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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/102 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 22.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

10/16 Formannskap 02.03.2016 

 

Søknad om tomt, for oppføring av midlertidig brakkerigg 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningslov 

Detaljplan Fiskenes. 

 

 

Vedlegg 

1 Detaljplan Fiskenes. 

 

Teknisk sjefs innstilling. 

Lerøy Aurora AS får tildelt tomt på område Lek ihht detaljplan Fiskenes. 

Tomten skal benyttes midlertidig i 2 to år for bruk til brakkerigg. 

Skal tomten benyttes til brakkerigg/boliger over 2 år må det igangsettes omregulering av område 

Lek til formål bolig. 

 

Tildelingen av tomt gis med forbehold om at det ikke innkommer protester/innsigelser i 

forbindelse med søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven  

§ 19-3 og byggetillatelse etter § 20-4 bokstav c (midlertidige bygninger, konstruksjoner eller 

anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom 

enn 2 år.)  

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er kommet muntlig henvendelse fra Lerøy Aurora v/Kurt Einar Karlsen om kommunen har 

tilgjengelig tomt for oppføring av brakkerigg med inntil 20 boenheter til bruk av arbeidere  

v/bedriften Lerøy Aurora AS. Forespørsel er kommet grunnet en akutt boligmangel på Skjervøy 

tettsted. 
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Vurdering 

Kommunen har i dag ca. 20 personer/familier som står i kø for å få leie kommunal bolig. 

Kommunen har kontrakt med AR-ing om bygging av 11 nye boenheter der kommunen skal ha 

tildelingsrett for 40% av disse. Det private boligene i kommunen er utleid, så behovet for nye 

utleieenheter er absolutt til stede.  

 

Henvendelsen fra Lerøy Aurora om tomt må sees i lys av dette. Kommunen har i dag ledige 

tomter i Holendervika samt noen enkelttomter i Skjervøy sentrum. Administrasjon har ikke 

kunne se at de ledige tomtene er egnet for oppføring av brakkerigg.   

 

Administrasjonen har sett på området rundt Lerøy Aurora om det er tomter der som kunne være 

egnet for oppføring av midlertidig brakkegigg. En har da sett på område rundt Mørenot samt 

friområde opp mot sil renseanlegget og har ikke funnet og kunne tilby dette området til omsøkt 

formål.  En har derimot funnet at område som er regulert til Lek, og ligger ved siden av  

sil renseanlegget som må ansees som et egnet plass for å kunne bygge midlertidig brakkerigg.  

 

Området som er definert som Lek i dag er i bruk som lagringsplass for enkeltpersoner i 

kommunen da det står båthengere og båter på dette område.   

 

Ihht reguleringsbestemmelsene i detaljplan Fiskenes står det blant annet sitat: § 3.20. 

Lekeplassen skal benyttes til sport og lek. På område kan det opparbeides en balløkke. 

Nødvendig byggverk og anlegg, som ikke er til hinder for områdets bruk som lekeplass kan 

oppføres etter godkjenning av teknisk etat. § 3.21. Lekeplassen skal være åpen for allmennheten. 

Sitat slutt. 

 

Brakkeringen er tenkt oppført midlertidig i inntil 2 år, skal riggen bli stående lenger må det en 

omregulering til, derfor må tildelingen gis midlertidig i 2 år.  (Ihht plan- og bygningsloven er 

definisjonen på «midlertidig» 2 år) Da brakkeriggen er midlertidig legger administrasjon opp til 

å kunne dispensere midlertidig for denne, og at det derfor ikke er nødvendig å omregulere 

tomten til formålet.   

 

Kommunen legger til grunn for tildeling av tomt den akutte boligmangel som er på Skjervøy 

tettsted. Kommunen legger opp til at det neste 2 årsperiode vil bli bygget mange nokk leiligheter 

som gjør brakkeriggen unødvendig for å huse de personer som vil bosette seg/jobbe i Skjervøy 

kommune.    

 

 

 

 

 

PS 10/16



PS 10/16



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/419 -13 

Arkiv: K44 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 16.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/16 Formannskap 02.03.2016 

 

Søknad om fritak for båndtvang - gnr 54 bnr 3 - Kågen 

Henvisning til lovverk: 

Lov om Hundehold 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

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. 

 

 

 

 

Saksopplysninger Vurdering 

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 

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

 

Overforstående er direkte kopi av delegert vedtak «Svar på søknad om fritak fra båndtvang - gnr 54 

bnr 3 – Kågen», datert 28.01.16 
 

Denne sak blir forelagt formannskapet etter ønske om lovlighetskontroll av referert vedtak i 

formannskapet den 10.02.16. 

 

Eventuelle nye opplysninger i saken vil bli fremlagt muntlig i dette møte.  
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Fra: Esther Stenehjem (estherstenehjem@live.no)
Sendt: 24.01.2016 18:46:13
Til: Grethe Ihlang
Kopi: 

Emne: RE: Svar på søknad om fritak fra båndtvang - gnr 54 bnr 3 - Kågen
Vedlegg: 
Hei !

Vil søke fritak båndtvang fra 1. april 2016 til og med 15. Mai 2016 !

Eget skjema eller holder dette ?

Samme grunner som før !

Vennlig hilsen Kennel Svartholten

Esther Stenehjem

Kobbepollen 4 

9180 Skjervøy

Tlf 91359939
www.estherstenehjem.com

From: Grethe.Ihlang@skjervoy.kommune.no
To: estherstenehjem@live.no
Date: Mon, 20 Jul 2015 10:00:45 +0200
Subject: Svar på søknad om fritak fra båndtvang - gnr 54 bnr 3 - Kågen

Se vedlegg.

Mvh
Grethe Ihlang
Skjervøy kommune, Teknisk etat 

Side 1 av 1

16.02.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_p_Skjervoy/14374_FIX.HTM
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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 

Reinbeitedistrikt 39 Arnøy/Kågen v. Aslak Anders I 

Gaup 

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

2015/419-10 744/2016 K44 11.02.2016 

Vedr. delegert vedtak om fritak fra båndtvang  gjort 28.01.2016 - gnr 54 bnr 3 

- Kågen

Skjervøy kommune gjorde den 28.01.2016 følgende 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.» 

Esther Stenehjem har i en årrekke fått slike dispensasjoner som omsøkt. 

Det er i ettertid blitt stilt spørsmål og antydet at fritak fra båndtvang har negative konsekvenser 

for reindrifta på Kågen. 

På denne bakgrunn retter vi spørsmålet til Dere. 

Med hilsen 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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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 
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR» «POSTSTED» 

«KONTAKT» 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/1428-2 553/2016 U43 02.02.2016 

 

Høring ang. dispensasjon fra Kystsoneplanen for Skjervøy fra formålet 

ferdsel til akvakulturformål 

 

 

 Viser til vedlagt søknad fra Lerøy Aurora AS ang utvidelse og flytting av eksisterende 

ventemerd på gnr 66 bnr 31.  

 

Saken sendes på høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, 

jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1.  

 

Søker: Arnøy Laks AS, 9192 Lauksletta.  

Grunneier land: Arnøylaks Slakteri AS, 9192 Lauksletta.  

Søknaden gjelder dispensasjon fra Skjervøy kystsoneplan med formål Ferdsel til akvakultur. 

 

 

 Vurdering  

Arnøy Laks AS søker om dispensasjon for utlegging/utvidelse av eksisterende ventemerder utfor 

slakteriet på Skaret. 

 

Denne søknaden medfører at det må søkes om dispensasjon fra kystsoneplanens område Ferdsel 

til akvakultur. 

 

 

Kystsoneplanen for Skjervøy ble egengodkjent i Skjervøy kommunestyret sak 66/15 datert 

17.12.14.  

 

Kommunen kan ikke se at dispensasjonssøknaden vil endre forholdene i havnen negativt, derimot 

vil tiltaket bedre forholdene for involverte aktører i havnen. Hadde dette innspillet kommet i 
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kystsoneplanprosessen hadde det blitt tatt med i planen. Endring/utviding av ventemerdområdet 

vil ikke være i strid med intensjonene i kystsoneplanen til Skjervøy kommune. Kommunen er 

derfor innstilt på å gi Arnøy Laks AS dispensasjon som omsøkt. 

 

Kommunen viser i sin helhet til dispensasjonssøknaden fra Arnøy Laks AS som også ligger 

vedlagt.  

 

Eventuelle kommentarer/innspill til høringen/søknaden sendes innen 04.03.2016 til:  

 

 

Skjervøy Kommune  

Postboks 145-G  

9189 Skjervøy 

 

post@skjervoy.kommune.no 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

 

 

Vedlegg 

1 Kystsoneplankart 

3 Kart 
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Delrapport 2

Ku nnskapsløft i kulturminneforvaltningen

Skjervøy kommune

Bakgrunn

Skjervøy kommune deltari KiK gjennom et samarbeid med Nord-Troms museum. På et

oppstartsmøte med kommunen ble det vedtatt at fokuset  i  prosjektet skulle være på registrering og

innsamling av informasjon om krigsminner som skulle utvikles til et temakart til bruk for

arealplanleggere og kommunen. Sammen med kartet, skal det også utvikles en skriftlig del som kan

brukes i forbindelse med reiseliv og undervisning i kommunen.

Valget falt på krigsminner fordi Engnes Kystfort på Skjervøy er et mye brukt fritidsområde som det er

ønskelig å samle inn kunnskap om, og kartfeste, de fysiske sporene i området. På oppstartsmøtet ble

det også bestemt at kommunens deltakelse i prosjektet skulle behandles av kommunestyret. Saken

ble behandlet den 18.juni og vedtatt mot 4 stemmer.

Prosjektstatus

I 2015 har hovedfokuset vært på kontrollregistreringer samt oppmåling av krigsminner sammen med

teknisk etat hos kommunen. Grunnet innflytting i nye lokaler i Halti samt arbeidet med ny utstilling

har museet vært nødt til å innskrenke aktiviteten i prosjektet noe. Registreringer og

kontrollregistreringer, samt oppmåling sammen med kommunens tekniske etat er imidlertid fullført.

Gjenstående arbeid er verdivurderinger og videre bearbeiding i GIS, noe som vil fullføres vinteren

2015/2016. Dette er i tråd med Troms fylkeskommunes milepælsplan og sees som den tredje og

avsluttende fasen av prosjektet.

Registreringer

Totalt 67 krigsminner ble registrering i første sesong av KiK. I 2015 ble det i forbindelse med

kontrollregistreringer registrert ytterligere 14 krigsminner. Det endelige antallet krigsminner vil

justeres gjennom bearbeiding av kart og registreringer vinteren 2015/2016.

Sentrale krigsminner ble plottet inn med totalstasjon sammen med teknisk ingeniør Eiving Mathisen

fra Skjervøy kommune. Den dårlige dekningen på Engnes ble en utfordring, så det ble ikke ansett som

hensiktsmessig i forhold til tidsforbruketå plotte alle krigsminnene med totalstasjon.

Etterarbeid

Krigsminnene er videre behandlet i GIS, men konvertering fra 34W til 33N som kreves av

kulturminnesøk.no og ArcGis ha vært svært tidkrevende. Dette arbeidet vil fortsette i vinter.

Krigsminnene på Skjervøy samt hula på Arnøya hvor partisanerne gjemte seg under 2. verdenskrig

har blitt tatt inn som hensynssone Ci kommunens arealplan. Nord-Troms museum og saksansvarlig

ved Nord-Troms plankontor, Kjersti Kollbotn har samarbeidet om kartfesting og definering av disse

sonene i henhold til registrerte krigsminner.
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Formidling og verdivurdering

Formidling og verdivurdering vil finne sted vinteren 2015/2016 gjennom foredrag og folkemøter.

Krigsminnene på Skjervøy er planlagt å inngå i en foredragsrekke som skal reise rundt i Nord-Tromsi

2016. Dette er et prosjekt gjennom folkebiblioteket i Nordreisa som i fellesskap har søkt om tilskudd

fra Nasjonalbiblioteket om å utvikle en foredragsrekke om krig i Nord-Troms. Med forbehold om

tilskudd, vil foredragsrekken reise rundt i Nord-Troms og tilbys befolkningen i hele regionen.

Økonomi:

Inntekter

Tilskudd fra TFK/RA 100 000

Egeninnsats, Skjervøy kommune (15 dagsverk á 2250,-) 33 750

Bidrag fra Skjervøy kommune til plankontor 26 250

Totalt 160 000

Utgifter Budsjett 2014 2015

Forarbeid 14 500 13 050 0

Registreringer i felt 29 250 9135 6 500

Etterarbeid 48 750 10 701 3 900

Egeninnsats, kommunen 33 750 6 600 4 500

Teknisk (plankontor) 26 250 0 9 000

Kjøregodtgjørelse* 7 500 1822,50 3 786

Totalt 160 000 36 535,50 27 686

*lnklusive leie av ATV for frakt av utstyr til teknisk oppmåling

Etter planen skal Skjervøy kommunes egeninnsats i prosjektet i hovedsak komme i forbindelse med

verdivurderingene og utviklingen av temakart. Med avslutningen av Nord-Troms plankontor ved

overgangen 2015/2016 vil temakart utvikles med kommunens arealplanleggere direkte.

Fremdriftsplan

Desember 2015 - februar 2016: Fullføre GIS-kart samt registreringer  i  kulturminnesøk.

Mars 2016: Folkemøter og aktiviteter for å verdivurdere krigsminnene

April 2016: Endelig utvikling av temakart som inngår i kommunenes arealplanlegging

Mai 2016: Sluttrapportering av KiK
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