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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2016/20 -2 

Arkiv: C00 

Saksbehandler:  Arild Torbergsen 

 Dato:                 26.01.2016 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

1/16 Formannskap 10.02.2016 

Tildeling av 17. mai arrangement på Skjervøy tettsted 

Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling 

1. Skjervøy kommune tildeler det årlige 17. mai arrangementet etter det mønsteret som

prøveordningen av F-skapssak 5-12 la opp til. Arrangementet vil da rullere som ei fast ordning

med to år til Idretten og ett år til Musikken slik:

2016: Idretten

2017: Musikken

2018: Idretten

2019: Idretten

2020: Musikken

Osv

2. Arrangementene tildeles Idrettsrådet og Musikkrådet. De står fritt til å avtale arbeidsoppgaver

og inntektsfordeling til de samarbeidspartene de fordeler arrangementet til.

3. Dersom det skal gjøres endringer i denne tildelingen, må noen av partene ta det skriftlig opp med

kommunen og det vil bli ny politisk behandling av saken.
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Saksopplysninger 

I sak 5/12 i vedtok Formannskapet ei ordning med at 17. mai skulle arrangeres av 

idrettsorganisasjonene 2 år og musikkorganisasjonene 1 år i en syklus. (se vedlegg) 

Dette skulle være ei prøveordning og skulle evalueres i 2015. 

Kultur- og undervisningssjefen foreslår at denne videreføres som en fast ordning, og har sendt 

forslaget til uttalelse. 

Etter fristen har Idrettsrådet og Skjervøykoret gitt tilbakemelding på at de støtter forslaget. 

 

Mail til uttalelse: 

 

Sender dette til: 

- Idrettsrådet v/Roald Sebergsen 

- Skjervøy Musikklag v/Maria Berg Jørgensen/Ragnhild S  

- Skjervøykoret v/Anita Olsen 

- Skjervøy Musikkskole /Turn/Drill/Barnekor v/Dag Ø Thingstad 

 

I 2012 vedtok Formannskapet ei prøveordning med at Idretten arrangerer 17. mai to år etter hver 

hverandre mens Musikken arrangerer det 3. året. Før denne tid arrangerte Idretten og Musikken 

annet hvert år. 

 

Undertegnede vil foreslå å videreføre avtalen som vi har. Dvs rullerer etter samme mønster 2 år 

m/ Idrett og   1 år m/Musikk. Saka vil bli behandlet av Formannskapet i møtet 10. februar.  
 

Som dere ser i vedtaket i 2012 så skulle ordningen evalueres i 2015:  

 

Dersom dere har synspunkt på at ordningen foreslås videreført, må dette meldes skriftlig til oss  

innen 20. januar 2016  

 

 

Rullering:  

 

Idrett: 12 

Idrett: 13 

Musikk; 14 

Idrett: 15 

--------------- 

Idrett: 16 

Musikk: 17 

Idrett: 18 

Idrett: 19 

 

Arild Torbergsen 

Kultur- og undervisningssjef 

Skjervøy kommune 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/78 -67 

Arkiv: A10 

Saksbehandler:  Hilde Kr. Thomassen 

 Dato:                 02.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/16 Formannskap 10.02.2016 

 

Lokalisering av ny barnehage 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Plassering av ny barnehage blir på Prestegårdsjorda 

 

 

 

Saksopplysninger 

Plangruppen har hatt møte og vurdert fire alternativer for plassering av ny barnehage: 

Prestegårdsjorda, Forlengelse av Verftsveien, Hollendervika og Eidekroken/gamle kirkegården 

(bygge ut på den gamle kirkegården). Det er sett på fordeler og ulemper, både ut i fra et 

barnehagefaglig- og planteknisk synspunkt. Det er en forutsetning at en ny fire avdelings 

barnehage vil trenge ca 3,5 mål tomt. 

 

Hollendervika  

Fordeler:      Ulemper: 

- God infrastruktur     - Bygge ved siden av den private bhg 

- Trafikk via fylkesveien  - Mange barn på et område, stor belastning      

og lite hensiktsmessig med to store bhg 

 

Eidekroken/gamle kirkegård 

Fordeler:      Ulemper: 

-Stordriftsfordeler - økonomisk   -Rassikret, usikker om det kan bygges der 

-Nærhet til naturområde  -Etiske vurderinger ang bygging på     

kirkegård 

       -Stor barnehage minimum 6-7 avdelinger, 

         Pga av innhold og tilrettelegging for barn 

       -Værhardt område  
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       - Ikke regulert 

       - Tilpasse nytt bygg til gammelt bygg  

        

 

 

Forlengelse av Verftsveien 

Fordeler:      Ulemper: 

-Nærhet til naturområde    -Værhardt område 

-Planlegging av friluftsområde   - Eidevannet kan bli en trekkmagnet  

for barna, særlige sikkerhetstiltak må  

iverksettes 

-God infrastruktur      - Trafikk 

       - Ikke regulert for barnehage 

 

Prestegårdsjorda 

Fordeler:      Ulemper: 

-Kulturetaten positiv     -Infrastruktur, innkjøring til barnehagen 

-Sametinget positiv     -Trafikk 

-Annonsert oppstart      

-Reguleringsarbeid i gang 

-Barnehagefaglig godt egnet 

-Nærhet til idrettsanlegg og naturområder 

-Kan gi mulighet for parkområde til Skjervøysbefolkning 

-Sentrumsnært 

-Lunt i forhold til vær og vind 

 

               

Vurdering 

Gruppen ser Prestegårdsjorda og forlengelse av Verftsveien som de beste alternativene. 

Utbygging av Eidekroken barnehage på den gamle kirkegården ser vi som et etisk dilemma. 

Hollendervika har en stor barnehage og bygge en kommunal barnehage nesten vegg i vegg, ser 

vi som lite hensiktsmessig. 

 

Forlengelsen av Verftsveien ligger er et flott naturområde og isolert sett et velegnet område for 

barnehage. Reguleringsarbeidet vil komme på omtrent samme kostnadene som Prestegårdsjorda. 

Vi vet at enkelte vindretninger kan være kraftige, og dette er ikke en fordel med tanke på at små 

barn skal være ute. Samt at det er en barnehage i umiddelbar nærhet. Trafikkproblematikken vil 

være omtrent det samme som til Prestegårdsjorda. 

 

Når gruppen skulle konkludere var vi ikke helt enig om hva som var det beste, en mot tre var for 

Prestegårdsjoda. Ut i fra et barnehagefaglig synspunkt, nært til idrettsanlegg, naturområder, 

bibliotek og sentrum utpeker Prestegårdsjorda som det beste alternativet. Reguleringsarbeidet er 

påbegynt, kultur- og sametinget er positiv til at det bygges barnehage på området. Det vil også 

bli et sentrumsnært område med mulighet for park til Skjervøysbefolkning.  Trafikkmessig kan 

det bli press på området, men dette alternativet gir størst muligheter for å hente/bringe barn uten 

bilkjøring. 

 

 

Vedlegg: 

Kartutskrift over Prestegårdsjorda og forlengelse av Verftsveien 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/41 -1 

Arkiv: 040 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 22.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

3/16 Formannskap 10.02.2016 

 

Oppfølgingsrapport nr 1 2016-19 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 BØP-rapport pr 200116 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet tar rapporten til etterretning.  

 

Saksopplysninger:  

Vedlagte rapport inneholder følgende:  

A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 161215.  

B) Punkter fra tidligere år som ikke er avsluttet.  

C) Nye investeringer 2016. 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 2016, inkl planer som ikke ble ferdige i 2015.  

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 2016.  

N) Oversikt over saker som skal til politisk behandling i løpet av 2016. 

 

  

 

 

 

 

 

PS 3/16



 

 

 
 

ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 
 

 

RAPPORTERING NR 1– FORMANNSKAPSMØTE  

Rapporten oppdatert pr 20.01. 2016 

 

 

A) PUNKTER I VEDTAKET 161216 
1) Renovering av vann- og avløpsnettet. Ansvar: Teknisk  
Kommunestyret ber rådmann prioritere arbeidet med renovering av vann- og avløpsnettet. En god 

del av avløpsnettet er av eldre dato. Om ny VA-ingeniør ikke ansettes i første halvdel av 2016, bør 

det vurderes å kjøpe den type prosjekteringsbistand. Planarbeidet må prioriteres først. 

 

2) Etablering av frivillighetssentral. Ansvar: ordfører 
Skjervøy kommune har som intensjon å bygge opp en frivillighetssentral. I løpet av 2016 skal det 

utarbeides en søknad for en slik tjeneste i samarbeid med frivillige organisasjoner. Saken legges 

fram til politisk behandling i 2016.  

 

3) Skjenkekontroll. Ansvar: Rådmann 

Skjervøy kommune ser det som viktig å ha en god kontroll med skjenkestedene i kommunen. I 

løpet av 2016 vil ordningen vi har i dag bli evaluert og forbedret. Kommunestyret ber 

rådmann fremme en sak til politisk behandling i løpet av våren 2016.Rådmannen tar dette opp 

regionalt, da vi pr nå har samme kontrollfirma i alle Nord-Troms-kommuner.  

 

4) Reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske organer. Ansvar: ordfører 

Kommunestyret ber formannskapet nedsette et utvalg som skal fremlegge et forslag til nytt 

reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske organer.  

 

5) Plassering av ny barnehage. Ansvar: Rådmann 

Kommunestyret ber rådmann vurdere alternativ plassering av en ny 4 avdelingsbarnehage. 

Ulike alternativ drøftes i f-skapsmøte. Avklaring om plassering må tas i løpet av vårhalvåret 

for å komme i mål med reguleringsarbeid og forarbeid. 

 

6) Opprettelse av en helsekomité. Ansvar: ordfører 
Kommunestyret ser sykehusdrift og utbygging av eldreomsorgen som en hovedprioritet i de neste 

årene. Det opprettes derfor en helsekomité sammensatt av alle politiske parti for å ha fokus på 

folkehelse og sikre gjennomføring av de helsepolitiske utfordringene.  

 
 

Skjervøy kommune 
Rådmannen 
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B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 

SLUTTRAPPORTERT 
 

7) 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. Plan skal ferdigstilles til sommeren. 
 

8) 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. 

Saken følges opp av interkommunal boligprosjektleder fra Storfjord. 

 

9) 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.  

 

10) 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 

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

ungdomsrådet. Ny søknad om spillemidler er sendt. 

 
11) 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. Rapport (inkl filmopptak) er mottatt og disse vurderes ift 

tiltak. 

 

12) Flomlys kunstgressbanen 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 
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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. 

 

13) Sykestuekompensasjon  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). Ordninga er sikra i 2016 – og 2017 (?). Evaluering skal 

gjennomføres. 

 

14) Klimaklubben og Grønn Hverdag  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 

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. 

 

15) Kystens Kompetansesenter 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. Vedtak i TF ift 

kostnader i boks – ca 17 mill. Grunnlagsdokumentet for prosjektet forventes ferdig om ca 1 

mnd (ansvar TF). Byggestart: til sommeren. Mottatt kr 150 000 fra Fiskeridep til innredning 

av Newtonrom. Flere søknader inne. Newtonlærer tilsettes fra 1.8., forutsatt at prosjektet går 

som planlagt. 

  

C) NYE INVESTERINGER 2016 

 
16) Kjøpe ut biler av leasingavtaler Ansvar: Helse og omsorg 

Ramme: 1,2 mill i 2016. 

 

17) Ny befalsbil, brann Ansvar: Teknisk 
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Ramme:450 000 i 2016 

 

18) Overvåkning vann og kloakk Ansvar: Teknisk 

Ramme: 150 000 i 2016 

 

19)Utfylling Kollagerneset Ansvar: Teknisk 

Ramme: 11 mill. i 2016. Tilskudd kr 4,11 mill fra Troms Fylkeskommune. Anbudsdokument 

lagt ut på Doffin i 4 uker. Kostnader til gjenoppretting av kommunal vei tatt med i prosjektet. 

 

20) Garderobeanlegg barneskolen Ansvar: Teknisk 

Ramme: 400 000 i 2016 

 

21) Ny barnehage  

Ramme: 5 mill i 2017 og 25 mill i 2018 

 

22) Ombygging av Skoleveien 2-4 Ansvar: Teknisk/helse og omsorg 

Ramme: 800 000 i 2016 

 

23) Tak barneskolen Ansvar: Teknisk 

Ramme: 1 mill i 2017 

 

24) Ny fløy Helsesenteret Ansvar: teknisk/helse og omsorg 

Ramme: 5 mill i 2016, 20 mill i 2017 og 10 mill i 2018. Det vurderes å søke etter 

prosjektleder til dette prosjektet. Byggekomité? Helsekomité? 

 

25) Riving av kai Ansvar: Teknisk 

Ramme: 2,5 mill i 2016. Anbudsdokument under utarbeidelse. 

 

26) Asfaltering av veier Ansvar: Teknisk 

Ramme: 660 000 i 2016 

 

27) Veilys Ansvar: Teknisk 

Ramme: 300 000 i 2016. Ymber går gjennom hele veilysnettet og skal gi oss en rapport i løpet 

av vårhalvåret. 

 

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
 

28) Rehabilitering av ungdomsskolen 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. 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. 

 

29) Kjøp av lastebil til Skjervøyterminalen 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. Lastebil er kjøpt. 
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30) Utbedring av rådhustaket 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. Ferdig jan. 2016. 

 

31) Kiilgården 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. Usikkerhet rundt 

momskompensasjon stresser kostnadsramma. 

 

32) Energisparekontrakter . Ansvar: Teknisk  

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. 

Overlevering er ikke foretatt pga feil og mangler. 

 

33) 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. Akva 

Ren har oppdraget. Ikke fullført. 

 
35) Industrikai Skaret . 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. Det må søkes om utbetaling av tilskudd. 

  

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen 
 

36) Innføring av web-basert internkontrollsystem 
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Systemet leveres av Kommuneforlaget. Det inneholder moduler for HMS, kvalitetsindikatorer 

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

 

37) 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. 

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. Egen sak i formannskapet 3. feb. 

 

A) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef 
38) 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).. 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. Skal arbeidsgruppa fortsette ift planlegging av ny 

barnehage? 

 

 

39) 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. Forhåndsvurdering av 

byggeprosjektet oppe i f-skap 21.12.15. 

 

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef 
 

40) 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. 
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Lokalet er klart. Tilsettingsprosess gjennomført, men stillinga er fremdeles ubesatt. Tilsetting 

jan. 16. 

 

41) 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. 

 

42) 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) 

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. 

 

43) 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. 

 

44) 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. 

 

45) Brukerundersøkelse psykisk helse 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

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

 

46) Brukerundersøkelse utviklingshemmede 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

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

 

47) 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 
 

48) 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 
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for radon. Kostnaden for utbedring av et tiltak settes til kr. 50 000,- for hver bolig. Nye 

målinger skal gjennomføres. Målinger gjennomføres. Ulike tiltak ift ulike nivå av radon. 

Ramma ser ut til å holde. Tiltak gjennomført i 20 boliger + noe på skole og barnehage. 

 

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen 
49) Reglement for salg av kommunal eiendom og bruk/utleie av kommunale eiendeler 

 

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

Politisk behandling høsten 2015. 

 

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

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

 

52) Tilsynsplan for barnehagene Ansvar: Kultur og undervisning 

Ny plan skal ferdigstilles i løpet av 2015. 

 

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

Forrige plan vedtatt i 2011. 

 

54) Plan for demensomsorg Ansvar: Helse og omsorg 

Forrige plan vedtatt i 2010. 

 

55) Fiskerihavneplan Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt i 2009. 

 
56) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef 

Ikke prioritert oppgave for tida.  

 

57) 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. Helhetlig ROS er igangsatt. Skal være i mål i løpet av 2016. 

  

58) 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.  

 

59) 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). 
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61) Sentrumsplan. Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt 1992. Den gang var det politikere i arbeidsgruppa. Arbeidet tenkes 

organisert med egen arbeidsgruppe bestående av 2 politikere (Torgeir Johnsen og Aksel 

Jørgensen), 1 fra Varehuset, 1 fra Næringsforeninga og teknisk sjef. Denne planen utsettes til 

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

plan ift avklaring mht planleggerstilling (Plankontor el egen planlegger?) Planleggerstilling 

vakant ihht BØP 16-19. 

 

62) 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. Se kulepunkt 1 

 

63) 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. Se kulepunkt 1 

 

64) 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. Ikke 

gjennomført. Bør revideres etter ferdigstilling av delegeringsreglement. 

 

65) Delegeringssreglementet Ansvar: Rådmannen 

Dette planarbeidet må gjennomføres i 2016. Stor oppgave. Digitalt produkt fra 

Kommuneforlaget bør vurderes, da dette gir et bedre system mht oppdateringer ift endringer i 

lovverket. 

 

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 2016 

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 

 

65) Omstillingsprosjekt. Ansvar: Rådmannen 

Kjøp av ekstern bistand med kostnadsramme 500 000. Gjennomføres som en prosess med 

politikere, ledere og ansatte v/tillitsvalgte. Tilbudsdokument sendes ut i løpet av februar. 

 

66) Nedlegging av Arnøyhamn oppvekstsenter fra høst 2017. Ansvar: Kultur og 

undervisning 

Sak om skolekretsgrenser kommer i løpet av vårhalvåret. 
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67) 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. 

 

 

N) OVERSIKT SAKER K-STYRE 

 

Formannskap i februar: 

Saker: 

- Høringsutkast: nytt inntektssystem 

- Omstillingsprosjektet – tilbudsdokument 

- Kommunereform 

 

 

Formannskap/kommunestyre i mars: 

- Mottak av flyktninger 

 

Formannskap/kommunestyre i mai: 

- Skjenke- og salgsbevillinger for valgperioden 

- Reglement for salg av kommunal eiendom og utleie/bruk av kommunale 

eiendeler  

 

Formannskap/kommunestyre i juni: 

 Regnskap og årsmelding 2015 

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 

 Veinavn – endelig godkjenning 

 Tilstandsrapport grunnskole  

 Kommunestruktur – sluttbehandling 

 Skolestruktur (?) 

 

 

Formannskap/kommunestyre i september/oktober: 

 Økonomirapportering 

 

Formannskap/kommunestyre i november/desember 

 Budsjett/økonomiplan 

 Møteplan 2017  

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 

 Supplering arbeidsgruppe «Kommunereform» 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/71 -19 

Arkiv: 034 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 25.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

4/16 Formannskap 10.02.2016 

 

Kommunereform - Utredning av Nord-Troms 4 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Engasjementbrev - PWC 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør følgende vedtak: 

 

Formannskapet tar beskrivelsen av utredningsoppdraget for Nord-Troms 4 til etterretning. 

 

 

Saksopplysninger 

I tråd med kommunereformens tidsplan skal alle kommuner i løpet av juni 2016 gjøre vedtak i 

forhold til eventuelle kommunesammenslåinger. De aller fleste kommuner har vært gjennom en 

utredningsfase for så å starte konkrete drøftinger med aktuelle «sammenslåingskandidater». De 

fire Nord-Troms-kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy er enige om ei 

utredning av Nord-Troms 4, men har ikke kommet i gang med denne prosessen. I desember 

2015 ble det utlyst prosjektlederstilling i 100 % ut juni -16, for om mulig å tilsette en person 

som kunne kjøre prosessen helt fram til kommunestyrene i juni. Vedkommende som ble tilbudt 

stillinga, trakk seg, og da valgte rådmennene i de fire kommunene å ta i mot tilbud fra Pwc – 

samme konsulentfirma som har utreda hhv Kvænangen-Loppa-Kautokeino-Alta og Lyngen – 

Storfjord- Kåfjord.  

 

20. mai 2015 ble det avholdt et fellesmøte mellom arbeidsgruppene i de fire kommunene, og 

Skjervøy ble oppfordra til å lage en prosess- og finansieringsplan. Dette ble gjort, men 

kommunevalget på høsten og kommuner som ikke har gått i takt i prosessen har ført til at disse 

fire kommunene har det travelt med å nå i mål til juni 2016. Det er også en kjensgjerning av 

Kvænangen og Kåfjord har vært i gang med andre utredninger, som har tatt fokus fra Nord-

Troms 4. Til slutt må det også nevnes at Kåfjord har vært opptatt av avklaringer ift samisk 

forvaltningsområde. (Slik avklaring foreligger ennå ikke.) 
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Tilbudet fra Pwc beskriver ei utredning som er i tråd med oppdraget kommunene har fått fra 

Regjeringa. Kommunenes evne til å handtere framtidige kommunale oppgaver ihht de ti 

kriteriene er selvsagt sentralt. I tillegg blir både økonomi og alternativer for organisering 

beskrevet. Siden Kåfjord og Kvænangen deltar i to andre utredninger, vil alternativet Nordreisa-

Skjervøy tas opp som et deltema i utredninga. Siden det første forslaget til nytt inntektssystem 

foreligger, vil rapporten fra Pwc også inkludere dette aspektet. 

 

Tilbudet fra Pwc inneholder følgende moment: oppstartsmøte med styringsgruppe (ordførere og 

rådmenn), selve utredninga som forventes levert medio mars og møte med kommunestyrene 

(fellesmøte?) når utredninga er ferdig og skal presenteres. Prisen er 400 000 eks mva. 

Kostnadene til utredninga skal dekkes av ekstern finansiering fra staten. Hver av Nord-Troms-

kommunene har fått bevilga 250 000 fra Fylkesmannen som skal dekke utgifter til denne fasen i 

kommunereformprosessen. ( I tillegg får alle kommuner 100 000 til innbyggerhøring.) 

 

Når utredninga er ferdig og presentert for kommunestyrene, vil det være naturlig at de fire 

arbeidsgruppene i de respektive kommunene kommer sammen og drøfter en del konkrete 

problemstillinger rundt sammenslåingsalternativa. Målet må være at det i god tid før junimøtet 

foreligger et beslutningsgrunnlag som kan presenteres innbyggerne, slik at de med bakgrunn i 

fakta kan ta stilling til en framtidig kommunestruktur.  

 

Vurdering 

Kommunereformen skal gjennomføres, og det er 5 måneder til kommunestyret skal gjøre et 

endelig vedtak. Med den bakgrunn anbefales at vedlagte tilbud fra Pwc gjennomføres ihht 

innhold og tidsplan. Siden det er samme firma som har gjort utredningene for Kvænangen 

(Finnmarkalternativet) og Kåfjord (Lyngenalternativet), vil kommunene få utredninger som er 

lett sammenlignbare. Det blir også et rimeligere og kjappere alternativ, da struktur og analysene 

for Kåfjord/Kvænangen allerede forefinnes. Utredninga kan også vise seg nyttig når 

kommunene skal igangsette ny planstrategi og samfunnsplan, noe kommunene er pålagt 

uavhengig av et eventuelt vedtak om kommunesammenslåing. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/56 -1 

Arkiv: 082 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 01.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

5/16 Formannskap 10.02.2016 

 

Revidering av reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske organer 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Reglement for godtgjøring til politiske organer 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet nedsetter et utvalg bestående av en representant fra hvert politisk parti, totalt sju 

personer. Formannskapet foreslår selv leder for utvalget 

 

 

Saksopplysninger 

Det ble i sak PS 55/15 vedtatt at kommunestyret ber formannskapet nedsette et utvalg som skal 

fremlegge et forslag til nytt reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske organer. 

Gruppen skal også fremme et forslag til godtgjøring til ordfører og varaordfører som skal gjelde 

ut valgperioden.  

Vurdering 

 

 

 

PS 5/16



PS 5/16



PS 5/16



PS 5/16



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1078 -2 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 29.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/16 Formannskap 10.02.2016 

 

Valg av styringsgruppe Kystens kompetansesenter 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Styringsgruppe Kystens kompetansesenter skal bestå av: 

 

Leder  Ørjan Albrigtsen 

Medlem Jan Børre Johansen 

Medlem Håvard Høgstad 

Medlem Olaug Bergset  Vara: Jan Tore Eriksen 

Medlem Rådmann frem til Næringsutvikler/leder er på plass. 

 

 

Saksopplysninger 

Styringsgruppen skal være en sydspiss i utvikling av Kystens kompetansesenter. Gruppa skal ha 

et overordnet ansvar for å koordinere/utvikle de forskjellige aktivitetene som er i bygget. Det 

skal utarbeides en strategi og søkes om finansiering av en prosjektstilling.  

 

Vurdering 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/51 -2 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Ørjan Albrigtsen 

 Dato:                 29.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

7/16 Formannskap 10.02.2016 

 

Sjømatseminar i Nord-Troms: Valg av styringsgruppe 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Budsjett og økonomiplan sjømatseminar 2014 

 

Rådmannens innstilling 

Det velges en styringsgruppe på minimum fem personer. Formannskapet velger medlemmene.  

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy Kommune planlegger i samarbeid med Nord-Troms videregående skole og 

næringsaktører i Nord-Troms et sjømatseminar i september 2016 med fokus på behov for 

rekruttering og kompetanse.  

 

Programmet for seminaret er ikke fastsatt, men det planlegges et dagsarrangement der første del 

vil ha fokus på rekruttering og andre del ha fokus på næringsutvikling.  

 

Nord-Troms har mange sterke aktører innen havbruksnæringen; bl.a. Lerøy Aurora, Marine 

Harvest, Arnøy laks AS og SalMar. I tillegg har regionen flere bedrifter innenfor 

hvitfisknæringen og har lang tradisjon innen fiskeflåten. Vi vil utfordre næringsaktørene til å si 

noe om hvordan de kan bidra til å bygge samfunn, hvilke utfordringer regionen vår får med 

tanke på fremtidig vekst innen næringen, hvordan økt fokus på videreforedling kan øke 

verdiskapningen og om levende lagring kan benyttes for å kunne tilby fersk torsk gjennom 

større deler av året. I tillegg ønsker vi å invitere disse til å holde innlegg: fag- og 

forskningsmiljø, fylkesrådet i Troms og andre.  

 

Målgrupper for sjømatseminaret vil være: Ordførere og andre politikere, sjømatnæringa, 

næringsutviklere i regionen, rådgivere i skolen, elever i 10.klasse fra regionen og elever i den 

videregående skolen.  
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Styringsgruppen bestod i 2014 av: Prosjektleder Silja Karlsen, Ulla Laberg, Lisbeth Holm, Leif 

Peder Jørgensen og Renate Larsen fra Lerøy Aurora.  

 

Vurdering 
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  1 

Kontaktperson: Silja Karlsen, e-post: silja.karlsen@skjervoy.kommune.no, tlf. 906 33 595 

Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

Oppstart planlegging av styringsgruppa mai 2014 

Avtaler med fiskerimininster, fylkesrådet, foredragsholdere juni 2014 

Avklare finansiering august 2014 

Rekruttere bedrifter juni/ august 2014 

Gjennomføring 30. september 2014 

 

Budsjettplan 2014 SUM 

Annonsering   15 000   15 000 

Gaver   1 500   1 500 

Innledere   3 000   3 000 

Invitasjoner   1 000   1 000 

Kjøkkenvakt   1 500   1 500 

Konfransier   1 000   1 000 

Leie kulturhus   3 000   3 000 

Leie møterom og enkel 

servering (speeddating)   5 000   5 000 

Lunsj seminar   20 000   20 000 

Materiell   2 000   2 000 

Prosjektarbeid   100 000   100 000 

Regnskap   2 000   2 000 

Servering seminaret   2 000   2 000 
 

Sum kostnad 157 000 157 000 

 

Finansieringsplan 2014 SUM 

     0 

Egeninnsats 

styringsgruppen   100 000   100 000 

Innovasjon Norge   25 000   25 000 

Skjervøy kommune   10 000   10 000 

Skjervøy kommune 

egeninnsats   2 000   2 000 

Sparebank1 Nord-Norge   20 000   20 000 
 

Sum finansiering 157 000 157 000 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/13 -3 

Arkiv: 69/157 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 13.01.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/16 Formannskap 10.02.2016 

 

Mellomveien: - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Vågen gnr 

69 bnr 157 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

Reguleringsplan for Vågen 

 

Vedlegg 

1 Søknad om dispensasjon 

2 situasjonskart 

3 tegninger 

4 Reguleringsplankart Vågen 

5 Reguleringsbestemmelser 

6 Bilder 

7 Flyfoto  gnr 69 bnr 157 

 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap vil med hjemmel reguleringsbestemmelsene for Vågen Pkt1.3 og 

Pkt 1.12 avslå søknaden om å senke takvinkelen fra 22 grader til 5 grader. 
 

Vedtaket begrunnes med at takvinkelen skal ligge mellom 22 og 38 grader. Et bygg som 

omsøkt vil i altfor stor grad avvike fra byggestilen i området. 

 

Liss og Vidar Isaksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom, gnr 69 bnr 

157 mot Mellomveien. Avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til 

trafikksikkerhet, og hensyn til miljø og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i 

vegloven. 

 

 

 

 

  

PS 8/16



 

Saksopplysninger 

 

 

I søknaden står følgende: 

   
Søker ønsker en avklaring på om det mulig å få dispensasjon fra til å bygge med en takvinkel på 

på 5 grader. Dette fordi de ikke ønsker å bruke penger på hus tegninger unødvendig. I tillegg 

søkes det om å få godkjent avkjørsel mot mellomveien.  

 

 

Prinsippskisser vedlagt søknaden: 

fasade mot Strandveien  

 
 

Fasade mot sør 
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I bestemmelsene for Reguleringsplan for Vågen står følgende: 

 
Pkt 1.1 

I området skal oppføres boligbebyggelse. I bebyggelsen kan det foruten til boliger innredes til 

eller oppføres mindre verksteder, forretninger, sosiale formål som etter bygningsrådets skjønn 

ikke er til sjenanse for omkringliggende bebyggelse m.h.t. støy, trafikk, parkering m.m. 

 

Pkt 1.2 

Bebyggelsen skal utformes som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer. Etasjeantallet beregnes 

etter kapitel 23.11 i Byggeforskriftene av 27.5.87. Før søknaden om byggetillatelse kan 

godkjennes kan bygningsrådet kreve utarbeidet tegninger som viser bebyggelsens tilpassing 

m.h.t. høyde i forhold til terreng, omkringliggende bygninger og vegetasjon.  

 

Pkt1.3 

Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i strøket. Den skal ligge mellom 22 og 38 grader.  

 

Pkt1.4 

Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser og parallelt eller vinkelrett på veien. 

Bygningsrådet kan tillate at bebyggelsen trekkes lenger inn på tomta.  

 

 

Pkt 6.1 

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, dersom særlige grunner taler for det, 

tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bestemmelsene i bygningsloven og 

bygningsvedtektene.  

 
Pkt 1.12 

Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god form 

og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk 

utforming. Utvendige farger, herunder farge på tak, skal godkjennes av bygningsrådet. 

 

 

 

Vurdering 

I nabolaget til 69/157 er husene hovedsakelig bygget i 2 etasjer med langsiden parallelt med 

Strandveien og Mellomveien. Opprinnelig var husene klassiske hus i 2 etasjer bygget 

hovedsakelig i årene 1948 – 1967. Opp gjennom årene, i takt med velstandsutviklingen, har de 

fleste hus fått tilbygg og da i en etasje. Den opprinnelige ensartede stilen i området er på grunn 

av dette ikke lengre tilstede. I stedet er området blitt en blanding av stilarter fra 50 , 60, 70 80 og 

90 –tallet.  
 

For å gi dispensasjon må en dispensere med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 denne sier 

blant annet: 

 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 

hensynet i lovens formålsbestemmelser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statelige og regionale rammer og 

mål tillegges vekt.» 
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I denne konkrete søknaden søkes det om dispensasjon fra senke takvinkelen fra 22 til 5 grader. 

Reguleringsbestemmelsene angir ikke type tak, men tar en utgangspunkt i bebyggelsen hvordan 

den faktisk er utformet, er det saltak som er dominerende.  

 

I Pkt 1.3 i bestemmelsene som sier følgende: 

 
«Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i strøket. Den skal ligge mellom 22 og 38 grader.» 

 

I Pkt 1.12 i bestemmelsene som sier følgende: 
 

«Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god 

form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk 

utforming.» 
 

Ut i fra ovenstående vil et funkis hus, jfr. vedlagte skisse, bryte med øvrig bebyggelse i 

nærområdet for stor grad.  Bygget vil være i strid med reguleringsbestemmelsene Pkt1.3 og Pkt 

1.12. Ut i fra dette anbefales det ikke at dispensasjon blir gitt. 
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Bilder fra området

Gnr 69 bnr 157-

Tomt og grunnmur etter gammelt hus som
stod på tomta
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Lars Tore Rydland 

22246880 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

 

 

Fylkesmannen i Troms 

Postboks 6105 

9291 TROMSØ 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/3665-198 15.12.2015 

 

Fordeling av resterende skjønnsmidler 2015 - Troms 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet å fordele resterende skjønnsmidler 

for 2015 til kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningsituasjonen. På 

landsbasis vil departementet fordele til sammen 150,9 mill. kroner med denne begrunnelsen.  

 

Departementet har lagt fylkesmennenes innspill til grunn for fordelingen av skjønnsmidlene. 

Fylkesmennenes innspill er justert for å sikre en rimelig fordeling mellom fylkene, og for å 

tilpasse samlet fordeling til det totale beløpet som skal utbetales. Tildelingen til kommunene i 

fylket framgår av tabellen under: 

 
Kommune Skjønnstilskudd (kr) 

1902 Tromsø 2 578 000 

1903 Harstad 348 000 

1911 Kvæfjord 451 000 

1913 Skånland 206 000 

1917 Ibestad 1 243 000 

1923 Salangen 1 886 000 

1924 Målselv 741 000 

1939 Storfjord 200 000 

1940 Kåfjord 129 000 

1941 Skjervøy 97 000 

1942 Nordreisa 170 000 

Sum fylket 8 049 000 
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Side 2 

 

Pengene vil bli utbetalt i desember. Det er ikke knyttet krav om rapportering til midlene. 

 

Vi ber Fylkesmannen om å informere kommunene om innholdet i dette brevet.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Lars Tore Rydland 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Kopi til:  
 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 0030  OSLO 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 

Storfjord kommune Hatteng 9046  OTEREN 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148  OLDERDALEN 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156  STORSLETT 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189  SKJERVØY 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299  TROMSØ 

Målselv kommune Kommunehuset 9321  MOEN 

Salangen kommune Postboks 77 9355  SJØVEGAN 

Skånland kommune Postboks 240 9439  EVENSKJER 

Ibestad kommune Rådhuset 9450  HAMNVIK 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475  BORKENES 

Harstad kommune Postmottak 9479  HARSTAD 
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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 
 

Fylkesmannen i Troms 

postboks 6105 

9291 TROMSØ 

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1320-5 54/2016 69/816 06.01.2016 

 

Oversendelsesbrev: Klage på formannskapsvedtak 83/15 ang Klagesak 

utbygninga på Ratamajorda, brudd på gjeldene reguleringsplan - gnr 69 bnr 

816 i Alfheimveien 6 på Skjervøy. 

INNLEDNING FAKTISKE FORHOLD I SAKSUTREDNINGEN 

 

Dokumenter i saken: 

 Vedtaksmelding: Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på Ratamajorda, brudd på 

gjeldene reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

 Klagesak på vedtak angående kommunenes innstilling til Ratama-jordet, brudd på 

gjeldene reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

 

I oversendelsesbrev datert 25.02.2014: Klage på formannskapsvedtak 95/13 ang fjerning av  

fylling gnr 69 bnr 816 mottok Dere følgende dokumenter: 

 

1. Klagesak utbygginga på Ratamajordet, brudd på gjeldende reguleringsplan 

2. Byggeaktivitet på eiendommen gnr 69 bnr 816 Alfheimveien 6. 

3. Ang. deres skriv av 26.08.13 om byggeaktivitet på gnr 69 bnr 816 

4. Alfheimveien 6: Planering på eiendommen gnr 69 bnr 816. 

5. Klage på formannskapsvedtak 

6. Korrigert melding om vedtak Alfheimveien 6: Planering på eiendommen gnr 69 bnr 

816. 

7. Ang deres skriv av 25.10.13 

8. Alfheimveien 6. Klage på formannskapssak 95/13 ang ulovlig utfylling på gnr 69 bnr 

816. 

9. Reguleringsplan Ratamajorda 

10. Kartutsnitt av reguleringsplan Ratamajordet samt reguleringsbestemmelser. 

 

Disse dokumentene er derfor ikke vedlagt dette brevet. 
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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. 

 

Kommunen fikk inn klage fra nabo ang brudd 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 i Troms gjorde følgende vedtak i klagesak 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.» 

 

Ved fornyet behandling 30.11.2015 i, gjorde Skjervøy Formannskap følgende vedtak: 

 
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. 

 

TILTAKETS FORHOLD TIL AKTUELL LOV- OG PLANGRUNNLAG 
Reguleringsplan Ratamajordet 

Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-2 og 32-2 

Byggesaksforskriften § 4-1 

 

 

UTTALELSER FRA KLAGER 

 

I brev (se vedlegg) av 23.12.2015 klager Anna Ratama, Mellomveien 19, på ovennevnte vedtak. 

I brevet står bl.a.: 

 
«Med bakgrunn i det som står ovenfor, klager jeg på vedtaket (i sak. 83/15 i formannskapet den 

30.11.2015.). Dette begrunnet med at tiltaket er endret fra å være midlertidig, til varig tiltak. 

Tiltaket vil bryte med regulert formål, og at det derfor er gjort saksbehandlingsfeil i 

behandlingen. Fyllingen vil være til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv, samt være til 

vesentlig ulempe for omgivelsene.» 
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KOMMUNENES VURDERING UNDER KLAGEBEHANDLINGEN. 

 

Se vedtaksmelding: Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på Ratamajorda, brudd på gjeldene 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 816. vedtak i sak 83/15. 

 

Vurdering av klagen. 

Saksbehandler har vurdert klagen og kommet fram til at det ikke er noen momenter som skulle 

tilsi ny behandling og omgjøring av vedtaket i sak 83/15. FF2 området er eiet av tiltakshaver. 

Tiltakshaver har brukt dette området til midlertidig plassering av masser i forbindelse med 

gravearbeider i forbindelse med bygging av hus. En kan ikke se at det som er igjen av fyllingen, 

etter at planeringsarbeid er utført, er til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv, samt være til 

vesentlig ulempe for omgivelsene utover det 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 dette er satt til 10.06.2016. 

 

En kan heller ikke se at nevnte planeringsarbeider på område FF2 er i strid med gjeldende 

reguleringsplan. Skjervøy kommune betrakter planeringsarbeidet, etter det er rettet opp jfr. 

vedtak i Skjervøy Formannskap, 30.11.2015, som et arbeid som er unntatt søknadsplikt jfr. 

byggesaksforskriften § 4-1. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

 

Kopi mottakere av dette brevet er: Anna Ratama, Robin Ratama og Jørn Larsen. 

 

 

 

Vedlegg 

1 Vedtaksmelding: Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på Ratamajorda, brudd på gjeldene 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

2 Klagesak på vedtak angående kommunenes innstilling til Ratama-jordet, brudd på 

gjeldene_reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

3 Bilder befaring 30 okt 2015 
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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 
 

Arnøy Laks AS 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1417-2 7192/2015 66/31 15.12.2015 

 

Lauksletta: Søknad om bruksendring av kontor og adm. bygning til bruk som 

hybelhus  på gnr 66 bnr 31 

Saksopplysninger:  

Arnøy Laks AS søker om bruksendring av bygning, i dag definert som kontor og adm. bygning i 

matrikkelen, til ombygging til hybelhus.  

 

Bygget er oppført på begynnelsen av åttitallet, og lokalene har tidligere vært brukt til hybelhus 

og kantine av Skaretfisk AS. 

 

Bruksendringen av bygget innebærer at det blir 8 hybler som innehar 4 felles bad/wc. Følgende 

fellesarealer blir i bygget: Kjøkken, oppholdsrom, bod og inngangsparti. Bygget skal i tillegg 

inneholde garderobe og bad med inngang fra utsiden. Dette skal være et tilbud til trailersjåfører 

som frakter laks for bedriften. 

 

Det søkes samtidig om dispensasjon for følgende forhold i henhold til PBL § 31-2 Tiltak på 

eksisterende byggverk, fjerde ledd:  

 

 Energikrav i TEK 10 kan ikke oppfylles.  

 Konstruksjonssikkerhet mht. dagens krav til snølast.  

 Det kan ikke monteres radonsperre.  

 Lydkrav mellom etasjene kan ikke oppfylles på grunn av at det krever omfattende 

tiltak også i hovedetasjen.  

 Balansert ventilasjon kan ikke etableres uten omfattende arbeider med montering av 

kanaler.  

 

 

I tillegg er det sendt søknad til Statens vegvesen om dispensasjon for at avstanden til fylkesvei 

347 er mindre enn de 50 m som Vegloven krever i § 29.  
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Dispensasjonssøknaden begrunnes med at tiltaket gjelder eksisterende bygg som oppfylte de krav 

som gjaldt på oppføringstidspunktet (ca. 1980-1985). Tiltakene det søkes dispensasjon for vil 

være urimelig kostbare å oppfylle etter dagens krav.  

 

AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO, innvendig ombygging. Bedriften har 

sentral godkjenning på ansvarsområdet. 

 

AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO, brannkonsept. Bedriften har ikke sentral 

godkjenning på ansvarsområdet. AR-Ing AS har lang erfaring i prosjektering av bygg og vil 

kunne tildeles dette ansvarsområdet. 

 

JS Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonene UTF, innvendig ombygging. Bedriften har ikke 

sentral godkjenning på ansvarsområdet. Bedriften er gitt ansvarsrett som omsøkt i tidligere 

byggeprosjekt. 

 

Rørlegger Helgesen AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF tiltaksklasse 1. vann og 

sanitær – avløp. Bedriften har ikke sentral godkjenning på ansvarsområdet. Bedriften er gitt 

ansvarsrett som omsøkt i tidligere byggeprosjekt. 

 

 

Vurderinger: 

 

Bygningen ligger i et område som er avsatt til LNF område sone 2 (spredt bolig og 

ervervsbebyggelse kan tillates etter nærmere vurdering). I ny arealplan, som vil bli vedtatt i 

første halvdel av 2016, er området definert som et industriområde. En kan ikke i dette tilfelle se 

at det skal være momenter som tilsier at en ikke kan tillate bruksendring og ombygging av et 

eksisterende bygg på denne eiendommen. Byggeprosjektet vil ikke komme i konflikt med noen 

kjente momenter som gjør at tiltaket ikke kan gjennomføres. 

 

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 

eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 

uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 

nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.  

 

Nye bygninger skal dimensjoneres for en snølast som i gjennomsnitt forventes å inntreffe kun 

hvert femtiende år. Teknisk forskrift henviser til Norsk standard som en metode som vil 

tilfredstille krav til nye bygg. Innføringen av ny snølaststandard vil derfor ikke utløse noe 

myndighetskrav om forsterkning eller oppgradering av eksisterende bygg (https://www.dibk.no). 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Arnøylaks AS byggetillatelse og bruksendring 

for ombygging av eksisterende bygning, nr. 192137314 på gnr 66 bnr 31, til hybelbygg som 

omsøkt. Vedtaket er gjort under forutsetning av at Statens vegvesen innvilger dispensasjon for at 

avstanden til fylkesvei 347 er mindre enn de 50 m som Vegloven krever i § 29. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og § 31-2, fjerde ledd, gis Arnøylaks AS 

dispensasjon fra TEK10 på ombygging til bolig når det gjelder radonsperre, ventilasjon, 

energikrav og lydkrav. 

 

Dispensasjonene begrunnes med ombyggingen gjør det vanskelig å tilpasse byggverket til 

tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Vi betrakter bruksendringen med tilhørende 

ombygging som forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Fordelen ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene SØK, 

PRO, innvendig ombygging. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene PRO, 

brannkonsept. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JS Bygg AS ansvarsrett i funksjonene UTF, 

innvendig ombygging. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen AS ansvarsrett i 

funksjonene PRO og UTF vann/avløpsledninger, innvendig til bolig, sluker og VVS montering. 

 

 

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: 

Ar - Ing as postboks 112 9189 SKJERVØY 

Statens 

Vegvesen 
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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 
 

Esther Stenehjem 

Kobbepollen 4 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-7 7370/2015 K01 22.12.2015 

 

Kobbepollen: Svar på søknad om kjøring med snøscooter på eiendommen gnr 

54 bnr 3 

Saksopplysninger:  

 

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med 

oppkjøring/preparering av treningsløype for hunder og til ved kjøring på egen eiendom. 

 

Søknaden skal behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert ned til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen. Henting av ved fra 

egen eiendom til egen bopel er dessuten unntatt søknadsplikt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6. (tillatelser etter søknad) innvilges 

Esther Stenehjem dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med oppkjøring/-

preparering av treningsløype for hunder og til ved kjøring på egen eiendom, gnr 54 bnr 3. 

Tillatelsen gjelder fram til 01.05.2016 og med snøscooter som har regnr. FK8108. 

 

 

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. 
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Tillatelsen skal medbringes under kjøring. 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Skjervøy Lensmannskontor    
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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 
 

Uløybukt Turisttransport v/Anders Selle 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-12 161/2016 K01 11.01.2016 

 

Uløybukt: Svar på søknad fra Uløybukt Turisttransport Anders Selle, Org nr 

914 606 608, om dispensasjon til kjøring med snøscooter på eiendommene gnr 

44 bnr 4, gnr 44 bnr 10, 13, gnr 44 bnr 14 og gnr 45 bnr 2, 5. 

 

Saksopplysninger:  

 

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring av 

turister. Søknaden gjelder kjøring i en ny løypetrase med hensikt å knytte seg til en eksisterende 

snøscooterløype. Nevnte trase berører eiendommene gnr 44 bnr 4, gnr 44 bnr 10, 13, gnr 44 bnr 

14 og gnr 45 bnr 2, 5. Formålet med kjøringen er å ta med turister på nordlysturer og 

sightseeingturer på Uløya i eksisterende snøscooterløype. Uløybukt Turisttransport har 2 kjøretøy 

i dag, men planlegger å kjøpe 2 til. Uløybukt Turisttransport har  

 

 

Søknaden behandles etter § 5a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 5 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

I § 5a. står følgende: 
«Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og 

utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, 

næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av 

mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. 

 

Første gangs tillatelse kan gis for inntil to år. Dersom den næringsdrivende etter utløpet av 

prøveperioden kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at virksomheten som tillatelsen 

gjelder er momspliktig, kan tillatelsen forlenges med fire år av gangen.» 

 

 

PS 9/16



 

  

 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen. Kjøring med 

turister, nordlysturer, sightseeing måneskinnsturer mv. er helt i tråd med intensjonene i 

forskriftens § 5a. I tillegg foreligger det tillatelse fra berørte grunneiere. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5.a (tillatelser etter søknad) 

innvilges Uløybukt Turisttransport Anders Selle, Org nr 914 606 608, dispensasjon fra lov om 

motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring i en ny løypetrase med hensikt å knytte seg til 

eksisterende snøscooterløype i Uløybukt. Nevnte trase berører eiendommene gnr 44 bnr 4, gnr 44 

bnr 10, 13, gnr 44 bnr 14 og gnr 45 bnr 2, 5 og er vist på kart vedlagt saka. 

 

Tillatelsen gjelder fram til 07.05.2017 ( 2 sesonger) og med inntil 4 snøscootere, hvorav 2 

kjøretøy har regnr. FK8628 og FK9623. 

 

Vedtaket er gjort under forutsetning at tillatelse fra berørte eiendommer er gitt. 

 

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. 

 

Tillatelsen med tilhørende kart skal medbringes under transporten. Den skal vises fram på 

forlangende av politi eller oppsyn. 

 

Kommunens vedtak etter § 5, § 5a, § 5b og § 6 kan påklages til fylkesmannen. 

 

Vedtaket er elektronisk godkjent og sendes ut uten underskrift. 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Skjervøy Lensmannskontor postboks 25 9189 SKJERVØY 
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Kart over området det er gitt dispensasjon, dvs løypetrase som er merket blått. 

Løypetrase som er merket svart er eksisterende snøscooterløype. 

(Dette kartet skal medbringes under kjøring) 
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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 
 

Torbjørn Jørgensen 

Uranusveien 14 

9024 TOMASJORD  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-13 163/2016 K01 12.01.2016 

 

Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring 

Ressebakken/Årviksand til Nord-Rekvik 

 

Saksopplysninger:  

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring av 

utstyr og materialer til familiens hytte i Nord-Rekvik gnr 65 bnr 8. Søknaden gjelder kjøring i 

eksisterende løypetrase som Skjervøy formannskap har vedtatt skal opprettes permanent jfr. 

vedlagte kart. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  

Torbjørn Jørgensen dispensasjon til kjøring av utstyr og materialer, med snøscooter, til familiens 

hytte i Nord-Rekvik, gnr 65 bnr 8. Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn ZD-01234. 

 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 7 gjelder tillatelsen kjøring i 

eksisterende løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 04.05.2019. 

 

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. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Skjervøy Lensmannskontor    
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Kart over området det er gitt dispensasjon, dvs løypetrase som er merket: 

(Dette kartet skal medbringes under kjøring) 

 

Løypetrase 
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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 
 

Sissel Moksnes 

Spellemannsdalen 18 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/35-2 536/2016 69/166 01.02.2016 

 

Spellemannsdalen 18 -  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 

Spellemannsdalen gnr 69 bnr 166 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

 

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen, pkt. 1.8 (garasjebygg inntil 30 m2), i 

reguleringsplanen for Spellemannsdalen. Det planlegges å bygge et framtidig garasjebygg på 

inntil 50 m2 etter forenklinger i byggesaksforskriften som trådte i kraft 1. juli 2015.. 

 

 

Skjervøy kommune gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket ikke strider 

mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, 

reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i 

konflikt med annet regelverk. Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering 

når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Sissel Moksnes dispensasjon fra 

reguleringsplanen for Spellemannsdalen, pkt. 1.8 i bestemmelsene, til å bygge et fremtidig 

garasjebygg på inntil 50 m2 på gnr 69 bnr 166. 
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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: 

Viggo Martinsen    
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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 
 

Esther Stenehjem 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/419-8 486/2016 K44 28.01.2016 

 

Svar på søknad om fritak fra båndtvang - gnr 54 bnr 3 - Kågen 

Saksopplysninger/vurderinger:  

Det vises til søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelser i Skjervøy kommune ang. 

hundetrening på eiendommen gnr. 54 bnr. 3 beliggende på Kågen. 
 

Søkeren driver med oppdrett og trening av jakthunder, og formålet med søknaden er å kunne 

drive med trening av hunder i perioden 1. april 2016 til og med 15. Mai 2016. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Esther Stenehjem dispensasjon 

fra båndtvangsbestemmelsene for trening av jakthunder på eiendommen gnr. 54 bnr. 3, 

beliggende på Kågen i Skjervøy kommune, i perioden 1. april 2016 til og med 15. Mai 2016. 
 

Det forutsettes at hundene har aversjonsbevis og at hundene slippes løs på trening på en aktsom 

måte, slik at husdyr/andre dyr herunder fugler og eventuelt vilt ikke påføres skade. 

 

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 
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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 
 

Blåtind Idrettslag v/Roger Bjørkestøl 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-18 492/2016 K01 28.01.2016 

 

Søknad om preparering av skiløype til Skaret i Uløybukt. 

Uten søknad er kjøring for følgende formål er tillatt på snødekt mark:  

 

 Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 

turistbedrifter. 

 

 

Dere trenger ikke å søke kommunen om tillatelse til preparering av skiløype.  

 

Se vedlagte veileder side 7. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

 

 

Vedlegg 

1 M108 – 2014 KJENNER DU REGLENE? MOTORFERDSEL I UTMARK - Veileder fra 

Miljø- Direktoratet 
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