
 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: , Skjervøy rådhus 

Dato: 05.04.2016 

Tidspunkt: 18:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på mail.  Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

14/16 Vorterøy: Søknad om akvakulturtillatelse for 

matfisk på ny lokalitet "Vorterøy" - Lerøy Aurora 

AS 

 2015/1355 

15/16 Rypeveien tomt 23: Vedtak om dispensasjon fra 

bestemmelser i reguleringsplan for Hollendervika 

og vedtak om rammetillatelse til bygging av bolig 

gnr 69 bnr 

 2016/82 

 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1355 -4 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 16.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/16 Formannskap 05.04.2016 

 

Vorterøy: Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk på ny lokalitet 

"Vorterøy" - Lerøy Aurora AS 

Henvisning til lovverk: 

Akvakulturloven § 15 pkt. a (vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven) og § 6 pkt. a 

(vilkår for tildeling). 

Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014 - 2026 

 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak:  

 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om ny oppdrettslokalitet på ”Vorterøy”. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Lerøy Aurora AS har i søknad datert 12.10.2015, søkt Troms Fylkeskommune om tillatelse til 

Akvakultur anlegg av matfisk av laks og ørret på ny lokalitet ”Vorterøy” i Skjervøy kommune. 

Dvs på vest siden av Vorterøy. 

 

Lokaliteten er omsøkt med en maksimalt tillatt biomasse på 5400 tonn. Arealmessig søkes 

lokaliteten etablert med 14 bur, på 100 x 100 m i to rekker a 7 bur. Anleggets rammeareal måler 

200 x 630 m. I tillegg søkes det om å etablere forflåte. 

 

Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Nordlys og Fremtid i Nord. Kunngjøringsdato 

08.12.2015 med 30 dagers høringsfrist. Skjervøy kommune har ikke mottatt uttalelser/ 

innvendinger i forbindelse med høringen.  

 

 



Lokalitetens omsøkte plassering ligger i område for «fremtidig akvakultur» i Kystsoneplan for 

Skjervøy og Nordreisa 2014 – 2026. Dette medfører at det kan søkes innenfor dette området, og 

at det ikke kommer i konflikt med gjeldende planer. 

 

Vurdering/konklusjon 

Det er ikke kommet innsigelser i forbindelse høringen.  

 

Lokalitetens omsøkte plassering kommer innenfor planlagt område for akvakultur i gjeldende 

kystsoneplan. Ut i fra dette kan Skjervøy kommune stille seg positiv til plasseringen av anlegget 

som omsøkt. 
 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/82 -2 

Arkiv: 69/ 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 16.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/16 Formannskap 05.04.2016 

 

Rypeveien tomt 23: Vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i 

reguleringsplan for Hollendervika og vedtak om rammetillatelse til bygging 

av bolig gnr 69 bnr 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

Reguleringsplan for Hollendervika 

 

Vedlegg 

1 Søknad om rammetillatelse 

3 Planbestemmelser_Hollendervika 

4 Plankart_Hollendervika 

5 situasjonskart 

6 tegninger 

7 nabovarsel 

7 gjennomføringsplan 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap May Lisbeth og 

Øystein Kristiansen følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  

 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer inkl. sokkel. 

 Fra § 2.4 i bestemmelsene, til å senke takvinkelen fra 18 til 8 grader. 

 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 60 m2. 

 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 32 %. 

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 

lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 

dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering.  

 

 

 



 

Saksopplysninger/ Vurdering 

Tiltakshaver søker om å bygge en enebolig med en boenhet på tomt 23 i Rypeveien. Eneboligen 

planlegges bygget i 2 etasjer, med pulttak og dobbel garasje, på 60 m2, inkludert i boligen. (Se 

vedlegg). Søker har på mail bekreftet at det også søkes om dispensasjon til fra § 2.11 i 

reguleringsbestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til ca 50 m2 

 

 

De søkes om dispensasjon for følgende forhold i reguleringsbestemmelsene: 

 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer inkl sokkel. 

 Fra § 2.4 i bestemmelsene, til å senke takvinkelen fra 18 til 8 grader.   

 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 50 m2. 

 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 32 %. 

 

 

Opprinnelig ønsket tiltakshaver å øke utnyttelsesgraden til 38 %. Etter at det er gitt tilsagn på 

tilleggs tomt er behovet 32 %. 

 

I boligfeltet er det gitt dispensasjon for tilsvarende forhold i tidligere saker. 

 

Det er ikke fremkommet protester fra naboer. 

 

For øvrig vises det til vedlagte dokumenter. 
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