervøy svømmehall 

        2014  2015               2016 
* Enkeltbillett for voksne 50,- 50,-                50,- 

* Enkeltbillett for barn 20,- 20,-                20,- 

* Klippekort for voksne 375,- 375,-              375,- 

* Klippekort for barn 150,- 150,-              150,- 

* Leie pr time ikke innt.bringende arr 300,- 300,-              300,- 

* Leie pr time innt.bringende arr. 500,- 500,-              500,- 

 

 Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg. 

 

Skjervøy idrettshall 

        2014  2015              2016 

* Pr dag ved messe eller andre større arr.              4.200,-             4.200,-           4.200,- 

* Helgeleie halv hall pr time, ikke innt. 200,-              200,-              200,- 

* Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende 310,- 310,-              310,- 

* Leie pr time privat/ikke inntektsbringende arr                                                     200,- 

* Leie pr gang SFO-lokalet (privat ikke inntekt)                                                    300,- 

 

 Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg. 
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 Skjervøy kulturhus  

2016 

 

Leiesatser: kommersielle/ 

private aktører 

Ideelle org. 

Lag/foreninger 

Storsalen – arrangement u/billett 3000,- 1200,- 

Storsalen – arrangement m/billett 4000,- + 10 % av 

billettinntekter 

10 % av 

billettinntekter 

Minimum kr 500,- 

   

Ved  behov for lyd, lys og annen                   kr 300,- pr t                Kr 200,- pr t 

teknisk bistand 

 

 

 

Skoler 

        2015  2016 

* Overnatting 1. natt 55,- 55,- 

* Overnatting fom 2. natt 50,- 50,- 

 

 

Biblioteket 

        2015  2016 

* Purregebyr voksne, 2. purring 20,- 0,- 

* Purregebyr voksne, 3. purring 30,- 30,-* 

* Erstatning ikke tilbakelevering, minimum 300,- 300,-** 

* For låntakere over 15 år 

** Bøker og andre medier med høy innkjøpspris. Individuell vurdering 

b) Helse og omsorg 

  

 Hjemmetjenester 

         2015  2016 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd under 2G  178,-  186,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 2-3G  668,-  668,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 3-4G  900,-  900,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 4-5G  1388,-            1388,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd over 5G  1851,-           1851,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time under 4G  159,-  159,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time 4-5 G  216,-  216,- 

* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time over 5 G  267,-  267,- 

 

Korttidsopphold sykestua 

  2014  2016 

* Korttidsopphold pr. døgn   142,-  147,- 

* Korttidsopphold pr. dag  74,-   77,- 

 

Middager 

PS 79/15



  2014  2016 

* Middag ordinær  85,-     85,- 

* Middag liten  65,-     65,- 

* Transport mat  20,-    20,- 

 

Alarmtelefon 

  2014  2016 

* Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, under 3 G   180,-   180,- 

* Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, over 3 G  231,-   231,- 

 

Aktivitetssenteret 

  2014  2016 

* Egenandel 1 – 2 dg/uke   180,-  180,- 

* Egenandel over 2 dg/uke  231,-   231,- 

  

Legekontoret 

* Egenandeler for konsultasjon, attester, prøvetaking, skriving av sykemelding og div 

forbruksvarer ihht Statens satser eller kostpris. Legekontoret utarbeider oversikt i 

tråd med statlige endringer. 

 

Fysioterapeut 

* Egenandeler for behandling ihht Statens satser. Fysioterapeut utarbeider oversikt i 

tråd med statlige endringer. 

* Abonnement terapirbasseng lag/foreninger:  kr. 2000,- 

 

 

 

c) Teknisk 

 

Husleiesatser pr mnd 

        2014  2015 

* Husleie kommunale boliger, pr m2 62,- 63,- 

* Husleie hybelhus fellesareal 550,- 550,- 

* Husleie felles areal 480,- 480,- 

* Husleie møbler 15% av verdien pr. år 

* Husleie strøm pr. m2 16,- 16,- 

* Garasjeleie 260,- 260,- 

* Kabel-TV 200,- 200,- 

* Kiilgården, pr dag 100,- 100,- 

* Omsorgsboliger helsesenteret 5 250,-  5 250,- 

* Omsorgsboliger Sandvåghaugan 2 6 700,-       6 700,- 

 

  2014 2015 

* Seksjonering, pr seksjon 3 R 3 R 

 

* Behandlingsgebyr festekontrakt 1750,- 1750,- 

 

* Festeavgift laksesett 200,- 200,- 
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* Behandling privat reguleringsforslag 10000,- 10 000,- 

 

 

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1: 

 

Gebyrregulativet er utarbeidet i henhold til Pbl 08 § 33-1. Gebyrer skal ikke overstige 

kommunens nødvendige utgifter på sektoren. Grunngebyr og øvrige faste beløp, er vurdert 

som nødvendige i forhold til å kunne ivareta de oppgaver Skjervøy Kommune har mht. 

byggesaksbehandling. 

 

Mangelfulle søknader mv. medfører imidlertid arbeidsomfang og ressursbehov, som ikke kan 

kalkuleres inn i grunngebyr/faste gebyrer. Dermed vil det gis gebyr for medgått tid til arbeid 

med søknader og saker hvor det er mangler og/eller problemer med å få på plass komplette 

søknader. 

 

Uavhengig av om tiltak er etter Pbl 08 §§ 20-1 eller 20-2, vil alle gebyr bli gitt til tiltakshaver. 

 

 

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1: 

Tiltakstype/Søknadstype Gebyr 2014 Gebyr 2015 
   

Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl § 20-

2): 

  

Grunngebyr (v/komplett søknad)* 2500,- 2500,- 

Gebyr for merarbeid v/mangelfull søknad  Etter medgått 

tid 

 

 

To – Trinns søknad: 

  

- Grunngebyr – Rammetillatelse 

(v/komplett søknad) 

1065,- 1065,- 

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 

(v/komplett søknad) 

1065,- 1065,- 

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 

(v/komplett søknad) 

1700,- 1700,- 

* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for 

merarbeid etter medgått tid. 
  

   

Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl § 20-

1): 

  

Grunngebyr (v/komplett søknad)* 4800,- 4800,- 

Gebyr for merarbeid ved mangelfull søknad  Etter medgått 

tid 

To – Trinns søknad   

- Grunngebyr – Rammetillatelse 

(v/komplett søknad) 

3700,- 3700,- 

- Grunngebyr – Igangsetting nr 1 

(v/komplett søknad) 

2150,- 2150,- 

- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) 

(v/komplett søknad) 

1600,- 1600,- 
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* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for 

merarbeid etter medgått tid. 
  

   

   

Ansvarsrett og godkjenning:   

Søknad om ansvarsrett 270,- 270,- 

Kontroll av sentral godkjenning 690,- 690,- 

Søknad om lokal godkjenning 1600,- 1600,- 

Godkjenning som selvbygger 2150,- 2150,- 

Avslag på søknad om lokal godkjenning 1065,- 1065,- 

   

Ulovlige tiltak Som for tiltaket 

+ medgått tid til 

saksbehandling 

Som for tiltaket 

+ medgått tid til 

saksbehandling 

   

Endringssøknad etter at tillatelse er gitt 600,- + medgått 

tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

600,- + medgått 

tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

 

Midlertidig brukstillatelse 1280,- 1280,- 

   

Søknad om riving 1200,- + 

medgått tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

1200,- + 

medgått tid som 

overstiger 1 

arbeidstime. 

   

Behandling av avfallsplan, nybygg >300 m² 1065,- 1065,- 

Behandling av avfallsplan, rehab. >100 m² 1065,- 1065,- 

   

Søknad om utslippstillatelse < 50 pe 1000,- + 

medgått tid. 

1000,- + 

medgått tid. 

 

Søknad om utslippstillatelse > 50 pe 1000,- + 

medgått tid. 

1000,- + 

medgått tid. 

   

Dispensasjon uten høring 2150,- 2150,- 

 

Dispensasjon med høring 2150,- + 

medgått tid til 

høringsarbeidet. 

2150,- + 

medgått tid til 

høringsarbeidet. 

   

Søknad om areal til oppdrettsanlegg 

(nyanlegg) 

25000,- 25000,- 

 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg 

(endring av eksisterende) 

15000,- 15000,- 

 

   

Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt 

gebyr 

50 % av fastsatt 

gebyr 
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Avviksbehandling pr avvik 670,- 670,- 

   

Timepris ved behandling etter medgått tid 600,- 600,- 

 

Gebyr for kart- og delingsforretning over areal til grensearronderinger (tilleggsareal) 

 

Areal  i m²      2013  2014 

 0-75       2500,-  2500,- 

 76-150      2725,-  2725,- 

 151-300      3700,-  3700,- 

 301-450      4550,-  4550,-  

 451-600      6000,-  6000,- 

 601-750      6150,-  6150,- 

 751-900      7000,-  7000,- 

 901-1050      7800,-  7800,- 

 1051-1200      8600,-  8600,- 

 1201-1350      9000,-  9000,- 

 1351-1500      9500,-  9500,- 

 

Overstiger arealet 1500 m² beregnes gebyret etter tabell 2.  

 

Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal til 

utbyggingsformål. 

 

 Areal  i m²      2014  2015 

* For 0-1500 m2 9650,- 9650,- 

* For 1501-2000 m2 10450,- 10450,- 

* For 2001-2500 m2 11100,- 11100,- 

* For 2501-3000 m2 12000,- 12000,- 

* For 3001-3500 m2 13200,- 13200,- 

* For 3501-4000 m2 14050,- 14050,- 

* For 4001-4500 m2 14600,- 14600,- 

* For 4501-5000 m2 14950,- 14950,- 

* Pr påbegynt dekar over 5000 m2 700,- 700,- 

 

 Gebyr for kartforretning over grenser 
Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gåes opp, betales gebyr etter pkt. 2 

 

A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde 

 

Grenselengde i meter.  

            Fra                                     til           Gebyr i kr. 

           0                                          50                 1825,-     

           50,01                                   75                 3450,- 

Videre økes det med kr. 1240,- pr påbegynt 25 meter 

 

B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkter 

 

Grensepunkt  Gebyr i kr. 
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Inntil 2                  1890,- 

3                  3450,-   

Videre øker gebyret med kr. 1300,- pr. grensepunkt. 

Det rimeligste alternativet skal benyttes. 

 

Gebyr for grensepåvisning 

 Brukes der det er tilfredsstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales gebyr 

etter pkt. 2 og 3. 

 

 

Grensepunkt   Gebyr i kr. 

Inntil 2   1820,- 

3                             3450,- 

Videre økes gebyret med kr. 725,- pr. punkt. 

 

 Gebyr for kartforretning over punktfeste  
For kartforretning over punktfeste betales 50% av minste beløp i tabell 2, dersom merking og/ 

eller oppmåling i marka er nødvendig. 

 

Hvis det er unødvendig med merking og/ eller måling i marka, beregnes gebyr som for 

registreringsbrev etter pkt. 10. 

 

 

Gebyr for avbrutt kartforretning 
Ved tilbakekalling (etter at en forretning er berammet), avbrutt eller annulert forretning, 

betales kr. 1500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av 

oppmålingsmyndighetene på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er 

berammet, betales kr. 300,-. 

 

 Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev. 

Delingsloven § 2-3, forskrift kap. 11 og 20. 

 

For påtegning ved grenseregulering/justering og ajourføring av målebrev betales kr. 1500.- 

 

Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales 

større gebyr enn for ajourføring. 

 

 Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev. 

Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på 

den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og 

grenseregulering taes med. For slik ajourført gjenpart betales 10 % av gebyret for 

kartforretning, dog minst kr. 1500.- 

 

 Gebyr for midlertidig forretning. 
For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 1800.-. Fult gebyr etter pkt. 1 eller 2 

kan innkreves samtidig. 

 

Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens 

oppmålingsmyndighet skal det ikke kreves ekstra gebyr. 
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Gebyr for registreringsbrev. 

For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 1800.-. Berører den enkelte sak flere 

registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 600.- for hvert ekstra registreringsnummer. 

 

Gebyr for kart og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre. 
For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre , for eksempel NVE, NSB, og 

veimyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del arbeidet kommunen 

utfører etter følgende prosentskala: 

 

Klargjøring og registrering   30 % 

Innkalling og avholding av forretning  20 %  

Merking inkl materiell   10 % 

Måling, beregning og uttegning  40 % 

 

Uavhengig av denne tabellen kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om 

fordeling av arbeid og gebyrer. 

 

Gebyrer for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende 

arealer. 

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruk-, 

allmenn fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid, begrenset maksimum 

halvt gebyr etter pkt. 2 og 3. 

 

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid. 

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, 

beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsene skal beregnes etter 1.2 promille av 

brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. 

Minstegebyr kr. 1800.-. 

 

Ekspedisjonsgebyr. 

Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr 3.3 i forskrift. Eller 

forestår kartarbeid/dokumentasjoner for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales 

da et ekspedisjonsgebyr på kr. 1500.- + kr. 300.- for hvert ekstra registreringsnummer dersom 

ikke annet er avtalt, jfr forsk. 17.2. 

 

Behandlingsgebyr for dispensasjon i delingssaker 

Saker som krever dispensasjon fra kommuneplan og Pbl ilegges et behandlingsgebyr på kr. 

2000,- som må betales før igangsetting av høringsprosessen 

 

 

 Tomtesalg      2014  2015 

* Boligtomter pr.m2  25,- 25,- 

* Næringstomter, minimumspris pr m2 150,- 150,- 

 

 Vannavgift (eks. mva)    2014  2015 

* Tilknytningsavgift pr. m2 20,- 20,- 

* Abonnementsgebyr, faktor 1 1700,- 1700,- 

* Forbruksgebyr pr.m2 2,- 2,- 

* Forbruksgebyr målere pr.m3  2,- 2,- 

* Omregningsfaktor m3/m2 1,00 1,00 
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* Stenging/åpning av vanntilkobling, pr gang  1500,- 1500,- 

* Tining av vann og kloakk, pr gang 1500,- 1500,- 

 

 Kloakkavgift (eks. mva)    2014  2015 

* Tilknytningsavgift pr. m2 50,- 50,- 

* Abonnementsgebyr, faktor 1 1200,- 2200,- 

* Forbruksgebyr pr.m2 6,00- 6,00 

* Forbruksgebyr pr.m3  6,00- 6,00 

* Omregningsfaktor m3/m2 1,00 1,00 

* Spyling av kloakk, pr gang minstepris 1500,- 1500,- 

* Transport spylevogn pr km 5,- 5,- 

 

Feieavgiften eks. mva. 2014 2015 

 Feiing pr pipe 400,- 500,- 

 Videofilming røykløp 1000,- 1000,- 

 Fresing av røykløp 2000,- 2000,- 

 Tetthetsprøving av pipe 800,- 800,- 

 

 Renovasjonsavgift (eks. mva)   2014  2015 

* Standardabonnement 2866,- 3067,- 

* Miniabonnement 2376,- 2495,- 

* Kompostabonnement 2376- 2495,- 

* Storabonnement 4166,- 4458,- 

* Fritidsabonnement 765,- 780,- 

* Fritidsabonnement m/dunk  1700,- 

* Byttegebyr 248,- 248,- 

* Kjøp av dunk 496,- 496,- 

* Hentegebyr dunk inntil 6 m  960,- 

* Tømming septikktank hvert år 1505,- 1565,- 

* Tømming septikktank hvert 2.år 758,- 788,- 

* Tømming septikktank fritidsboliger hvert 3. år 524,- 545,- 

* Tømming septikktank hvert 4. år 394,- 410,- 

* Slam pr m3 (over 4 m3) 413,- 430,- 

* Ekstra tømming septikk 1984,- 2063,- 

* Ekstra tømming 1.11 – 30.4 2976,- 3095,- 

* Manglende merking slamtank  480,- 

 

 Utleie maskiner og utstyr 

* Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste økes ikke i 2015 

 

Prisliste for alarmtilknytning til Skjervøy brann- og redning 

Alle priser er eks mva. 

         2014  2015 

Tilknytning – engangsbeløp betales til Tromsø Brann og redning  4 072,- 4072,- 

Inkluderer 

- klargjøring av mottak i 110-sentralen fra en alarmsender 

 

Årsavgift          6 792,-  6792,- 

 

Inkluderer 

PS 79/15



- overføring fra en alarmsender 

- direkte utkjøring av innsatsstyrke 

- fem unødige alarmer pr kalenderår 

- tre unødige utrykninger pr kalenderår 

- varsling av inntil tre kontaktpersoner pr alarm 

Pris pr mnd kr. 549,- 

 

Priser på tjenester som ikke er inkludert i kontrakten: 

- unødig utrykning pr gang        Kr. 4 500,- 

- unødig alarm pr gang        Kr.    500,- 

- ikke kontakt med oppførte kontaktpersoner pr hendelse    Kr.    500,- 

- kontaktperson ikke møtt på oppfordring pr hendelse     Kr. 2 000,- 

- årsavgift pr ekstra alarmsender       Kr. 4 500,- 

 

Havneavgifter 

 Vareavgift, eks mva       

Etter eget regulativ for vekt og varetype økes ikke 

 

 Anløpsavgift, eks mva    2014  2015 

* De første 150G  0,57 0,57 

* De neste 150G  0,91 0,91 

* De neste 200G  1,03 1,03 

* De neste 200G  1,38 1,38 

* Minimumssats er 50 G 

 

 Fast årlig anløpsavgift hjemmeflåten, eks mva 2014  2015 

* Båter inntil 15 m 340,- 340,- 

* Båter 15 – 30 m 455,- 455,- 

* Båter over 30 m 680,- 680,- 

* Fritidsbåter over 20 fot 230,- 230,- 

  

Kaiavgift, eks mva     2014  2015 

* De første 150G 2,20 2,20 

* De neste 150G  4,00 4,00 

* De neste 200G  4,45 4,45 

* De neste 200G  5,17 5,17 

 

 Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy, eks mva2014  2015 

* Fiskebåter pr breddemeter 1350,- 1350,- 

* Fritidsbåter pr breddemeter 2250,- 2250,- 

* Døgnplass 100,- 100,- 

 

 Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand, eks mva 2014  2015 

* Alle båter pr breddemeter 1160,- 1160,- 

 

 Skipsavfall, eks mva     2014  2015 

* De første 150 G 80,- 80,- 

* De neste 150 G 180,- 180,- 

* De neste 200 G 280,- 280,- 

* Over 500 G 450,- 450,- 
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* Hjemmeflåten inntil 15m, pr år 300,- 300,- 

* Hjemmeflåten 15-25m, pr år 400,- 400,- 

* Hjemmeflåten over 25 m, pr år 500,- 500,-  

 

 Vann, eks mva     2014  2015 

* Pr tonn 13,00 13,00 

* Minimumsbeløp 130,- 130,- 

 

 Strøm, eks mva     2014  2015 

* Pr kWh 1,35 1,35 

 

 ISPS, eks mva     2014  2015 

* ISPS-vederlag, andel av kaiavgift 20 % 20 % 

* Vognvederlag pr døgn 20,- 20,- 

 

LNG-drevne fartøyer gis en rabatt på 20 % på alle avgifter 

  

d) Felles 

 

Kopiering      2014  2015 

* Ordinær kopiering A4 5,- 5,- 

* Ordinær kopiering A3 7,- 7,- 

* Kopiering fra arkiv A4 20,- 20,- 

* Kopiering fra arkiv A3 20,- 20,- 

* Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m. 75,- 75,- 

* Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m. 100,- 100,- 

 

Laminering      2014  2015 

* A4 30,- 30,- 

* A3 50,- 50,- 
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Oppfølgingsrapport nr 6 2015-18 

Henvisning til lovverk: 

 

  
Rådmannens innstilling:  
Formannskapet tar rapporten til etterretning.  

 

 

 
 

Saksopplysninger:  
Vedlagte rapport inneholder følgende:  

A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 171214.  

B) Punkter fra tidligere år som ikke er avsluttet.  

C) Nye investeringer 2015. 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  

bemanninga som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer dit at de ikke lar 

seg gjennomføre som forutsatt.  

J) Planer som skal revideres i 2015, inkl planer som ikke ble ferdige i 2014.  

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 2015. I økonomiplanen er det en del stillingskutt også utover i perioden fra 

2016, som det er viktig å begynne å tenke på så tidlig som mulig  

N) Oversikt over saker som skal til politisk behandling i løpet av 2015 

 

Vedlegg 

1 Administrasjonens oppfølging av vedtak i BØP 2015-18 
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015 – 2018  
 

 

RAPPORTERING NR 6– FORMANNSKAPSMØTE  

Rapporten oppdatert pr 23.11. 2015 

 

I henhold til vedtak i kommunestyret 171214, blir rapportene lagt fram som politisk sak 

i formannskapet. 

 

A) PUNKTER I VEDTAKET 171214 

 

1) Utleieboliger Ansvar: Teknisk 

Vedtak: Dagens boligmasse skal beholdes, men den må justeres etter behov. Det betyr at det 

må bygges om fra store leiligheter til små. Det bør startes med å renovere de byggene med 

lavest standard, det lages et kostnadsoverslag for minimum to boliger som legges fram for 

behandling i 2015. Det legger frem plan som drøftes/vedtas i møtet. Uvisst om en når dette i 

2015, viss ikke tjenesten kjøpes eksternt. 
 
2) Privat og offentlig samarbeid (OPS) Ansvar: Rådmann 

Vedtak: Det bør tilrettelegges slik at private kan bygge nye leiligheter.  

Mål om at det lages en anbudsbeskrivelse ihht kommunestyrets vedtak innen 1. april 2015. 

Anbudsbekrivelsen er ferdig. Lagt ut på Doffin med frist 23.06. Oppdatert info i møtet. Et 

samarbeidsavtale med i alt 11 boliger, der kommunen har 40 % tildelingsrett er underskrevet. 

 

4) Gebyrer for vann og kloakk Ansvar: Økonomisjefen/teknisk 

Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå dagens gebyrsatser for avløp til bedrifter 

sombruker mye vann, men der bare en mindre del går tilbake til kommunens kloakksystem. 

Det legges fram en sak for kommunestyret senest juni 2015. Den nye ordningen skal gjelde 

fra2015. Det utarbeides en ny kommunalforskrift for vann og avløp. Saken legges fram for 

kommunestyret senest høsten 2015. Legges frem en forståelse av hvordan vi skal utarbeide 

forskriften og plan for gjennomføring. Politisk representasjon i arbeidsgruppe må avgjøres i f-

skap 2. mars. Grunnlagsdokument drøftes med arbeidsgruppe før sommeren. Prosessen er i 

gang som planlagt. Utsatt til 2016. 

 

5) Skateboardrampe Ansvar. Kultur og undervisning 

Innspill fra barnas kommunestyre og ungdommens kommunestyre om bygging av en 

skateboardrampe utredes og forsøkes finansiert i løpet av 2015. Halvparten er allerede 

finansiert av private. Prøver å få på plass privat finansiering for resten. 75 000 fra private på 

Skjervøy kommune 
Rådmannen 
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plass. Avventer svar ang fylkeskommunal støtte. Ingen støtte fra FK. Initiativet ligger nå hos 

ungdomsrådet. 

 

B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 

SLUTTRAPPORTERT 
 
6) Reduksjon energiforbruk Ansvar: Teknisk 
Vedtak fra 2013: 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.Prøveordning for kommunale barnehager inkl Årviksand. Halvparten av spart strøm kan 

virksomhetene selv beholde. Hva skal være utgangspunktet – gjennomsnittlig strømforbruk 

siste 5 år? Utsettes til ny vedlikeholdsleder er på plass. Oppstart energisparingsforsøk 1.april 

2015. Utsatt oppstartsdato 1.8.15. Nedprioritert. 

 

7) Tilstandsrapport kommunale kaier Ansvar: Teknisk 

Vedtak fra 2013: 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. Hvert år inspiseres 

50% av flytebryggene, ikke kaiene av dykkere, rapport fra inspeksjon kan legges fram i K-

styre. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid, men det jobbes med en løsning. Man ser at 

vi innen desember 2015 skal ha dette ferdig. Tilbud innhentes, jfr revidert budsjett. Arbeidet 

er gjennomført. Venter på rapport. 

 

8) Flomlys kunstgressbanen (nr 12) Ansvar: Kultur/undervisning 

Vedtak fra 2013: 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.  Fylket har akseptert vedtaket som grunnlag for videre 

behandling av søknaden. Utbetaling av kommunale midler forutsetter at prosjektet er 

fullfinansiert. Prosjektering på gang. Arbeidet har som mål å starte opp sommeren 2015.  

Tilbudskonkurranse uke 48/49. Anlegget skal ferdigstilles innen juli 2016. 

 

9) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 1 i 2013) Ansvar: Ordfører og Rådmann 

Sykestuekomp er sikra bare for 2015. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av én 

politiker fra hvert parti som skal arbeide mot Storting og regjering ift å videreføre 

sykestuekompensasjonen. Forslag fra rådmann i Nordreisa om å arbeide i fellesskap for å 

videreføre kompensasjonsordning. Samarbeidsmøte 28. januar i Nordreisa. De andre tre 

kommunene inngår i Skjervøygruppa som ei felles aksjonsgruppe. Pr nå er repr. fra 

Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy klare. Møte i den interne Skjervøygruppa 19. februar. Nytt 

fellesmøte 30. mars. Info i f-skap. Møte 12. mai utsatt. Ei evaluering av sykestueordninga må 

gjennomføres (initiativ fra UNN). 

 

10) Klimaklubben og Grønn Hverdag (nr 6 i 2013)   Ansvar: Formannskapet 

Arbeidsgruppen justert i november 2013: Ingrid Lønhaug (leder), Janne G Konst og Emilie 

Lauritzen. Formannskapet avklarte i februar at gruppa fremmer forslag til BØP 2015-18. 

Klimaklubben er lagt ned – overtatt av Framtid i våre hender. Gruppa møtes i januar for å 

drøfte «miljøsertifisering i kommunal virksomhet». 

Vedtak BØP 15-18: Kommunen har god erfaring med søppelaksjoner. I kommuneplan for 

energi og klima i Nord-Troms er det en målsetting om å sertifisere 30 % av kommunens 
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virksomheter innen 2014. Vi ligger langt etter målsettingen. Formål med tiltaket: økt kontroll 

med forbruk, økt gjenvinning og et kollektivt løft om klimasamarbeidet. 

Økonomi: Økte utgifter i 2015 med 30.000,- og i 2016 med 30.000,- Avfallsservice initierer 

og finansierer miljøfyrtårnsertifisering i skolene. Oppstart høst 2015. Forberedende arbeid i 

gang. Ledes av Geir Sagelv. 

 

13) Kystens Kompetansesenter (pkt 26 i 2013) Ansvar: Rådmannen 

Det jobbes med planer for tettere samarbeid mellom grunnskolen og videregående. Søknad 

om RUP-midler sendes før sommeren. Prosjektleder for etablering av Newtonrom tilsettes fra 

1.8.14 (50% stilling). Leieavtale ang rom og felles bruk –Drøftinger om leie i gang. Midler 

avsatt i BØP 15-18 (helårsvirkning): Drift Newtonrom: 150 000, leie: 250 000. Møte med 

Troms Fylkeskommune 20. febr. Oppdatert info i formannskapet. Prosjektering i samarbeid 

med Lerøy. Intensjonsavtale under utarbeidelse. Ingen avtale underskrevet ennå. Sak i 

Fylkestinget i juni ang låneopptak for realisering av Newtonrom og visningssenter. Arbeid 

med fullfinansiering av Newtonrom pågår. Pr nå ingen leieavtale underskrevet. Leieavtale 

underskrevet. Arbeid med finansiering av Newtonrom pågår. Ymber bidrar med 500 000. 

Utbyggingskostnader lagt inn i budsjettet til Troms Fylkeskommune. 

 

C) NYE INVESTERINGER 2015 
15) Rehabilitering av ungdomsskolen (I-7) Ansvar: Teknisk 

Avklaring om at ungdomsskolen forblir i eget bygg krever ei oppgradering av selve bygget. 

Dette er renovering som kommer i tillegg til den tekniske oppgraderinga som er knytta til 

EPC-prosjektet. Låneopptak på 9,5 mill. Info gitt i k-styre 18. febr. Anbudsprosess i gang. 

Anbudsbefaring 18.08. Toaletter på ungdomsskolen ferdige til skolestart. Ny info gitt i f-skap 

9.11. Asbest i fasade forsinker prosessen med skifte av vindu og medfører omprioritering 

innenfor totalramma. 

 

16) Kjøp av lastebil til Skjervøyterminalen (I-9) Ansvar: Teknisk 

Forutsetning for låneopptak på kr 1,8 mill er at kapitalkostnadene dekkes innenfor egen 

ramme. Ny bil forventes å gi økt inntjening pga effektivitet og stabil drift. Lånemidler 

omdisponeres til bl a reparasjon av tak på Skjervøy terminalen og et eventuelt kjøp av 

Solstua. Lånemidler intakt – pr nå ingen kjøp. 

 

17) Utbedring av rådhustaket (I-11) Ansvar: Teknisk 

Den eldste delen av rådhustaket (bygd på 50-tallet) må utbedres. Låneopptak: 800 000. 

Utarbeidelse av anbudsbeskrivelse i gang. Omdisponeres til nytt tak på Skjervøyterminalen. 

Arbeidet igangsatt. 

 

20) Kiilgården (I-15) Ansvar: Teknisk/kultur og undervisning 

Prosjektet renovering (utvendig og innvendig) er totalt beregnet til 2,7 mill. Pr nå er det 

mottatt kr 1,425 mill til prosjektet i eksterne midler fra Fylkeskommunen, Kulturminnefondet, 

UNI- stiftelse og Lerøy. Prosjektet finansieres med låneopptak på 1,275 mill. 

Kapitalkostnader og drift vil søkes dekt inn ved utleie av bygget. Pristilbud innhentes ift ytre 

renovering. Brannprosjektering er i gang. Brannprosjektering ferdig. Oppstart utvendig 

arbeid: 1. juni. Anbud mottatt (frist 19. mai.). Rimeligste anbud lot seg ikke realisere, og 

prisen på det utvendige arbeidet ble derfor 1,4 mill  - 0,4 mill mer enn budsjettert. Arbeid 

påbegynt. Utvendig arbeid nesten ferdig. Innvendig arbeid igangsatt. 

 

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
24) Energisparekontrakter (I-3). Ansvar: Teknisk  

PS 80/15



Kartlegging/forprosjekt akkurat ferdigstilt etter avklaringen om KKS. Igangsetting av fase 2 

denne sommeren. Arbeidet er i gang. Prosjektet skal fullføres i løpet av 2015. Info gitt i k-

styre 18. feb. Strømbesparelser i år lar seg ikke realisere, da anlegget ikke er igangsatt. 

 

25) Opprusting svømme/idrettshall (I-4). Ansvar: Teknisk  

Fase 1, se under punkt 15.  

 

26) Vannledning Storbuktvannet . Ansvar: Teknisk  

Det var for mange år siden planlagt å legge ny vannledning fra Storbuktvannet til 

inntaksdammen på Kågen. Dette for å sikre vannforsyningen og ha bedre kontroll med 

vannforbruket fra Storbuktvannet. Det ble kjøpt rør, arbeidet var på anbud, anbudet ble mye 

dyrere enn kostnadsoverslaget. I samme stund ble det bestemt at Uniprawns skulle legge ned 

drifta på Skjervøy og med det datt behovet bort. Anbudene ble forkastet og utbyggingen stilt i 

bero. Dette er nå aktualisert igjen. Skjervøy har fått en ny ”storforbruker” av vann og 

produksjonen økes fra år til år. Derfor er det viktig å foreta utbyggingen som var planlagt med 

ny ledning fra Storbuktvann og nytt inntaksarrangement i inntaksdammen. Dette for å få 

bedre kontroll med vannressursene vi har på Kågen. Estimert kostnad kr. 5 000 000,-. Økt 

ramme ihht BØP, 6. mill. Forarbeid i gang. Midler fra vakanse VA-ingeniør brukes til å kjøpe 

ekstern bistand til komplettering av prosjekteringsarbeid. Ny prosjektering igangsatt. 

 
27) 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. 

Jobbes fortsatt med dette. I sluttfasen. Avsluttes uke 48. 
 

28) 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. Mottatt positivt svar fra Arnøylaks. Tilskuddet ikke 

endelig bekrefta, men det forventes at det ikke trekkes tilbake. Tilskudd positivt bekrefta. 

Kontrakt under utarbeidelse. Sak i k-styre 18. feb. Kontrakt underskrevet. Ingen byggesøknad 

foreligger pr nå. I gang. Ser greit ut pr nå. Kaia er ferdig. Byggeregnskap forventes avlevert 

innen utgangen av året.  

  

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen 
 

29) Innføring av web-basert internkontrollsystem 

Systemet leveres av Kommuneforlaget. Det inneholder moduler for HMS, kvalitetsindikatorer 

for ulike tjenesteområder, ROS, avvikshandtering m fl. Oppstart: 1. mars. Igangsatt. 

 

30) Kommunestruktur. Ansvar: Ordfører og rådmann 

Vedtak om prosess gjort i oktober. I slutten av januar skal Fylkesmannen ha ferdig 

statusbilder for alle kommunene. Disse skal brukes i en videre utredning. Møte i Nordreisa 19. 

januar utsatt pga Kåfjord og Kvænangen ikke kunne delta. Ny dato foreslås i forb med første 

møte i regionrådet. Uavklart status ift Kåfjords og Kvænangens deltakelse i et oppstartsmøte. 

Foreslått dato, 10. mars, men pr nå ingen bekreftelse fra Kå og Kv. Ang statusanalyse egen 

kommune: forslag fra rådmannen: politisk arb.gruppe, adm, tillitsvalgt og repr for 

ungdomsrådet arbeider seg gruppevis gjennom analysemal for å gjennomføre egen analyse. 
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Bør behandles i k-styre i juni. Andre fellesmøte med de 4 Nord-Troms-kommunene: 15. april. 

Ny dato: 20. mai. Eget statusbilde er i sluttfasen, tas opp politisk i k-styre i juni. Utredning 

skal starte høsten 2015 og være ferdig juni 2016. Utlysning av prosjektlederstilling i uke 48. 

Reformarbeidet har vært «på vent» i påventet av vedtak fra Kvænangen. Vedtak mottatt i uke 

47 om at de skal være med i ei utredning av Nord-Troms4. 

 

A) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef 
32) Utredning av nytt barnehagetilbud 

Pga nedtrapping av ant barnehageplasser i den private barnehagen, må nytt kommunalt 

barnehagetilbud planlegges. Vedtak 171214: Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av 

Hilde Thomassen, Dag Johansen og Kari-Ann Olaisen. Mandat: vurdere ulike løsninger (se 

skissering i saksopplysningene). Gruppa gis frist til 1. mars å legge frem en planskisse med 

kostnadsoverslag. Sak 18. mars. Stilling lyst ut. Frist: 15.4.15. Sak i formannskap 20.4.15. 

Det arbeides med midlertidig barnehagetilbud (Solstua eller klubbhus), samtidig som ei 

permanent løsning må på plass. Mulig alternativ er Prestegårdsjorda. Det forsøkes å få til 

møte med kulturetaten på fylket. Reguleringsarbeid påbegynt etter positive signaler fra 

kulturetaten på fylket. Solstua forventes klar 1.10. Sak i k-styre (oktober) ift permanent 

barnehageløsning. Solstua tatt i bruk 1.11. Barnehagelalternativ i BØP 16-19. 

 

 

34) 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. Det gjenstår avtale med to grunneiere. 

Politisk påtrykk for å komme videre? Nytt privat prosjekt under planlegging, der «fra molo til 

molo» er inkludert (gjelder én av de uavklarte eiendommene). Vi avventer derfor. Politisk 

press? Foreløpig ingen info om turistprosjekt i området. 

 

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef 
 

34) Dagsentertilbud fra høsten 2015 

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. Vurderes utvida til 100% miljøarbeider ved omprioritering 

(høst-15). PPT-lokalene anses brukbare til formålet (det beregnes 10 plasser). Stillinga lyses 

ut – 63,15 %. Oppstart 1. sept. Arbeid med å klargjøre lokaler + tilsetting foretas tidlig høst. 

Lokalet er klart. Tilsettingsprosess gjennomført, men stillinga er fremdeles ubesatt. 

 

36) 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. Prosjektet er igangsatt. Ny søknad under utarbeidelse (midler gis for ett år i 

slengen). Midler for 2015 mottatt – blir mest sannsynlig ikke videreført. Det er midler til 50 

% prosjektmedarbeider til sommeren 2016. 

 

37) Nødnett helse. Ansvar: Helse og omsorg 

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) 
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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. 

Driftsutgifter på kr 300 000 (årlig) legges inn i forslag til BØP 2015-18. Vedtatt midler til 

dette. Det ligger an til oppstart av nødnettet først i 2016.Samarbeid med Kvænangen under 

vurdering. Kvænangen uaktuell. Kostnader for drift av nødnett fremdeles noe usikre, bl a pga 

uklarhet rundt behov for/krav til lydlogg. Teknisk befaring i uke 42. Opplæring og 

istandsetting av rom før forventa oppstart i 1. kvartal 2016. Ombygging i gang. Driftsstart 

3.kvartal 2016, oppstart opplæring 1. kvartal 2016. 

 

38) Brukerundersøkelse barnevern 

Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Selve undersøkelsen (intervju) utsatt til seinere 

på våren. Politisk behandling i løpet av våren. Utsettes til høst-15. Ikke prioritert. 

 

39) Brukerundersøkelse helsestasjon 

Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Er gjennomført, men pga sykefravær må 

saksbehandling utsettes. Forventes klar til politisk behandling til våren. Ikke prioritert. 

 

40) Brukerundersøkelse psykisk helse 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. Utsatt til 1. kvartal 2016. 

 

41) Brukerundersøkelse utviklingshemmede 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. Utsatt til 1. kvartal 2016. 

 

42) Brukerundersøkelse sykestue/sykehjem 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. Utsatt til 1. kvartal 2016. 

 

 

B) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef 
43) Sammenrasing kai Havnegata 38. Ansvar: Teknisk 

Avtalt med kjøper av fiskebruket at kaia skal rives innen utgangen av 2016. Lagt inn i forslag 

til investeringsprosjekt i BØP 2015-18.  Befaring i januar (revisor). Avklaring med revisor: 

låneopptak til riving ikke mulig. Inntekter fra salg av fiskebruk kan brukes til riving. Stevning 

mottatt 8.4.15. Oppdatert info i møte. Prosjektering av riving og avklaring ift gjenværende 

bygg på kaia må avklares. Ligger inne i forslag til BØP 16-19. 

 

44) Økt vedlikehold veglys 

Vedtak BØP 15-18: Det er stort behov for investering i nye linjer og stolper til veglysnettet, 

slik at en oppnår stabil drift. Det har vist seg at trivselen øker både i by og tettsted når folk får 

lys langs vegene. Det legges inn økt utgift på 250.000,- i 2015 og 250.000,- i 2016. Befaring 

ift status anlegg. Lagt inn i forslag til investeringsbudsjettet: kr 300 000 i 2016. 

 

45) Radontiltak 

Det har vært foretatt radonmålinger i kommunale utleieboliger og det fremkommer høye tall 

som gjør at kommunen må gjøre tiltak. Det må foretas en måling til i januar/ februar måned 

for å fastslå om verdiene er riktige. Det kan være så mange som 10 boliger som må utbedres 

for radon. Kostnaden for utbedring av et tiltak settes til kr. 50 000,- for hver bolig. Nye 
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målinger skal gjennomføres. Målinger gjennomføres. Ulike tiltak ift ulike nivå av radon. 

Ramma ser ut til å holde. 

 

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen 
 

J) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES 
48) Kommunedelplan for fysisk aktivitet Ansvar: Kultur og undervisning 

Politisk behandling høsten 2015. 

 

49) Regional kompetanseplan (for lærere) Ansvar: Kultur og undervisning 

Forrige plan vedtatt i 2009. Gjeldende plan: 2012-2015. Revidering av plan i gang. 

 

50) Tilsynsplan for barnehagene Ansvar: Kultur og undervisning 

Ny plan skal ferdigstilles i løpet av 2015. 

 

51) Plan for kreftomsorg og lindrende pleie Ansvar: Helse og omsorg 

Forrige plan vedtatt i 2011. 

 

52) Plan for demensomsorg Ansvar: Helse og omsorg 

Forrige plan vedtatt i 2010. 

 

53) Fiskerihavneplan Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt i 2009. 

 
54) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef 

Ikke prioritert oppgave for tida.  

 

55) Kommuneplanen - samfunnsdelen. Ansvar: Rådmannen 

Helhetlig ROS, internkontrollsystem og arealplanen vil måtte prioriteres i 2015, og 

samfunnsdelen forskyves til 2016. En samfunnsdel «light» er utarbeidet som ei innledning til 

arealplanen. 

  

56) 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. 

Planbeskrivelse skal opp i planforum 26.2. Planen ligger ute på høring til 22.06. 

Høringsinnspill bearbeides før 2. gangs høring. 

 

58) Overordnet opplærings- og utviklingsplan. Ansvar: Rådmannen 

Forrige plan vedtatt 1999. Må sees i sammenheng med kompetanseplaner og 

kompetansekartlegging og samfunnsplan.  

 

60) 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 politisk 

behandling i desember-møtet. Sees i sammenheng med regional kompetansekartlegging som 

gjennomføres høst 14. Kartlegging gjennomført. Politisk sak i juni. Felles kompetanseplan for 

Nord-Troms skal utarbeides. Midler til Helsefagarbeiderløftet mottatt (kr 600 000). 

 

62) Sentrumsplan. Ansvar: Teknisk 
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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. Denne planen utsettes til 

næringsmedarbeider er tilsatt. Bør prioriteres. Oppgave for maritim utviklingssjef? Avventer 

plan ift avklaring mht planlegger-stiling (Plankontor el egen planlegger?) 

 

63) 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. Må gjøres i 2015. Forskyves til 2016. 

 

64) 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. Må gjøres i 2015. Forskyves til 2016. 

 

66) Arbeidsreglement og etiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen 

Sist vedtatt 1999. Arbeidet tenkes organisert i arbeidsgruppe med deltakelse fra 

fagforeningene. Oppstart våren 2015. Gruppe nedsatt og arbeidet igangsettes etter påske. 

 

K) NYE PROSJEKTER 
Formannskapet enig om at sluttrapporter inkl regnskap legges fram som referatsak til 

formannskapet etter hvert som prosjekter avsluttes. 

 

L) NYE UTFORDRINGER 
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 

kunne bli forlenget utover året.  

 

M) INNSPARINGER/TILTAK ETTER 2015 

En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2016 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 

 

67) Stillingskutt rådhuset høsten 2015. Ansvar: Rådmannen 

Intern prosess igangsatt. Avventer avklaring ift hva som skjer med 

skatteoppkreveroppgavene. Stortingsvedtak i juni. Forslag i BØP 16-19: stillingskutt fra høst 

2017. 

 

70) 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. Eventuelt tiltak i BØP 2016-19. Opprettholdes. 

Jfr BØP 16-19. 

 

72) Red ramme spesped b-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning 

Pr nå ser det ut for å gå greit. Tiltak lagt inn i forslag til BØP 2015-18. Tiltak videreført i BØP 

2015-18. Ytterligere tiltak ift assistentressurs fra 1.8.15, jfr revidert øko.plan. 

 

73) Red rammetimer Arnøyhamn høst 2015. Ansvar: Kultur og undervisning 
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Pr nå ser det ut for å gå greit. Ser ut som om reduksjonen ikke kan gjennomføres pga 

spes.ped. Opprinnelig nedtak på 150 % - 14% av disse må opprettholdes. Forslag til BØP 16-

19: nedlegging av Arnøyhamn. 

 

75) 1 klasse mindre b-skolen høst 2017. Ansvar: Kultur og undervisning 

Pr nå ser det ut for å gå greit. Todeling lagt inn i forslag til BØP 16-19. Signaler i 

statsbudsjett: styrking av lærere i 1.-4. klasse. 

 

76) 1 klasse mindre u-skolen høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning 

Pr nå ser det ut for å gå greit. Deling opprettholdes i forslag til BØP 16-19. 

 

77) 1 stilling generelt kutt helse omsorg 2016. Ansvar: Helse og omosrg 

Pr nå ser det ut for å gå greit. Pr nå videreført. Omstillingsprosjektet i 2016 må vise hvor kutt 

kan gjøres. 

 

78) Red ant virksomheter pleie og omsorg 2015. Ansvar: Helse og omsorg 

Arbeidet påbegynt og endelig avklaring foreligger til BØP 2015-18. Det legges opp til felles 

leder for avlastninga og Malenaveien 2/4. Én felles leder er mulig, men det utløser behovet for 

en avdelingsleder i Malenaveien (pga det store antallet ansatte), og dermed ikke forventa 

innsparing. Nye organiseringsmuligheter på drøftingsstadiet. Jfr BØP 16-19: 

omstillingsprosjekt. 

 

79) 1 stilling generelt kutt teknisk 2016. Ansvar: Teknisk 

Pr nå ser det ut for å gå greit. Jfr BØP 16-19: omstillingsprosjekt. 

 

80) Reduksjon planlegging 2016. Ansvar: Teknisk 

Pr nå ser det ut for å gå greit. Videre drift av plankontoret må avklares våren 2015. 

Kommunestyresak i juni. Planleggerstilling satt vakant i forslag til BØP 16-19. 

 

81) 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. Gruppe nedsatt 

for å se på arealbruken totalt sett. Oppstartsmøte 4. mars. PPT-kontor flyttes fra Skoleveien til 

ungdomsskolen. 

 

 

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. 

 

Formannskap/kommunestyre i februar: 

Saker: 

 Brukerundersøkelse barnevern  

 EPC og utbygging ungdomsskolen  

 Sandøra – reguleringsplan (mars) 

 Tiltak ved overtallighet  
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 Ole Rødum – innkjøp 

 Plan og bygningsloven? 

 Arealdisponering/-utnyttelse  

 Oppsummering av Ungdom på Ræk (tema) 

 

 

 

Formannskap/kommunestyre i mars: 

 Samferdsel - tema 

 Vaskeriet 

 Prosjekt boligutvikling i Nord-Troms 

 Barnehage ny avdeling  

 Steinbruddet – regulering (næringsutv) 

 Sandøra - reguleringsplan  

 Regulering av skolekretser  

 

 

Formannskap/kommunestyre i juni: 

 Regnskap og årsmelding 2014 

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 

 Kirkegården – reguleringsplan 

 Plan for atomberedskap (RS) 

 Veinavn – endelig godkjenning 

 Tilstandsrapport grunnskole  

 Brannordning 

 Tilsynsrapport brann (RS) 

 Reservert kontrakt (ASVO) 

 Komrev Nord IKS 

 Endelig behandling kystsoneplan 

 Vaskeriet 

 Kompetansekartlegging innen helse og omsorg 

 

 

Formannskap/kommunestyre i september/oktober: 

 Økning avløpsavgift 

 Arealeffektivisering 

 Omdisponering av prosjektskjønnsmidler (RS) 

 Samarbeidskommune OPS-fengsel 

 Forvaltningsrapport Skjervøy Fiskeriutvikling 

 Økonomirapportering 

 

Formannskap/kommunestyre i november/desember 

 Budsjett/økonomiplan 

 Møteplan 2016  
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 Videreføring av Nord-Troms Friluftsråd 

 Felles turkart 

 Gebyrforskrift  

 Barnehage 

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 

 Kommunalt reglement for salg av eiendommer  

 Feieforskrift 

 Supplering arbeidsgruppe «Kommunereform» 

 Brev ang kommunereform (RS) 
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2015/1361 -1 

Arkiv: P00 

Saksbehandler:  Ørjan Albrigtsen 

 Dato:                 20.11.2015 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

81/15 Formannskap 30.11.2015 

Forskrift havn 

Ordførers innstilling 

Formannskapet nedsetter en arbeidsgruppe som sammen med rådmannen skal utarbeide ny 

forskrift om bruk og orden i havnene i Skjervøy kommune. Forskriften med prisregulativ skal 

være ferdig senest høsten 2016. 

Arbeidsgruppen skal bestå av tre personer: 

Leder Ørjan Albrigtsen. Formannskapet bestemmer de resterende to medlemmene. 

Saksopplysninger 

Henviser til muntlig orientering i formannskapsmøtet 09. November 2015, og tidligere 

behandling i formannskapet. Det ønskes å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide en 

havneforskrift med prisregulativ for havnene i Skjervøy kommune.  

Vurdering 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1256 -2 

Arkiv: 69/136 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 22.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

82/15 Formannskap 30.11.2015 

 

Nordveien 46: Søknad om byggetillatelse av garasje og dispensasjoner fra 

reguleringsplan gnr 69 bnr 136 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og bygningsloven. 

Reguleringsplan for forlengelse av Nordveien. 

Veiloven. 

Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg 

(hjemlet i veiloven §43). 

Vedlegg 

1 Søknad 

2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 

Nordveien 46 - gnr 69 bnr 136 

3 Tegninger 

4 Kart 

5 Naboerklæring 

6 nabovarsel 

7 Plankart forlengelse av Nordveien 

8 Reguleringsbestemmelser forlengelse av Nordveien 

9 Forskrift om bygging av avkjørsler fra offentlig veg 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap gjør slikt vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, annet ledd, samt bestemmelsene i 

Reguleringsplan for forlengelse av Nordveien pkt. 1.4 og 1.8, byggelinje på tilhørende 

reguleringskart, Veiloven og forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av 

avkjørsler fra offentlig veg (hjemlet i veiloven §43) avslås søknad om byggetillatelse for garasje 

i Nordveien 46. 

 

Avslaget begrunnes ut i fra trafikksikkerhetshensyn. Garasjebygget er over 70 m2 og av en slik 

størrelse at det ikke er plass til å snu bilen i egen avkjørsel. Bestemmelsen det søkes dispensert 

fra, herunder veiloven §43, reguleringsbestemmelsene pkt. 1.4 og 1.8, blir vesentlig tilsidesatt. 
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Saksopplysninger/vurderinger 

Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for forlengelse av Nordveien. 

 

Det søkes om byggetillatelse av ny garasje på 89 m2 (utregnet av saksbehandler på bakgrunn av 

tegning vedlagt søknad). I tillegg søkes det om å bygge garasjen nærmere vei enn byggelinja i 

reguleringsplanen tillater. Dispensasjon fra byggelinjen søkes på grunn av størrelsen på garasjen 

og for å slippe understøtting av huset i forbindelse med gravearbeider. Veggene for garasjen vil 

gå i tomtegrensa mot Nordveien og i tomtegrensa til naboen på vestsida (69/181). Naboen har 

gitt samtykkeerklæring på dette. Øvrige naboer har ingen merknader til bygget. 

 

 

Søknaden krever ikke endring fra eksisterende avkjørsel, men medfører at avkjørselen blir 

uoversiktlig. Garasjen er av en slik størrelse at det ikke er plass til å snu bilen i egen avkjørsel. 

Det må rygges ut i Nordveien. Søker er blitt gjort oppmerksom på dette på befaring 9 november 

2015.  

 

 

I forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg 

(hjemlet i veiloven §43) stå følgende: 
 

Pkt. 6.  

Dersom avkjørselen er adkomst til garasje, forretning eller driftsbygning eller regelmessig nyttes 

til bilkjøring, må det utenfor vegområdet innrettes snuplass slik at rygging ut på vegen unngås. 

 

Pkt 15.  

For avkjørsel fra kommunal veg gjelder bestemmelsene i punktene 3-13 tilsvarende dersom ikke 

annet er bestemt av kommunen. 

 

Eksisterende avløpskum på kommunal eiendom vil ikke bli direkte berørt.  

 

 

Søknaden krever følgende: 

 

Dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 20-4 og SAK kap. 3 (bygget er over 70 m2). Det kan 

søkes på enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet 

bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2. Omsøkte garasje er på 89 m2. 

 

Følgende dispensasjoner fra kreves fra Reguleringsplan for forlengelse av Nordveien: 

Dispensasjon fra byggelinjen i reguleringsplanen, det ønskes bygget helt i tomtegrensa mot 

Nordveien. 

Dispensasjon fra pkt. 1.8, størrelse på garasje i reguleringsplanen, fra 25 m2 til 89 m2. 

Dispensasjon fra pkt. 1.2, TU graden fra i reguleringsplanen, fra 0,3 til 0,35. 

Dispensasjon fra pkt. 1.4, for bygging av flatt tak på garasje, i reguleringsplanen. 

 

 

I reguleringsbestemmelsen pkt. 1.8 står det: 
 

«Garasjer og boder kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 25 m2, og skal være 

tilpasset bolighuset mht. materialvalg, form og farge.»  
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I reguleringsbestemmelsen pkt. 1.10 står det: 
 

«Garasjer og boder kan plasseres i nabogrense. Der terrengforholdene tilsier det, kan garasjer 

tillates plassert nærmere vei enn det byggegrensen tilsier. 

 

På grunn av at behovene over tid har endret seg har det vært vanlig å gi dispensasjon for garasjer 

på inntil 50 m2. 

 

Dispensasjonsbestemmelsen i loven lyder slik, jf pbl. § 19-2: 

”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 

fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges 

særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Forskrift om alminnelige regler om bygging
og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig
veg.

Dato FOR-1964-07-16-3905

Departement Samferdselsdepartementet

Publisert

Ikrafttredelse

Sist endret FOR-2003-02-01-113

Endrer

Gjelder for Norge

Hjemmel LOV-1963-06-21-23-§43

Kunngjort

Rettet

Korttittel Forskrift om avkjørsler fra offentlig veg

Kapitteloversikt:

I

II

III

IV

Fastsatt av Vegdirektoratet 16. juli 1964 i henhold til vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 § 43. Endret 23 nov 1989 nr.
1174, 1 feb 2003 nr. 113.

I
1. Anlegg av avkjørsel må ikke foretas uten etter sk riftlig tillatelse av regionvegkontoret for

riks- og fylkesveger og av kommunen for kommunale v eger.

Når det gjelder riksveg eller fylkesveg som holdes ved like av kommunen, kan
regionvegkontoret overlate til kommunen å gi tillat else til avkjørsel.

2. Søknad om avkjørsel sendes til kommunen når det g jelder kommunale veger og
riksveger og fylkesveger som kommunen holder ved li ke. For andre riksveger og
fylkesveger sendes søknaden til regionvegkontoret i fylket. I søknaden må det opplyses
hvilke eiendommer som skal bruke avkjørselsvegen og om det på noen av disse
eiendommer drives ervervsvirksomhet som fører med s eg særlig biltrafikk eller
regelmessig transport med lastebiler. Sammen med sø knaden sendes tegning eller skisse
med angivelse av målestokken.

0 Endret ved forskrift 1 feb 2003 nr. 113.

II
For nye avkjørsler fra riksveg gjelder følgende:
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3. Avkjørselen må ikke legges høyere enn vegkanten ( kanten av den offentlige veg). På de
første 2 meter fra vegkanten skal avkjørselen ha et jevnt fall på 5 cm. Under særs
vanskelige forhold på fylling kan regionvegkontoret godta at lengden 2 meter fra vegkant
innskrenkes til 1 meter og med jevnt fall på 3 cm.

På de nærmeste 50 meter fra den offentlige veg skal avkjørselsvegen ha maksimal
stigning (fall) på 1:8. Ved fall mot den offentlige veg må avkjørselen bygges og
vedlikeholdes slik at den ikke leder overvann eller søle inn på offentlig veg.

4. Avkjørselen må bygges slik at det er god oversikt i vegkrysset og slik at den fører til
minst mulig ulempe for trafikken på den offentlige veg. Så vidt mulig skal avkjørselen
legges vinkelrett på den offentlige veg.

Regionvegkontoret kan kreve at innretninger og veks ter som hindrer sikten i
vegkrysset, blir fjernet uten vederlag. Er avkjørse len til bruk for veg åpen for alminnelig
ferdsel, får veglovens bestemmelser om fri sikt i v egkryss anvendelse (lovens § 29,
fjerde ledd, § 30, § 31).

Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og d en offentlige vegs nærmeste
kjørebanekant avrundes med en sirkel. Sirkelradien fastsettes av regionvegkontoret i det
enkelte tilfelle idet det tas hensyn til bruken av avkjørselen og forholdene for øvrig.
Radien skal normalt være minst 4 meter.

5. Fører avkjørselen over veggrøft, må det under avk jørselen legges rør (betong eller stål)
med minimum 9'' innvendig diameter. Regionvegkontor et kan bestemme at det i stedet
for rør skal bygges stikkrenne av sten eller betong (eller med plate av betong eller stål på
murede eller støpte vanger). Dersom ikke regionvegk ontoret treffer annen bestemmelse,
skal stikkrenne ha en innvendig bredde og høyde på minst 0,3 meter. Dersom
regionvegkontoret finner det nødvendig, kan det gi spesiell anvisning på hvordan
stikkrenne skal fundamenteres.

Rør eller stikkrenne legges slik at veggrøften ikke skades og at grøftevannet får fritt
avløp.

6. Dersom avkjørselen er adkomst til garasje, forret ning eller driftsbygning eller
regelmessig nyttes til bilkjøring, må det utenfor v egområdet innrettes snuplass slik at
rygging ut på vegen unngås.

7. Regionvegkontoret kan gi nærmere anvisning om utf orming og bygging av avkjørsel og
kan sette spesielle vilkår for tillatelse til avkjø rsel. Under særlige forhold kan
regionvegkontoret gjøre unntak fra reglene foran. D et kan også bestemme at andre mål
skal brukes enn de som i disse regler er oppgitt so m maksimums- og minimumsmål.

8. Bestemmelsene i punktene 3-7 gjelder også avkjørs ler i samsvar med avkjørsels- eller
reguleringsplan.

0 Endret ved forskrift 1 feb 2003 nr. 113.

III
Både for nye og eldre avkjørsler fra riksveg gjelde r følgende:

9. Avkjørsler med tilhørende rør eller stikkrenner s kal holdes ved like av grunneieren eller
brukeren, uten omsyn til hvem som har bygd eller be kostet avkjørselen.

10. Hvis vegbanen som følge av utbedringsarbeider bl ir hevet eller senket, må
eieren/brukeren selv ordne den nødvendige tilkoplin g til vegbanen etter vegvesenets
anvisning. Mulig annen ulempe for avkjørselen ved v egvesenets vedlikeholds- eller
utbedringsarbeider er vegvesenet uvedkommende.

11. Dersom det ved avkjørselen med tilhørende rør el ler stikkrenner oppstår mangler som
ikke rettes innen en frist som regionvegkontoret fa stsetter, kan regionvegkontoret la
avkjørselen avbryte eller sperre eller la manglene utbedres for vedkommendes regning.
Det samme gjelder om innretninger eller vekster som nevnt under punkt 4, ikke blir
fjernet etter pålegg fra regionvegkontoret.
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12. Regionvegkontoret kan kreve at innretninger og v ekster som hindrer sikten i vegkrysset
blir fjernet uten vederlag i samsvar med pkt. 4, an net avsnitt. I tillegg til reglene i
punktene 9-11 gjelder ellers for eldre avkjørsler f ortsatt de øvrige vilkår som måtte være
satt for tillatelsen.

Etter regionvegkontorets bestemmelse i det enkelte tilfelle på grunnlag av fastsatte
vilkår for avkjørselstillatelse eller på grunnlag a v veglovens § 41, kan også reglene i
punktene 3-6 helt eller delvis gjøres gjeldende for eldre avkjørsler.

13. Når tillatelse til avkjørsel er gitt på det vilk år at eier eller bruker er forpliktet til å foreta
slik flytting som vegvesenet finner nødvendig, kan eieren eller brukeren ikke kreve
vederlag for utgifter til endring eller flytting so m regionvegkontoret pålegger.

Det samme gjelder dersom avkjørselstillatelsen bare er gitt for en begrenset bruk, og
regionvegkontoret finner å måtte sette endring elle r flytting som vilkår for tillatelse til
annen bruk av avkjørselen.

0 Endret ved forskrift 1 feb 2003 nr. 113.

I V
14. For avkjørsel fra fylkesveg gjelder bestemmelsen e i punktene 3 - 13 tilsvarende dersom

ikke annet er bestemt av fylkeskommunen.
15. For avkjørsel fra kommunal veg gjelder bestemmel sene i punktene 3-13 tilsvarende

dersom ikke annet er bestemt av kommunen.

De avgjørelser som etter reglene ovenfor er tillagt regionvegkontoret, blir for
kommunale veger å treffe av kommunen eller den komm unen bestemmer.

0 Endret ved forskrift 1 feb 2003 nr. 113.
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1320 -1 

Arkiv: 69/816 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 27.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

83/15 Formannskap 30.11.2015 

 

Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på Ratamajorda, brudd på gjeldene 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og bygningsloven 

Byggesaksforskriften 

Reguleringsplan for Ratamajordet 

Teknisk sjefs innstilling 

Klagen/anmerkning er innkommet i rett tid. 

 

Klagen/anmerkningen tas delvis til følge. 

 

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 4-1 bokstav d. pkt. 7 pålegges Jørn Larsen å rette opp de 

planeringsarbeider som er utført på område FF2 i reguleringsplanen for Ratamajordet. Det dreier 

seg om at høyden på fylling ikke overstiger 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå og at avstanden fra 

fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Frist for å rette opp ovennevnte arbeider settes til 10.06.2016. 

 

Denne delen av vedtaket begrunnes med befaring av området og fotodokumentasjon (vedlagt) 

gjort 30.10.2015. 

 

Planeringsarbeidet som er gjort i friområdet, FF2, anses etter at nevnte forhold i vedtaket er 

rettet opp, som forskjønnende og området vil fremstå som mer tilgjengelig og i tråd med 

gjeldende reguleringsplan. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Historikk: 

Jørn Larsen og Hanne Karlsen fikk rammetillatelse for oppføring av enebolig den 01.10.2012 og 

igangsettelsestillatelse 02.12.12 for enkelte tiltak og restene i vedtak av 10.01.13. 

PS 83/15



 

Kommunen fikk inn klage fra nabo ang brud på reguleringsplanen da det var lagt masser fra 

bygeområde i friområdet FF2 på gjeldene reguleringsplan. 

 

Klagesaken ble forelagt fylkesmannen til behandling den 25.02.14.  

 

Fylkesmannen gjorde følgende vedtak i klagesaken datert 23.06.14 sitat: 
 

«Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 14.10.2013, sak 95/13, og hjemviser 

saken til fornyet behandling. 

Reguleringsplanen får ikke virkning for midlertidige tiltak. Kommunen har ikke vurdert om 

tiltaket er til hinder for allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig 

ulempe for omgivelsene, jf. pbl. § 30-5.»  

 

Kommunen var etter dette i dialog med tiltakshaver og nabo, og med en felles forståelse om at 

når arbeidene var ferdig skulle tiltaket bringes tilbake til opprinnelig stand.   

 

Sønn av nabo har vært i telefonisk kontakt med teknisk sjef siden da og hevder at tiltaket slik det 

ser ut i dag ikke er iht. reguleringsplanen for området samt at fylling er for nær eiendommen til 

nabo. Utfra dette anser Teknisk sjef at klage er innkommet og klagen er innberettet i rett tid. 

 

 

Hva er grønn struktur herunder friområde? 

Grønnstruktur, er et nytt formål, jfr pbl.  § 12-7. Dette formålet gjør det mulig å avgrense, 

gjennomgående turdrag, parker, friområder, lekeområder og naturområder innen byggesonen. 

Etter tidligere lov har friområder og parker vært offentlige formål. Det vil fortsatt være det 

vanlige utgangspunktet, men det vil heretter ikke framgå av reguleringsformålet men av 

bestemmelse som gis etter § 12–7 nr. 14, bestemmelser i reguleringsplan, hvilke arealer som 

skal være offentlige.  

 

I reguleringsbestemmelsene benevnes området (FF2) som: 
3. GRØNTSTRUKTUR 

3.1 Friområde (FF1, FF2) 

 

Området er ikke offentlig jfr. disse bestemmelsene. 

 

Vurdering 

 

Fyllingsfoten til FF2 området, som det framgår av vedlagte bilder, ligger helt i grensa til 

naboene enkelte steder og er i strid med byggesaksforskriften. 

 

I byggesaksforskriften § 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse bokstav d pkt 7. står 

følgende: 
 

«Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik 

fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i 

tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være 

mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være 

minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg» 

 

 

Iht. søknad fra Jørn Larsen i 2012 skulle det ikke gjøres tiltak i friområdet FF2. Larsen fikk 

problemer med masser som ble tatt ut i tomten og lagret massene i en midlertidig fylling for så å 

tilbakeføre disse på boligtomten. Kommunen vurderte deretter med bakgrunn i vedtak fra 
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fylkesmannen at massene kunne lagres her midlertidig inntil arbeidene med boligtomten var 

ferdig.  

 

Arbeidene på eiendom gnr 69 bnr 816 er nå ferdig opparbeidet og arbeidene ferdigstilt.  

 

En kan ikke ut fra de forhold/arbeider som er foretatt i friområdet FF2 er skadelidende for nabo 

utover det at fyllingsfoten ligger nærmere nabogrensene enn 1 meter og at fyllingsfoten på 

enkelte steder synes å være over 1,5 m over opprinnelig terrengnivå (byggesaksforskriften § 4-1 

bokstav d pkt 7). Hvis tiltakshaver ordner disse forholdene med fyllingsfoten vil friområdet FF2 

framstå som vesentlig forbedret og forskjønnet.  
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Grethe Ihlan

Fra: Kjell Ove Lehne
Sendt:  23. november 2012 0744
Til: Grethe Ihlang
Emne:  VS: Varsel om brudd på reguleringsbeste elsen i forbindelse med utbygningen på

Ratama jordet

Legger du denne i ephorte

Håper dette larseg løse. Ønsker en tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Robin Ratama
e-post: robin altabbLno
Mob: 99 61 70 28

Fra:  Robin Ratama mailto:robin al bbl.no
Sendt:  22. november 2012 15:20
Til: Sjøm Vidar Johansen; Eivind Mathisen; Kjell Ove Lehne
Emne:  Varsel om brudd på reguleringsbestemelsen i forbindelse med utbygningen på Ratama jordet

Hei Kjell Ove Lehne
Viser til telefonsamtale den 19.11 2012 hvor jeg utrykte min bekymring vedrørende boligbyggingen på Ratama
jordet.

Som du bekreftet på telefon så ligger fyllingsfoten til innkjøring og eventuelt videre gs-vei langt utenfor hva som er
gitt i eksisterende reguleringsplan for området med tilhørende formålsgrensen til veiarealer. . Min bekymring
etterkant av vår telefonsamtale er at det kan være flere momenter som er i strid med reguteringsplanen i område,
spesielt med tanke på om huset  er  plassert riktig i forhold til innkjøring når en må flytte fyllingsfoten ca 10 meter fra
hvor den er piassert i dagjeg regner med at huset er plasser innenfor formålsgrensen i området som er regulert til
boligformål. Det varselet er så tidlig at det er relativt enkelt for tiltakshaver og gjøre eventuelle endringer hvis
nødvendig.

De nevnte I telefonen at Skjervøy kommune ville vente til tiltakshaver kom tilbake fra jobben i nordsjøen med å
varsle om brudd på reguleringsplanen, jeg meiner det er for seint da utbygger bør varsles så snart som mulig etter at
fellen er oppdaget og spesielt med tanke på muligheten for følge feil som for meg virker uavklart
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Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Side 1 av 3
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

Hanne Karlsen og Jørn Larsen
Alfheimveien 6
9180  SKJERVØY

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4123-40 40156/2013 194169/816 31.10.2013

Alfheimveien 6: Planering på eiendommen gnr 69 bnr 816.

Vedlagt følger korrigert melding om vedtak i overnevnte sak. 

I tidligere vedtaksmelding datert 17.10.2013 var fristen i vedtaksteksten satt til 30.06.2013, det 
riktige er 30.06.2014. Selv om korrekt dato kan fremgå av sammenhengen, sender vi nå ut ny 
melding om vedtak med korrekt dato. 

Ihht forvaltningsloven gis det ny klagefrist. 

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:
Hanne Karlsen og Jørn Larsen Alfheimveien 6 9180 SKJERVØY
Anna Ratama Mellomveien 19 9180 SKJERVØY

PS 83/15



Side 2 av 2

Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2012/4123 -34

Arkiv: 194169/816

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 01.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
95/13 Skjervøy Formannskap 14.10.2013

Alfheimveien 6: Planering på eiendommen gnr 69 bnr 816.

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Ratamajordet

Vedlegg
1 Klagesak utbygginga på Ratamajordet, brudd på gjeldende reguleringsplan
2 Byggeaktivitet på eiendommen gnr 69 bnr 816 Alfheimveien 6.
3 Varsel om brudd på reguleringsbestemmelsene i fbm utbygging

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra SV, SP og KP: 
- som innstillingen, men med frist 30.06.2014. 

Vedtak:

Votering: 
- innstillingen med endringsforslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 pålegges Jørn Larsen og Hanne Karlsen og fjerne 
fyllingen utenfor huset på gnr 69 bnr 816, fyllingen ligger i et område som er definert som 
friområde ihht reguleringsplan Ratamajordet.

Fyllingen skal være fjernet innen 18.11.13. fra denne dag vil det påløpe kr. 1.000,- i dagbøter 
inntil fyllingen er fjernet slik at tomten er i samsvar med reguleringsplanen Ratamajordet.   
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Side 3 av 3

Saksopplysninger

Jørn Larsen og Hanne karlsen søkte om byggetillatelse for oppføring av enebolig i september 
2012, og fikk byggetillatelse oktober samme år.

I november 2013 fikk kommunen inn melding om at det var laget en fylling på tomten som 
strekte seg inn i friområdet ihht reguleringsplanen Ratamajordet.

Saksbehandler var da i kontakt med utbygger som kunne fortelle at fyllingsfoten ikke var 
endelig, og massene som var i friområde skulle brukes til å fylle rundt huset.

Saksbehandler var i flere sammenhenger i kontakt med tiltakshaver om fyllingen og fikk 
garantier for at fyllingen skulle bort.

Saksbehandler hadde siste møte med tiltakshaver og ansvarlig søker for prosjektet den 06.06.13 
der det var enighet om at fyllingen skulle være borte til den 01.08.13. 

Kommunen fikk således inn en ny melding den 26.08.13 om at fyllingen ikke var borte og at de 
forventet nå at kommunen tok grep.

Saksbehandler sendt ut forhandsvarsel om pålegg om fjerning av fyllingen og overtredelsesgebyr 
den 27.08.13 med frist for svar den 25.09.13. Det foreligger ikke pr. i dag tilsvar på dette brev.

Vurdering

Jørn Larsen og Hanne Karlsen har ved flere anledninger fått beskjed om å fjerne fyllingen 
subsidiert å få den omsøke. Jørn Larsen og Hanne Karlsen har ikke respondert på disse 
henvendelsene og heller ikke gitt tilsvar på siste skriv som omhandler forhandsvarsel om 
fjerning/overtredelsesgebyr.

Nabo hevder å ha fått sinn bokvalitet forringet ved at fyllingen ligger i friområdet.

Saksbehandler er av en formening at fyllingen må bort slik at område blir som reguleringsplanen 
for område tilsier.

Ansvarlig søker har heller ikke respondert på forhandsvarslet som ble utsendt. Saksbehandler tok 
således kontakt med ansvarlig søker for å høre om det skjedde noe i saken, det ble her sakt at det 
prøvdes å få til en midlertidig løsning med nabo. Kommunen har ikke fått noen tilbakemeldinger 
på dette som tyder på at det skal kunne komme til en løsning i saken.

Fyllingen strider med reguleringsplanen for område, der det skal være ca 10 meter fra 
naboeiendom til fyllingsfoten på tomten til gnr 69 bnr 816. Fyllingen slik den er i dag er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-2 da fyllingsfoten er nærmere nabo en 2 meter.

Ut fra denne vurdering er tiltaket søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-2 og strider 
samtidig med reguleringsplanen Ratamajordet. 

Saksbehandler har vurdert tiltaket dit hen at det ikke kreves overtredelsesgebyr for forseelsen da 
det har vært diverse samtaler/dialog mellom kommunen, tiltakshaverne og ansvarlig søker.  
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Grethe Ihlan

Fra:  Post Skjervoy
Sendt:  25. oktober 2013 09:36
Til: skj-teknisk
Emne:  VS: Klage sak 95/13

 Opprinnelig melding  
Fra: Jørn Larsen [mailto:larsen rall cross.as]
Sendt: 24. oktober 2013 10:06
Til: Post Skjervoy
Emne: Klage sak 95/13

Hei

Klager på vedtak i siste formannskapsmøte .

Jeg finner det helt urimelig at jeg skal pålegges noe før alt er ferdig. Vedtaket ble
gjort før midlertidig botillatelse ble gitt av kommunen.

Har aldri hørt om noen som får pålegg om å ordne på utsiden av huset før huset er ferdig.

Mvh
Jørn Larsen

SCL >=4

SCL >=3

SCL >=2

SCL>=1
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Kristine Sørensen Ødegård

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64 21 19  23.06.2014 2014/1453 - 5 423.1

Deres dato Deres ref.
25.02.2014 2012/4123-44

Klage over pålegg om fjerning av fylling, gnr. 69 bnr. 816 i Skjervøy
kommune, sak 95/13 — vedtak oppheves

Vi viser til Skjervøy kommunes oversendelse av klage datert 25.10.2013 i kommunens sak
95/13. Saken ble mottatt her 28.02.2014.

***

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 14.10.2013, sak 95/13, og hjemviser
saken  til  fornyet behandling.

Reguleringsplanen får ikke virkning for midlertidige tiltak. Kommunen har ikke
vurdert om tiltaket er til hinder for allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte
ferer til vesentlig ulempe for omgivelsene, jf. pbl.  § 30-5.

,s\

***

Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene, og Fylkesmannen gir derfor bare et kortfattet
sammendrag av saken. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det
skriftlige materialet som er oversendt fta kommunen, herunder administrasjonens
saksframlegg utarbeidet i forbindelse med kommunens underinstansbehandling av den
fremsatte klagen.

Skjervøy kommune mottok 26.08.2013 melding om en fylling/massedeponi på eiendommen
gnr. 69 bnr. 816. Fyllingen ligger i et område som er avsatt til friareal i gjeldende
reguleringsplan, vedtatt 13.06.2012. Den er etablert i forbindelse med oppføring av hus på
samme eiendom, og består av fyllmasser som skal benyttes under oppføringen. Tiltakshavere
er Jørn Larsen og Hanne Karlsen.

Skjervøy kommune sendte forhåndsvarsel til tiltakshaverne om ileggelse av
overtredelsesgebyr, jf. plan- og bygningsloven § 32-8 bokstav b) og e), samt pålegg om
fjerning, jf. pb1 § 32-3, av ulovlig fylling i brev av 27.08.2013. Kommunen viser i brevet til
tidligere møte i saken, hvor tiltakshaverne ble gjort oppmerksom på den anså massedeponiet
for å være søknadspliktig. Slik vi forstår sake, aksepterte kommunen under møtet at fyllingen
ble liggende inntil 01.08.2013.

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

sosialavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Tiltakshaverne ble gitt frist til 25.09.2013 for å komme med merknader til forhåndsvarselet,
eventuelt søke om tillatelse til å plassere fyllmassene innenfor friområdet. Det ble ikke
framsatt merknader til forhåndsvarselet eller søknad om tillatelse innen fristens utløp.

Skjervøy kommune v/ formannskapet vedtok 14.10.2013, sak 95/13, pålegg om å fierne
fyllingen innen 30.06.2014. Ved manglende oppfyllelse av pålegget ilegges tvangsmulkt på
kroner 1 000,- per dag fra fristens utløp. Det ble ikke vedtatt ileggelse av overtredelsesgebyr.

Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver 27.10.2013. Klagen gjengis her:

Hei

Klager på vedtak i siste formannskapsmøte.

Jeg finner det helt urimelig at jeg skal pålegges noe før alt er ferdig. Vedtaket ble gjort før
midlertidig botillatelse ble gitt av kommunen.

Har aldri hørt om noen som far pålegg om å ordne på utsiden av huset før huset er ferdig.

Klagen ble underinstansbehandlet av Skjervøy kommune v/ formannskapet i møte
03.02.2014. Kommunen fant ikke grunn til å endre det påklagede vedtak. Saken er deretter
oversendt Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.

Fylkesmannens vurdering
Klagen er framsatt innen klagefristen og tas til behandling.

Som det framgår over, gjelder klagen pålegg om fierning av et massedeponi/fylling på
eiendommen gnr. 69 bnr. 816, samt vedtak om tvangsmulkt på kroner 1 000,- per dag dersom
pålegget ikke oppfylles innen fristen. Skjervøy kommune har vist til pb1. § 32-2 som hjemmel
fnr sitt vedtak. Korrekt hjerrimel for utferdigelse av pålegg om retting er imidlertid pb1. § 32-
3. Hjemmel for fastsettelse av tvangsmulkt er pb1. § 32-5.

Side 2 av 6

Det følger av pb1. § 32-3 første ledd at kommunen kan gi pålegg om retting av forhold som er
i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Videre følger det
av § 32-5 første ledd at kommunen, ved ulovlige forhold, kan fastsette tvangsmulkt for å få
gjennomført pålegg gitt i medhold av pb1. § 32-3 innen en særskilt angitt frist.

Det er dermed et vilkår både for utferdigelse av rettingsnålegg og fastsettelse av tvangsmulkt
at det er tale om et forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og
bygningsloven.

I henhold til de opplysninger vi har fått oversendt i saken, er fyllingen 2,5 til 3 meter høy og
anlagt mindre enn to meter fra naboeiendom. Den ligger på et område som er avsatt til friareal
i gjeldende reguleringsplan for Ratamajordet, vedtatt 13.06.2012. Det er snakk om et
massedeponi bestående av fyllmasser fra utgrnvingen av tnmten, snm filtnkshnver hnr pin-nlagt
å benytte ved bygging av bolig på eiendommen gnr. 69 bnr. 816. Det ble gitt tillatelse til
oppføring av boligen i oktober 2012, og Skjervøy kommune fikk varsel om massedeponiet
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første gang i november 20121. I følge saksbehandler i kommunen pågår arbeidet med huset
fortsatt, huset skal i henhold til tillatelsen være ferdigstilt innen oktober 2014.

Tiltak som ikke skal plasseres for lengre enn to år, anses som midlertidige tiltak etter plan- og
bygningsloven, jf. pb1 § 20-2 og Ot.prp. nr. 45 (2007/08) s. 312. Det forutsettes for øvrig at
tiltaket kan fiernes uten varige spor i terreng e.l. Etter samtale med saksbehandler i
kommunen, legger Fylkesmannen til grunn at fyllingen denne saken omhandler kan fiernes
fullstendig uten varige spor.

Som hovedregel er også midlertidige tiltak underlagt søknadsplikt, jf. pb1. § 20-1. Det er
imidlertid gjort unntak fra søknadsplikten for plassering av midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg på, eller i direkte tilknytning til, bygge- eller anleggstomt hvor
arbeid pågår, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-2 nr. 1) bokstav a). Når det gjelder
midlertidi2 deponi av masser i forbindelse med byagearbeid, anses dette som et midlertidig
anlegg som omfattes av unntaket fra søknadsplikt i § 4-2 nr. 1) bokstav a), se Plan- og
bygningsrett, Del 2. Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner, 2. utg. (Oslo 2011) av
0J. Pedersen m.fl., s. 103.

Fyllingen må etter dette anses som et midlertidig anlegg knyttet til byggearbeid. Den er
dermed ikke søknadspliktig, jf. SAK10 § 4-2 nr. 1) bokstav a). Materielle krav gitt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven gjelder imidlertid som hovedregel også for tiltak som er
unntatt søknadsplikt, jf. pb1. § 1-6. For midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg
gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bypingsloven så langt de passer, jf.
pb1. § 30-5 annet punktum.

Skjervøy kommune har pålagt tiltakshaver å fierne-fyllingen, under-henvisning til at den er
plassert i strid med reguleringsplanen. Ut ifra ordlyden i pb1. § 12-4 annet ledd, jf. § 1-6, kan
det se ut til at reguleringsplaner ra rvirkning også for midlertidige tiltak. I forarbeidene, se
Ot.prp. nr. 45 (2008/09) s. 250, har imidlertid departementet lagt til grunn at
regiileringsnlnen ikke har bindende virl-ning for midlertidige tiltak som skal plasseres inntil
2 år, med mindre planen selv uttrykkelig forbyr dette.

På bakgrunn av motstriden mellom lovtekst og forarbeider, avga daværende Kommunal- og
regionaldepartementet i samarbeid med daværende Miljøvemdepartementet en
tolkningsuttalelse om reguleringsplanens virkning på midlertidige tiltak, datert 18.05.2011. Vi
gjengir følgende fra uttalelsen:

Bygninger, konstruksjoner eller anlegg er midlertidige når de skal plasseres for en
kortere periode enn to år. Det er også en forutsetning at de ikke medfører arealinngrep
som gir varige synlige spor etter tiltaket. Hovedbestemmelsen som regulerer slike
tiltak fmnes i plan- og bygningsloven (pb1.) § 30-5. Hvis tiltaket plasseres i strid med
kriteriene i bestemmelsen, vil tiltaket være ulovlig slik at sanksjonsreglene i pb1.
kapittel 32 kommer til anvendelse. For øvrig gjelder de materielle bestemmelsene i
loven så langt de passer for midlertidige tiltak.

Av kommunens oversendelse framgår det at den fikk melding om fyllingen første gang i november 2013. På
bakgrunn av de øvrige opplysningene i saken legger vi imidlertid til grunn at dette er en skrivefeil, og at korrekt
tidspunkt for den første meldingen var november 2012.
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Departementet kan se at lovteksten sammenholdt med lovens forarbeider kan skape
uklarhet i rettstilstand med hensyn til om reguleringsplanen er bindende også for
midlertidige tiltak. Men som det fremgår av lovens forarbeider (0t.prp. nr. 45 (2007-
2008 side 250) har departementet lagt til grunn at reguleringsplanen ikke har bindende
virkning for midlertidige tiltak som skal plasseres inntil 2 år, med mindre planen selv
uttrykkelig forbyr dette. Eksempel på dette er planbestemmelser som angir forbud
mot spesifiserte midlertidige tiltak, for eksempel plassering av campingvogner eller
lignende innenfor et område, slik at slike tiltak ikke skal kunne plasseres uten at det på
forhånd søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen.

(...)

Når det aielder forholdet til øvrige elementer i kornmuneplanens arealdel ng
reguleringsplan, som arealformål og hensynssoner og andre bestemmelser enn de som
er nevnt ovenfor, tar rettsvirkningen av planene etter pb1. §§ 11-6 første ledd og 12-4
første ledd i utgangspunktet sikte på å ramme permanente bygge- og anleggstiltak selv
om bestemmelsene etter ordlyden også vil kunne gjelde midlertidige tiltak. Når det
gjelder midlertidige tiltak, er det ikke gitt at en annen arealbruk enn forutsatt i planen,
i en begrenset periode, får særlig betydning for muligheten til å ivareta de formål og
hensyn planen skal sikre. Det må derfor i slike tilfelle foretas en konkret vurdering av
virkningen av tiltaket. En slik vurdering bør forankres i pb1. § 30-5 hvor de hensyn
som ligger bak arealformål, hensynssoner og besternmelser trekkes inn i vurderingen
av om de forutsetninger som pb1. § 30-5 setter opp for å kunne gi tillatelse, er oppfylt.
Departementet legger til grunn at også hensynet til å bevare naturmangfoldet trekkes  
inn i denne vurderingen. Hvis-konldusjonen-etter en slik vurdering blir-at tiltaket kan
aksepteres, vil det kunne gis tillatelse uten at det i tillegg må gjennomføres en
dispensasjonsvurdering etter pb1. kapittel 19.

Konldusjonen er etter dette at kommune- og reguleringsplaner ikke er bindende for
midlertidige tiltak, med mindre det er gitt bestemmelser i planen som uttrykkelig forbyr
plassering av midlertidige tiltak innenfor planområdet.

Det er ikke gitt bestemmelser om forbud mot midlertidige filtak i reguleringsplan for
Ratamajordet, vedtatt 13.06.2012, som er gjeldende reguleringsplan for gnr. 69 bnr. 816.
Reguleringsplanen kommer da ikke direkte til anvendelse for tiltaket, jf. ovenstående
redegjørelse, og tiltakshaver kan ikke pålegges å fjerne fyllingen med den begrunnelse at
fyllingen er i strid med regulerings-planen.

Som det framgår av den siterte tolkningsuttalelsen, må en vurdering av fyllingens lovlighet i
dette tilfellet ta utgangspunkt i kravene til midlertidige tiltak i plan- og bygningsloven § 30-5
første punktum. I henhold til bestemmelsen skal midlertidige tiltak ikke plasseres slik at de
hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for
omgivelse. Ved vurderingen kan kommunen vektlegge de hensyn som ligger bak valg av
arealformAlng hensynssnner i reg nleringspi nnen. np ulemper tiltnket medfører for
naboeiendom kan også hensyntas i vurderingen.
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Tiltaket kan dessuten være i strid med øvrige bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og
bygningsloven som kommunen — etter en konkret vurdering - finner at «passer» for fyllingen,
jf. pb1. § 30-5 andre punktum. Dette kan blant annet gjelde avstandsreglene i pb1. § 29-4.

Fylkesmannen er etter dette kommet til at kommunens rettingspålegg og vedtak om
tvangsmulkt må oppheves og hjemvises til ny behandling, ettersom lwmmunen har begrunnet
pålegg om retting og fastsettelse av tvangsmulkt med at fyllingen er i strid med
reguleringsplanen. Som det framgår over, kan det ikke legges til grunn at et midlertidig tiltak
er ulovlig som følge av at det er plassert i strid med reguleringsplanen. Kommunen må foreta
en vurdering av om fyllingen oppfyller kravene til plassering av midlertidige tiltak i pb1. § 30-
5 første og annet punktum.

Dersom kommunen kommer til at fyllingen ikke oppfyller disse kravene, vil tiltaket være i
strid med loven_ Vilkårene fnr pålegge retting ng faQtRette tvangemulkt, jf. pbl . §§ 32 -1 ng

32-5, vil dermed være oppfylt.

Vi bemerker avslutningsvis at fyllingen må anses som et permanent tiltak dersom den blir
liggende lengre enn to år. På bakgrunn av de opplysninger vi har mottatt i saken ble fyllingen
anlagt tidligst oktober 2012 og senest november samme år. Fyllingen vil dermed være å anse
som et permanent tiltak senest i november 2014, dersom den ikke er fjernet innen den tid.
Tiltaket vil da sannsynligvis regnes som et vesentlig terrenginngep, som er søknadspliktig i
medhold av pb1. § 20-1 bokstav k). Det vil dessuten være i strid med reguleringsplanen, en
tillatelse vil derfor forutsette at kommunen gir dispensasjon fm reguleringsplanens
arealformål, jf. pb1. § 19-2.

Med hjemmel i pbL § 1-9, jf. delegeringsfifilmakt, fatter Fylkesmannen i Troms følgende

Etter fullmakt

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

vedtak:

Ane Karine Lillevoll
Ding,erende fagarIsvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Side 5 av 6

Skjervøy kommunes vedtak av 14.10.2013 i sak 95/13 oppheves. Saken hjemvises til fornyet
behandling.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette
brevet. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf.
fv1. §§ 18 og 19.
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Kopi:
- Jøm Larsen og Hanne Karlsen, Alfheimveien 6, 9180 Skjervøy
- Anna Ratama, Mellomveien 19, 6180 Skjervøy
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REGULERINGSBESTEMMELSER
REGULERINGSPLAN FOR RATAMAJORDET, SKJERVØY
Dato:  19.05.11
Dato for siste revisjon.  18.10.11
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning.  

GENERELT
Området som omfattes av reguleringsendringen er vist på reguleringskart datert 19.05.2011 og
avgrenset med reguleringsgrense. Områdets størrelse er på ca 6 daa.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål:
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
1.1. Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF)
1.2. Industri (IF)
1.3. Lekeplass (LF1, LF2)
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.1. Felles avkjørsel veg (FA)
2.2. Felles gangsti - annen veggrunn, grøntareal (FG)
3. GRØNTSTRUKTUR
3.1 Friområde (FF1, FF2)

II
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6(j fr. §11-8 og 11-10) er området regulert til
følgende formål:
3. HENSYNSSONER
Sikringssone
1.1 Sikringssone rundt transformatorstasjon - faresone, høyspenningsanlegg
1.2 Frisiktsone i veikryss - sikrinssone

III
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser til arealformål
og hensynssoner i reguleringsområdet.

1 FELLESBESTEMMELSER
a) Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller andre
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes
kulturvernmyndighetene jfr. Lov om kulturminner. Arbeidet kan først gjenopptas etter
at kulturvernmyndighetene har gitt sitt samtykke.
b) Alle opparbeidede utearealer skal gis universell utforming.

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
1.1 Boligbebyggelse
a) I område BF tillates at det oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
b) Utnyttelsesgrad tillates inntil 25%-BYA.
c) På tomten skal det kunne bygges 1 bolig med eventuell utleiedel.
d) Største mønehøyde skal ikke være over 9 m målt over gulvnivå 1.etg.
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e) Garasje/carport skal kunne plasseres frittliggende eller bygges sammen med bolighus.
Frittliggende garasje/carport skal ikke føres opp høyere enn 1 normaletasje. Gesimshøyde
maks 3 meter over gulvnivå. Garasje skal maksimalt ha 50m2BYA.
f) Boligbebyggelsen oppføres med saltak.
g) På tomten skal det avsettes garasjeplass og biloppstillingsplass.
h) Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer inkl. sokkeletasje.
i) Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i strøket, mellom 22 og 38 grader.
j) Kotehøyde plan 1. etasje ikke høyere enn kote 19.

1.2 Industri
a) På areal for industri tillates installasjoner og anlegg tilknyttet transformatorkiosk.

1.3 Lekeplass
b) Arealet for felles lekeplass kan opparbeides på initiativ fra Skjervøy kommune.

2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.1 Felles avkjørsel
a) Arealet er avsatt til felles atkomst for bolig, industri, friområde og lekeplass. Arealet skal
opparbeides som vist på plankartet.

2.2 Annen veggrunn - grøntareal: Felles gangsti
a) Arealet er avsatt til felles gangvei for alle til å gå eller sykle gjennom planområdet.
Det tillates ikke motorisert ferdsel på stien.
Gangstien skal etableres som vist på plankartet.

HENSYNSSONER
Sikringssone
a) Sikringssone rundt transformatorstasjon.
Innenfor sikringsområdet rundt transformatorstasjon tillates det ikke oppføres bygg eller
installasjoner for opphold.
b) Frisiktsone i veikryss.
Innenfor frisiktsone i veikryss skal det ikke forekomme sikthindrende gjenstander,
anlegg eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende kjørebaners plan.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR
a) Private arealer og infrastruktur innenfor planområdet:
Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for bygg innenfor planområdet før:
- Løsninger for vann og avløp er godkjent av Skj ervøy kommune.
- Felles avkjørsel er opparbeidet.

Skjervøy, 18.10.2011
AR-Ing AS
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Uttalelse - Flytebrygge7 - Skjervøy fiskerihavn Gnr 69 bnr 817 

Henvisning til lovverk: 
 
Havne- og farvannsloven 
 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap uttaler følgende: 

 

I Skjervøy havn er det gjort investeringer, utdyping, moloer mv. for 164 millioner (2002) kroner 

(Kilde Kystverket). På denne bakgrunn ønsker Skjervøy kommune at sjøarealene innafor 

moloene forvaltes på en best mulig og arealeffektiv måte. Møblering av havna, med flytebrygger 

som, bl.a. Skjervøy Båtforening forvalter, er en arealeffektiv måte å forvalte sjøarealene i havna 

på. 

 

Skjervøy kommune ønsker at Skjervøy Båtforening sin brygge 7 fortsatt lokaliseres til Skjervøy 

indre havn. Å flytte brygga til Sandvågen, og da med en løsning med langt færre båtplasser på 

nevnte område er ikke en løsning som er ønsket fra Skjervøy kommunes side. 

 

Brygge 7 ligger i en av de best skjermede deler av Skjervøy havn. Den beste løsninga er med 

landfeste fra brygge 7 som den går i dag. Hvis en ikke kommer til enighet med grunneier om 

landfeste som i dag, er landfeste til gnr 69 bnr 817 (eiendommen til Skjervøy Båtforening) eller 

til gnr 69 bnr 65 (eiendommen til Troms Fylkeskommune og Nord-Troms vgs.) et alternativ 

som kan vurderes. Brygge 7 må da vris slik at den ligger rett mot der landfestet skal være. Et 

landfeste som anlagt på vedlagte skisse fra Skjervøy Båtforening, ansees ikke som en god 

løsning, da den vil ligge framfor gnr 69 bnr 1 fnr 41 (Eiendommen til Einarsen AS). 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Kystverket, i skriv av 02.11.2015, ber Skjervøy kommune om å uttale seg om tillatelse til 

fortsatt lokalisering av brygge 7 i Skjervøy indre havn. Søker er Skjervøy båtforening som 
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opplyser at flytebrygga brukes av både fritids- og yrkesfartøy. For eksisterende flytebrygge 7 

foreligger ikke noen tillatelse fra Kystverket i dag.  

 

Historikk: 

Skjervøy båtforening har siden 1976 i samarbeid med Skjervøy kommune etablert og drevet 

flytebrygger og service for fritidsbåter og fiskefartøyer i Skjervøy havn.  

 

De har i dag 6 flytebrygger i havna med ca 220 plasser for både fritidsbåter og yrkesfartøy. De 

gir brukerne tilbud om båtplass og service.  

 

Brygge 7 har til nå vært knyttet til land via et landfeste på grunn som tilhører Einarsen Sønner 

AS. Skjervøy båtforening etablerte brygge i området omkring år 1994. De har siden år 2001 hatt 

en avtale med firmaet om rettigheter til adkomst og landfeste. Avtalen med Einarsen Sønner AS 

ble reforhandlet i år og de har nå en ny avtale som ikke er like gunstig for brukerne og SBF. 

 

Brygge 7. Dagens styre er etter hvert blitt oppmerksom på at brygge 7 er blitt endret uten at    

kystverket er blitt kontaktet, så det de har kunne bringe på det rene er det gjort i samråd med    

Skjervøy kommune. Dagens styre ønsker å ha klare og sikre avtaler for lokalisering av brygga. 

 

I brygge 7 er det pr i dag 39 plasser for både yrkesfartøyer og fritidsbåter. Brygga ligger i den 

best skjermede delen av havna. Brygga har landstrømuttak og helårsvann. I brygga har bl.a Nord 

Troms VGS 2 plasser for underdervisningsfartøyer samt flere registrerte fiskefartøyer. Skjervøy 

båtforening er i dialog med Lerøy AS og Nord Troms VGS om å endre fronten på brygga slik at 

de kan legge sin undervisningsbåt til her.  

 

I 2011 ervervet Skjervøy båtforening grunn gnr 69 bnr 817 for å etablere eget landfeste, 

alternativ tilkomst og parkering for brygga. De har hatt samtale med Nord Troms VGS om 

tilkomst og parkering. For deres bruk og spesielt den kommende visningskonsesjonen del vil en 

slik endring    være en stor forbedring i forhold til dagens tilkomst. 

Vurdering 

 

I Skjervøy havn er det gjort investeringer, utdyping, moloer mv for 164 millioner (2002) kroner 

(Kilde Kystverket). På denne bakgrunn ønsker Skjervøy kommune at sjøarealene innafor 

moloene brukes på en best mulig og arealeffektiv måte. Møblering av havna, med flytebrygger 

som, bl.a. Skjervøy Båtforening forvalter, er en arealeffektiv måte å forvalte sjøarealene i havna 

på. For å få best mulig nytte av disse investeringene er det viktig at «møbleringen» av havna blir 

gjort på en måte som gagner flest mulig av brukere. Flytende fortøyningsanlegg, herunder 

brygge 7 med 39 plasser er en arealeffektiv måte å gjøre det. 

 

Brygge 7 ligger i en av de best skjermede deler av Skjervøy havn. Den beste løsninga er med 

landfeste fra brygge 7 som den går i dag. Hvis en ikke kommer til enighet med grunneier om 

landfeste som i dag, er landfeste til gnr 69 bnr 817 (eiendommen til Skjervøy Båtforening) eller 

til gnr 69 bnr 65 (eiendommen til Troms Fylkeskommune og Nord-Troms vgs.) et alternativ 

som kan vurderes. Brygge 7 må da vris slik at den ligger rett mot der landfestet skal være. Et 

landfeste som anlagt på vedlagte skisse fra Skjervøy Båtforening, ansees ikke som en god 

løsning, da den sperrer arealene framfor gnr 69 bnr 1 fnr 41 (Eiendommen til Einarsen AS). 
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TROMS OG FINNMARK - Plan- og kystforvaltningsavdelingen

Sentral postadresse: Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon:
Telefaks: 

+47 07847
+47 70 23 10 08

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY

Deres ref.: Vår ref.:
2015/3038-2

Arkiv nr.:
423.3

Saksbehandler:
Jan Olsen

Dato:
02.11.2015

Til uttalelse - Flytebrygge - Gnr 69 bnr 817 - Skjervøy fiskerihavn - Skjervøy 
kommune - Troms fylke

Viser til overnevnte og vedlagte søknad datert 06.07.2015 om tillatelse til fortsatt 
lokalisering av en flytebrygge i Skjervøy indre havn. Søker er Skjervøy båtforening, og
opplyser at kaien vil bli brukt av både fritids- og yrkesfartøy.

For eksisterende flytebrygge foreligger ikke noen tillatelse fra Kystverket. Søker opplyser at 
en brygge ble etablert i området omkring 1994, og at båtforeningen siden 2001 har hatt 
avtale om adkomst og landfeste med rettighetshaver til grunnen, Einarsen Sønner AS. I 
forbindelse med en annen sak er det imidlertid opplyst om at anlegget er etablert med 
utgangspunkt i en tillatelse datert 08.06.1999 til Einarsen Sønner AS. Denne tillatelse var 
på ei flytebrygge 12 x 10,4 meter med utliggere med 4 fortøyningsplasser på hver side. Det 
er ikke søkt om eller gitt tillatelse til endring/utvidelse av tillatelsen gitt i 1999.

Søknaden er noe upresis, hva lengde og bredde angår. Ut fra målinger i karet er brygga 
ca. 70 meter lang, ved utstedelse av en eventuell tillatelse vil eksakte størrelser bli oppgitt. 

I denne type saker er det ønskelig at naboer, fiskeriinteresser samt kommunens planetat 
uttaler seg til utbyggingsplanene. Dette for å sikre at Kystverket f.eks. ikke gir tillatelse til 
tiltak som strider mot godkjente kommunale planer eller motarbeider fiskeriinteressene i 
havnen.

For å ivareta formålet med Statens investeringer krever alle tiltak i statlige fiskerihavner 
Kystverkets tillatelse etter havne- og farvannslovens § 28 som lyder:

”Bygging, graving, utfylling eller andre tiltak som kan være av betydning for 
Forsvarets eller Kystverkets anlegg, innretninger eller virksomhet, krever tillatelse 
av departementet. Er det tvil om tiltaket er omfattet av første punktum, skal saken 
forelegges departementet til avgjørelse.”

I Fiskeri - og kystdepartementets delegering av 4. desember 2009, er Kystverket delegert 
myndighet til å fatte vedtak i slike saker.

Vedlagt til Deres gjennomsyn følger den aktuelle søknaden. Kystverket ber om at 
eventuelle merknader sendes snarest mulig og innen 4 uker.

Sakens dokumenter kan følges på Kystverkets einnsyn: 
http://einnsyn.kystverket.no/einnsyn/RegistryEntry/Case?caseId=28194

TROMS OG FINNMARK
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Side 2

Med hilsen

Arve Andersen Jan Olsen
plan- og kystforvaltningssjef seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

Likelydende brev sendt til:
Skjervøy kommune Postboks 145 G 9189 SKJERVØY
Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251 TROMSØ
Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG
Fiskeridirektoratet Region Troms Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Einarsen Sønner AS Industriveien 1 9180 SKJERVØY
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Rune Skjei 

Reppevegen 67 B 

7054 RANHEIM  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1054-3 6497/2015 68/19 05.11.2015 

 

Nikkeby: Svar vedr. søknad om utslippstillatelse - gnr 68 bnr 37/19 

 

Saksdokumenter: 

 Søknad om utslippstillatelse av 23.09.2015 

 

Saksopplysninger/vurderinger:  

 

Søknaden gjelder utslippstillatelse for bolig på eiendommen gnr 68/ bnr 37 og 19. 

Søknaden gjelder også ansvarsrett for Nord Troms Rør AS for prosjektering og utførelse av 

anlegget.  

Nord Troms Rør AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 på begge områder. 

 

Et jordrenseanlegg vurderes ikke å komme i konflikt med andre interesser.  

Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar med 

Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg. 

 

Vedtak: 

1. Utslippstillatelse gis for bolig på eiendommen gnr 68/ bnr 37 og 19. 

2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for 

utforming og drift av separate avløpsanlegg. 

3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg. 

4. Nord Troms Rør AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet. 

5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år. 

6. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført. 

 

Lovhjemmel: Forurensningsforskriften 
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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  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Nord Troms Rør AS    
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