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1. Innledning til merknadsbehandlingen 
 

Høringsutkastet (datert 28.04.15) ble lagt ut til offentlig ettersyn etter vedtak i Skjervøy 

kommunestyre 06.05.15. Høringsfristen ble satt til 01.07.15.  

18 merknader er kommet inn. Åtte har avsender offentlige etater, mens de resterende ti er 

fra private. Oversikten er gitt i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 1: Merknader til høringsutkast 

 

Innholdet i merknadene dreier seg om følgende: innsigelser, nye innspill, innvendinger og 

påpekninger, ikke enig i konklusjoner, råd og anbefalinger, justeringer mht. 

planbestemmelser og retningslinjer samt oppgradering av plankartet når det gjelder tekniske 

krav.  

 

1.1 Behandling av merknadene 
Merknadsbehandlingen vil bli gjennomført på følgende måte: 

Kapittel 2 presenterer hver merknad mht. tema og innhold i tabellform. Hver merknad 

kommenteres og drøftes fortløpende i etterkant med konklusjoner. Når det er 

hensiktsmessig, er innholdet kommentert direkte i tabellen med «feit» (uthevet) skrift.  

Nr.  Dato Avsender 

1.  30.05.15 Folkehelsekoordinator, Skjervøy kommune 

2. 03.06.15 Sametinget 

3. 09.06.15 OCH arkitektur & design as 

4. 18.06.15 UiT, Norges arktiske universitet 

5. 23.06.15 Esther Stenehjem 

6. 23.06.15 Direktoratet for mineralforvaltning 

7. 25.06.15 Årviksand bygdelag 

8. 25.06.15 Uløybukt bygdelag 

9. 29.06.15 Troms fylkeskommune 

10. 29.06.15 Fylkesmannen i Troms 

11. 29.06.15 AR-Ing AS 

12. 30.06.15 Johnny Amandus Sjøberg 

13. 30.06.15 Arnøy Laks AS 

14. Udatert Skjervøy SV 

15. 02.07.15 Statens vegvesen 

16. 09.07.15 NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat 

17. 14.06.14 Eldbjørg Nyvoll, Hermod Nilsen og Wenche Hansen (den samme merknad 
som nr. 8 i høringsutkastet, datert 28.04.15) 

18 30.06.15 Arnøy- og Laukøyforbindelsen v/styreleder Roy Waage 



5 

 

Da innholdet i hver merknad er gjengitt i kolonnen for «Innhold», er ikke merknadene lagt 

ved. Originalene er tilgjengelig i kommunens systemer. 

Kapittel 3 oppsummerer og presenterer hovedkonklusjonene.  

Behandling av merknadene påvirker planbeskrivelse, planbestemmelser og 

planretningslinjer, ROS-analyse, og plankart. Det opprinnelige høringsutkastet, m/vedlegg er 

alle blitt revidert med utgangspunkt i de aktuelle innsigelsene (3 stk.), endringene, råd og 

anbefalinger, m.m. 

Skjervøy kommune er tilfreds med at private har meddelt synspunkter og kommentarer. 

Planlegging handler mye om dialog, diskusjon og ikke minst konstruktiv motstand. Først da 

er gode vilkår for å skape gode planer, som står seg, til stede. Men det er synd at mange 

innspill først kom inn i høringsrunden. Det er i seneste laget.  

Noen av temaene det er kommet synspunkter på ligger utenfor det kommuneplanens 

arealdel håndterer. Andre tema tilhører et annet plannivå og gir slik sett, gode innspill til 

videre arbeid for utvikling av skjervøysamfunnet.  

 

1.2 Prosess for videre behandling av kommuneplanens arealdel (KPA) 
 

Det kom inn tre innsigelser til høringsutkastet.  

Innsigelsesprosessen kan følge to spor: 

Spor 1) Kommunen tar innsigelsene til følge, og de faller da bort. Planen går til politisk 

behandling. 

Spor 2) Kommunen tar ikke innsigelsene til følge, og det skal da ordinært foretas mekling (jf. 

plan- og bygningsloven § 5-6). Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak 

og sender planen og innsigelsen(e), med meklers tilråding, til departementet. 

Departementet avgjør om innsigelsen(e) skal tas til følge og planen endres.  

Nye innspill som gir endret arealbruk kan medføre at planen må ut på 2. gangs høring. Dette 

er tilfelle dersom arealbruken endres vesentlig. Hva som er vesentlig, avgjøres bl. a. av hvilke 

konsekvenser endringene vil gi.   

I kapittel 3 konkluderes det både når det gjelder innsigelsene og mulig ny høring.  
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2. Merknadenes tema og innhold  
  

2.1 Merknad 1: Folkehelsekoordinatoren i Skjervøy kommune 
Tema Innhold 

Friområder og 

friluftsliv 

Folkehelsekoordinatoren ønsker å bevare alle 

friområdene/turområdene på øya (Skjervøya). «Perlene» Finneidet 

og Isakeidet må bevares. Uteområdet ved Skjervøy fiskecamp må 

rustes opp, herunder lekeplass og friareal for lek, ballspill, 

badestrand og bålplass. Stussnesfjellet og Skattørfjellet er blitt 

viktige rekreasjonsområder. Trollet og Engnes er mye brukte 

turområder hele året. Ønske om renovering og utbygging av 

Eidevannet friluftsområde med utforming og tilrettelegging for 

bade- og vannaktiviteter, friluftsaktiviteter og rekreasjon. 

Renovering av Vågavannet som fiskevann med universell utforming 

og tilrettelegging for friluftsaktiviteter og rekreasjon. Prosjekt 

Vågavann er allerede med i planen, Eidevannet friluftsområde er 

under arbeid. Opprustning av uteområdet ved Skjervøy fiskecamp 

tas inn i handlingsprogrammet (B12). 

Lekeplasser Ratamajordet ønskes som lekeplass av de som bor i Sev. 

Steffensens vei. Lekeplassen kan også utvikles til nærmiljøområde 

og sosial møteplass. Man bør gå igjennom alle lekeplassene i 

kommunen. Det bør i tillegg etableres lekeplass/aktivitetsområde 

for barn i sentrum. Folkehelsekoordinatoren foreslår alternativene 

Seppalaparken, området mellom kirka og Prestegårdsjorda eller 

nedfor Strandveien mellom COOP Extra og Skipsverftet. 

Gjennomgang av lekeplasser tas inn i handlingsprogrammet (B13). 

Skateboardanlegg Folkehelsekoordinatoren foreslår Eidevannet, ev. hesteskoen ved 

ungdomsskolen for plassering av skateboardanlegg. Tas til 

orientering. 

Idrettsanlegg Folkehelsekoordinatoren mener at nye idrettsanlegg bør legges fra 

Vågavannet og sørover. Er allerede utført i planen. 

Parkering Avsender ønsker å flytte all parkering til Havnegata. Innspill tas 

med inn i arbeidet med ny sentrumsplan. 

Snarveier Folkehelsekoordinatoren påpeker at opprustning av snarveiene 

mellom Havnegata og Strandveien er påkrevd. Oversikt over alle 

snarveiene i tettstedet er lagt ved med kart. Tas med videre i 

revisjon av sentrumsplanen. Snarveikartleggingen vises til i 

planbestemmelsen § 5.4. 

Friluftskartleggingen Folkehelsekoordinatoren formidler også oversikt over turområder i 

kommunen der områdene er omtalt og klassifisert fra liten til stor 

verdi. Vises til kartleggingen i § 4.2, planbestemmelsene. 
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Arealdisponering Folkehelsekoordinatoren påpeker også at arealdelen skal definere 

hvordan arealdisponeringen skal være; hvor det skal være industri, 

hvor det skal være boligbygging og hvor rekreasjonsområdene skal 

legges. Dette er allerede utført i høringsutkastet som er sentral 

del av oversiktsplanleggingen.  

 

2.1.1 Kommentar til merknad 1 
Merknaden har i seg mange gode innspill, og hadde slik sett vært nyttig å få inn ved oppstart 

av planarbeidet. Merknaden er likevel av verdi på dette tidspunkt i planprosessen da 

innspillene vedrørende parkering, snarveier og lekeplasser kan betraktes som innspill til 

sentrumsplanen som skal revideres i nær framtid samt handlingsprogrammet. I tillegg er 

innspillene i form av kartlegginger både når det gjelder snarveier i hele tettstedet samt 

friluftskartleggingen, som viser aktuelle turområder, gode registrereringer å ha med tanke 

på søknader og tiltak som bl. a. skal forhold seg til kapittel 4 i bestemmelsene. 

Friluftskartleggingen og kart over snarveiene knyttes hhv. til bestemmelsen § 4.2 og 

bestemmelse § 5.4. 

Noen av tiltakene nevnt i merknaden er allerede satt i gang, bl. a. Eidevannet. Tiltak knyttet 

til Vågavannet er beskrevet i høringsutkastet datert 28.04.15 (kapittel 3.9.2, s. 36). Innspillet 

knyttet til å lokalisere idrettsanlegg sørover fra Vågavannet er drøftet i høringsutkastet 

under kapittel 3.6 og omtalt som OMR 1 og er således allerede ivaretatt i planen. Det samme 

gjelder temaet arealdisponering. Arealdisponering er det sentrale temaet i arealplanlegging 

og er drøftet og foreløpig konkludert med i kapittel 3 i høringsutkastet.  

Konklusjon: Innspillene innkommet tas med inn i arbeidet med sentrumsplanen samt i 

tilknytning til § 4.2 og § 5.4. Gjennomgang av alle lekeplassene og opprustning av området 

ved Skjervøy fiskecamp inngår i handlingsprogrammet.  

 

2.2 Merknad 2: Sametinget 
Tema Innhold 

Strategier for 

fritidsbebyggelse – 

ikke samsvar mellom 

planbeskrivelse og 

planbestemmelser 

Sametinget framhever at planbeskrivelsens drøftinger vedrørende 

strategier for fritidsbebyggelse er positiv. Innstrammingsstrategien 

lansert når det gjelder spredt hyttebygging i kommunen ivaretar 

forutsigbare forhold for reindriftsnæringa, og 

innstrammingsstrategien løftet fram i planbeskrivelsen samsvarer 

med Sametinget planveileder. Men: Sametinget mener at dette 

ikke følges opp i bestemmelsene.  

Planbestemmelsene: 

§ 3.1 – betyr i 

praksis frislipp 

 

Etter Sametingets mening er ikke planbestemmelsene i tråd med 

målsetningene i planarbeidet. Sametinget påpeker at et generelt 

unntak når det gjelder plankrav i LNFR-områder jf. § 3.1 Områder 

vist som landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 

er unntatt plankrav, samt at det ikke er satt generelt byggeforbud i 
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LNFR-områder, i praksis betyr frislipp av enkeltvis hyttebygging i 

kommunen. Se kommentar i 2.2.1. 

Planbestemmelsene: 

§ 3.3 – krav om 

reguleringsplan for 3 

hytter eller flere 

Hvor mange hytter 

og hvor 

 

Når det gjelder planbestemmelsen § 3.3 Framtidig 

fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal 

utarbeides. Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter, påpeker Sametinget at det ikke er gitt nærmere 

avgrensing for hvor disse hyttene skal lokaliseres, ei heller er det 

satt en øvre grense for hvor mange enkeltvise hytter det er 

ønskelig at det bygges i kommunen og hvor disse ønskes lokalisert. 

Se kommentar i 2.2.1. 

Planbestemmelsene; 

§ 4.1 og § 4.25 – 

intensjonen med 

hensynssoner 

undergraves i 

bestemmelsene 

 

 

Formuleringen «i 

utgangspunktet 

avslås», er 

problematisk 

Sametinget er fornøyd med at viktige reinbeiteområder er markert 

på plankartet som hensynssoner jf. § 4.1. Samtidig påpekes at 

betydningen av hensynssoner undergraves i § 4.25 Viktige 

arealressurser knyttet til reindriftsnæringen i Skjervøy kommune, 

herunder spesielt trekklei, flyttlei, oppsamlingsområde (se H520-

soner og www.tromsatlas.no) skal hensyntas. Søknad om oppføring 

av ny fritidsbebyggelse skal i utgangspunktet avslås i disse 

områdene.  

 

Det er formuleringen «i utgangspunktet avslås» som, etter 

Sametinget mening, undergraver intensjonen i bestemmelsen. Det 

påpekes videre at formuleringen er lite entydig og gir stort rom for 

skjønnsutøvelse i enkeltsaksbehandlingen.  

 

Sametinget uttrykker bekymring for at dersom fradelingstakten 

forsetter på samme nivå som opplyst i planbeskrivelsen, kan det 

bety en betydelig økning i antall hyttetomter og fritidsboliger i 

planperioden. Dette er en strategi som ikke vil ivareta reindriftas 

behov for sammenhengende beitearealer og beitero i viktige 

beiteområder. Videre understrekes det at frislipp av spredt 

hyttebygging vil være en vesentlig trussel mot naturgrunnlaget for 

samisk kultur og næringsutøvelse. Se kommentar i 2.2.1. 

 

Innsigelse til §§ 3.1, 

3.3, 4.1 og 4.25 

Sametinget fremmer innsigelse til planen med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 5-4. Begrunnelse for innsigelsen gjelder 

planbestemmelsene §§ 3.1, 3.3, 4.1 og 4.25 da disse, slike de er 

formulert, undergraver naturgrunnlaget for samisk kultur og 

næringsutøvelse. Se kommentar i 2.2.1. 

Tre vilkår for å 

trekke innsigelsen 

 

For å trekke innsigelsen ber Sametinget om at de nevnte 

planbestemmelsene endres slik at det som vilkår 1) nedlegges et 

generelt byggeforbud i LNFR-områder med unntak for 

bygninger/anlegg tilknyttet stedbundne næringer. Vilkår 2) I tillegg 

ber Sametinget om at kommunen i planen definerer områder der 

http://www.tromsatlas.no/
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det tillates spredt fritidsbebyggelse og angir et maksimalt antall 

fritidsboliger per område. Vilkår 3) Sametinget ber også om at de 

samlede konsekvensene av fritidsbebyggelse for reindrifta 

vurderes. Se kommentar i 2.2.1. 

Kulturminner – 

merknad, samiske 

kulturminner er ikke 

detaljvurdert 

Sametinget har merknad til temaet kulturminner og minner om at 

Sametinget er ansvarlig sektormyndighet for samiske kulturminner. 

Merknaden viser til kulturminnelovens §§ 3 og 4. Det påpekes at 

utbyggingsområdene i planen ikke er detaljvurdert når det gjelder 

samiske kulturminner og kulturmiljøer, og Sametinget presiserer at 

mangel på kjente kulturminner innenfor et område ikke betyr at 

man uten videre kan dra konklusjoner om at tiltak i området ikke 

har negative konsekvenser for kulturminner. Tas til orientering. 

Planbestemmelse: 

§ 4.26 er ikke 

tilfredsstillende 

formulert, ber om at 

planbestemmelsen 

suppleres 

 

 

Sametinget mener at følgende formulering i § 4.26 Viktige 

kulturminner og krigsminner (se H730-soner og 

www.askeladden.no) skal hensyntas. Søknad om oppføring av ny 

fritidsbebyggelse skal i utgangspunktet avslås i nærheten av disse 

minnene, ikke ivaretar kulturminner på en tilfredsstillende måte og 

ber om at planbestemmelsen suppleres med følgende tekst:  

Ved utarbeidelse av nye regulerings- eller detaljplaner eller 

endringer av eksisterende planer i kommuneplanens arealdel skal 

det foreligge samtykke fra kulturminnemyndighetene (Troms 

fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan settes i verk, jf. 

kulturminneloven § 8. 

Ved tiltak som ikke omfattes av krav om regulerings- eller 

detaljplan skal det foreligge uttalelse fra kulturminnemyndighetene 

(Troms fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan settes i verk, 

jf. kulturminneloven §§ 3, 8 og 9. 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram 

gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 

fylkeskommune omgående, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd. 

Planbestemmelsen § 4.26 suppleres i samsvar med Sametingets 

anmodning.  

 

 

2.2.1 Kommentar til merknad 2 
Innsigelsen til planen, nærmere bestemt til planbestemmelsene §§ 3.1, 3.3, 4.1 og 4.25, er 

relativt omfattende, og de tre vilkårene som må innfris dersom Sametinget skal trekke 

innsigelsen, er entydige.  

http://www.askeladden.no/
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Sametinget uttrykker undring over at selv om planbeskrivelsen framstår som svært positivt 

med tanke på ivaretakelse av reindriftas behov, blir dette fokuset utvannet når det kommer 

til de nevnte bestemmelsene. Etter Sametingets oppfatning representerer bestemmelsene 

et frislipp når det gjelder fritidsbebyggelse i kommunen. Begrunnelsen fra Sametinget er at 

bestemmelsene, slik de er formulert, gir stort rom for skjønnsutøvelse i 

enkeltsaksbehandlingen. 

Skjervøy kommunes hensikt i planbeskrivelsen (kapittel 3.4 i høringsutkastet) er å sette 

søkelys på reindrift og landbruk som viktige næringer i kommunen, både som tradisjon, som 

matprodusenter, og med tanke på å holde jorda i hevd, samt at dyra er viktige 

landskapspleiere.  

Skjervøy kommune vil være helt tydelig i påstanden om mulig frislipp: Kommunen har ingen 

intensjoner om frislipp.  

I høringsutkastet lanseres fem hyttestrategier og konklusjonen landet på dagens praksis 

(strategi 3). Gjennom § 3.3 og bestemmelsene i kapittel 4 forsøker Skjervøy kommune å 

høyne bevissthetsnivået rundt de utfordringene som eksisterer, og samtidig tenker Skjervøy 

kommune at tiden er snart er moden for at strategi 2, feltstrategien, blir den mest riktige da 

tilhørigheten (slektsbåndene) etter hvert vannes ut og hytter i felt bygdene blir det som må 

til for å sikre reindriftsnæringen, landbruksnæringen samt jordvernet og vern av 

kulturminner og landskap.  

Kommunen føler behov for i denne sammenheng å minne om at når det gjelder fradeling av 

eksisterende bolighus med tilhørende bruksendring til fritidsbolig, teoretisk sett kan nektes, 

men om valget står mellom et tomt bolighus, som ingen tar hånd om, og et vedlikeholdt hus 

som benyttes som fritidsbolig, er valget enkelt, selv om bygningene ligger i LNFR-områdene.  

Skal Sametingets innsigelse kommes i møte fullt ut, betyr dette i praksis et totalt bygge- og 

deleforbud i LNFR-områdene i kommunen.  

Innsigelsen kan løses ved at kommunen peker ut hvor mange hytteenheter og hvor disse 

skal lokaliseres. Dette har vært forsøkt før, som sone 2 i arealdel til kommuneplan fra 1992. 

En slik tilnærming har ikke løst utfordringen med spredt fritidsbebyggelse i Skjervøy 

kommune. I denne arealdelen er det to områder som er satt av etter private innspill: OMR 4 

Kobbepollen og OMR 10 Årviksand.  

 

MULIGE LØSNINGER  

Mulige løsninger kan oppnås gjennom en eller flere av følgende strategier der kompromisset 

er den førende ideen (kan ev. benyttes i senere mekling): 

Forslag: § 3.1 endres slik:  

§ 3.1 Områder vist som landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR-

områder) er unntatt plankrav for tiltak som kommer innunder følgende kategorier: 

oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene 
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landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs (jf. plan- og bygningslovens § 

11-11 nr. 4), og for tiltak som ikke kommer innunder § 3.2. 

  

Forslag: § 3.3 endres slik:  

§ 3.3 Fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Det 

kreves reguleringsplan fra første hytteenhet.  

 

Om reguleringsplan kreves fra første hytte, vil det teoretisk sett ikke løse utfordringen med 

verken fradeling av fraflyttede bolighus som søkes omgjort til fritidsboliger eller søknad om 

oppføring av ny spredt fritidsbebyggelse.  

En annen strategi kan være å prøve ut strategi 5, «oppsamlingsheat» for de kommende to 

(ev. det kommende året) årene. Ut fra den oversikten som kommunen da får på «hvor 

mange og hvor», kan kommunen gå i dialog både med bygdene og med søkerne for å finne 

fram til potensielt egnede felt. Feltene bør i hovedsak legges i nærheten av der det også 

søkes om mange fradelinger av fraflyttede bolighus. 

 

Forslag: § 3.3 endres alternativt slik:  

 I fall enighet oppnås med strategi 5 oppsamlingsheat, vil § 3.3 alternativt kunne formuleres 

slik: 

 § 3.3 Fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Søknader 

om spredt fritidsbebyggelse som kommer inn, samles i to år fra tidspunkt vedtatt arealdel.  

Retningslinje til § 3.3: Søknadene (antall og lokalisering) vurderes av kommunen i dialog med 

søkerne og i fellesskap søkes det å komme fram til aktuelle felt for fritidsboliger i bygdene.  

 

Forslag: § 4.1 endres ikke 

Når det gjelder § 4.1, bør denne stå som den står i høringsutkastet (28.04.15). 

Bestemmelsen skal minne om alle aktuelle hensynssoner og tema når det gjelder 

saksbehandlingen samme hva det søkes om (reguleringstiltak og andre tiltak).  

 

Forslag: § 4.25 endres alternativt slik:  

§ 4.25 Det skal ikke tillates oppføring av fritidsbebyggelse i eller i tilknytning til trekklei, flyttlei, 

oppsamlingsområde (se H520-soner og www.tromsatlas.no). Søknad om oppføring av ny 

fritidsbebyggelse i disse områdene skal avslås.  

 

http://www.tromsatlas.no/
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Konklusjon – innsigelsen tas ikke til følge: Innsigelse til fra Sametinget er relativt 

omfattende og Skjervøy kommune har valgt å ikke ta innsigelsen til følge. Dermed ta saken 

til mekling. Ingen av de fire paragrafene §§ 3.1, 3.3, 4.1 og 4.25 endres.  

Begrunnelse: Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den 

legger for strenge begrensinger på hva kommunen kan tillate og ikke tillate. Skjervøy 

kommune mener at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en 

måte som ivaretar andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, 

kulturminnevern, strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» 

er med på å opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende 

bygder.  

Selv om Skjervøy kommune ikke tar innsigelsen til følge, er drøftingene og forslag når det 

gjelder endring / ikke endring av §§ 3.1, 3.3. 4.1 og 4.25, utført ovenfor, likevel tatt med for å 

danne et grunnlag for mulige løsninger og kompromisser. 

Utvidelse og presisering av § 4.26 slik Sametinget foreslår, imøtekommes.  

 

2.3 Merknad 3: OCH arkitektur & design as på vegne av Finn S. 
Steffensen 

Tema Innhold 

Nytt 

innspill: 

turistanlegg 

i Vågen – 

«Skjervøy 

brygge» 

OCH arkitektur & design as har levert innspill på vegne av oppdragsgiver 

Finn Steffen Steffensen. Prosjektet dreier seg om turistanlegget kalt 

«Skjervøy brygge», lokalisert til Vågen, like nord for småbåthavna. 

Prosjektet er på skissestadiet og har lansert tentativ framdriftsplan for 

ferdigstillelse 2017. Prosjektet utgjør i underkant av 1000 m2 fordelt på 7 

bygninger (hua) inkludert hems. Fotavtrykket for selve bebyggelsen vil være 

på ca. 425 m2. I tillegg kommer bryggeareal, m.m.  

 

Prosjektet omfatter ca. 20 utleieenheter og 60 sengeplasser. Det planlegges 

også felleshus/kafé ved den gamle steinkaia. Steinkaia skal rehabiliteres 

som et historisk minne. Universell utforming og tilgang for allmennheten er 

en del av prosjektet. Hovedatkomst til området er tenkt fra sør.  

 

2.3.1 Kommentarer til merknad 3 
Tomta er lokalisert i det som i planbeskrivelsen er kalt Sjøfronten, strekningen fra Ytre havn 

til Indre havn/Kollagerneset.  

Planbeskrivelsen problematiserer sammenblanding av matproduksjon, diverse 

industrivirksomheter, boligetablering, støyende aktiviteter, trafikk, «evighetslagring», m.m. 

når det gjelder Sjøfronten. Sjøfronten bærer preg av en tilfeldig utvikling med uheldig 

sammenblanding av ulike formål. Dette vil, før eller siden, medfører konflikter og problemer, 
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og har til dels allerede gjort det (se drøftinger gjort i kapittel 3.3, høringsutkastet, datert 

28.04.15).  

Gjennom planbestemmelsen § 1.2.1 A-D i høringsutkastet har kommunen forsøkt å ta grep 

om arealutviklingen langs Sjøfronten. Planbestemmelsens hensikt er at kommunen skal ta 

seg tid til å utarbeide en ny plan for arealbruken langs sjøen, en arealbruk som evner å se de 

ulike problemstillingene i sammenheng. Gjennom en involverende prosess ønsker 

kommunen å kunne komme fram til en arealdisponering som tilfredsstiller ambisjonen om 

«rett virksomhet på rett plass», og som slik vil hindre ytterligere uheldig og konfliktfylt 

sammenblanding av formål de kommende tiårene. Se Handlingsprogrammet (vedlegg 3) for 

en tentativ skisse på innhold i en slik planprosess for Sjøfronten i høringsutkastet. 

Ny aktivitet og nye prosjekter er et gode for kommunen, la det herske liten eller ingen tvil 

om det. Spørsmålet blir da om kommunen allerede nå, før planarbeidet for arealene langs 

Sjøfronten i sin fulle bredde er startet opp og fullført, er i stand til å kunne vurdere innspillet 

vedrørende «Skjervøy brygge» på en slik måte at ikke de feile valgene blir gjort. «Enkle» 

spørsmål som hvilke konflikter kan oppstå i naboskapet? Finnes et bedre arealbruksformål 

for denne tomta? Passer tiltaket inn i Sjøfronten eller ikke? 

Strekningen fra krysset ved COOP-bygget til den videregående skolen består av småbåthavn, 

noen bolighus, noen lagerbygninger, parkeringsareal og «restarealer». Landstripen mellom 

land og sjø er smal, og per i dag har ikke mer utfylling i sjø vært diskusjonstema. Gitt tiltakets 

karakter, gitt lokalisering i avstand fra industri og produksjonsbedrifter som slik sett ikke får 

nye «boliglignende» komplekser kloss inntil virksomheten sin, og gitt eksisterende miljø i 

Vågen, kan Skjervøy kommune, med bra sikkerhet si at dette tiltaket ikke blir en kile når det 

gjelder framtidig utvikling, men kanskje heller tvert imot.  

NB! Dette prosjektet kan, om det gjøres med overbevisning, være det prosjektet som setter 

standard for bygningsmessig utforming og kvalitet, og som også setter standard for 

opparbeidelse av uteområdene for prosjekter som kommer etter.  

I tillegg er det et faktum at det pågår endringer i bruksformål i bygninger som ligger på 

sjøsiden av veien mellom småbåthavna og den videregående skolen (hybelhus, 

redningsselskapets prosjekt, mv.). Dette til sammen tilsier at Skjervøy kommune vil øke 

oppmerksomheten mot den nevnte strekningen fra krysset ved COOP-bygget til skolen for å 

kunne ta et helhetlig grep for utviklingen her med tanke på formålene småskala turisme, 

småbåtrelatert aktivitet, offentlige rom med prosjekter som «molo-til-molo» og andre tiltak.  

Skjervøy kommune ser muligheten nå, med «Skjervøy brygge» som igangsetterprosjekt, å 

utvikle området til et område for gjennomtenkte og godt utformede løsninger. 

OHC arkitektur & design lanserer tanken om å gjennomføre prosjektet Skjervøy brygge som 

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan fra 1987 (regulert til offentlig havn og kjørevei). 

Omfanget og lokalisering av utbyggingsprosjektet tilsier at det skal utarbeides 

reguleringsplan. Dette er tatt inn som ny bestemmelse, se vedlegg 1, OMR 15 D, Skjervøy 

brygge § 3.17. 
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I reguleringsarbeidet er det flere forhold som skal utredes, som prosjektskissen påpeker. 

Skjervøy kommunen vil i tillegg understreke at forholdet til nabotomtene og atkomst til 

tomta utredes spesielt for å dokumentere at utvikling av Skjervøy brygge ikke 

reduserer/hindrer mulighetene for utvikling på tilstøtende tomter og andre berørte arealer. 

Sjøfronten er, som nevnt i planbeskrivelsen, en viktig arealressurs for tettstedet, og at man i 

all utbygging skal tilstrebe å ha et konstruktivt blikk på nabotomta.  

Spørsmålet er om reguleringsplanområdet bør utvides til å gjelde et større området enn bare 

tomta for Skjervøy brygge? Dette vil medføre ekstra runder og kanskje skyve prosjektet ut i 

tid. Kommunen ønsker imidlertid at hovedvei atkomst tas med i reguleringsplanen.  

I vedlegg 2, Areal-ROS, er Skjervøy brygge tatt inn med kjennetegn OMR 15 D.  

 

Konklusjon: Det nye innspillet «Skjervøy brygge» tas inn i arealdel til kommuneplan, OMR 15 

D. Bestemmelse § 1.2.1 A–D omarbeides etter tredelingen av Sjøfronten med følgende 

inndeling:  

Strekning 1 går fra Ytre havn til krysset ved COOP-bygget. 

Strekning 2 går fra og med krysset ved COOP-bygget til og med den videregående skolen. 

Strekning 3 går fra den videregående skolen til Indre havn/Kollagerneset.  

Det knyttes nye bestemmelser til de tre strekningene (se § 1.2.1). 

 

2.4 Merknad 4: UiT – Norges arktiske universitet  
Tema Innhold 

Kulturminner 

under vann, 

kulturminnelovens 

§ 14 

UiT, Norges arktiske universitet, minner om at Tromsø Museum, etter 

kulturminnelovens § 14, er rette myndighet for forvaltning av 

kulturminner under vann i sjø og vassdrag i Nord-Norge nord for 

Rana kommune. De minner om at som ansvarlig myndighet for 

forvaltning av kulturminner under vann, er det viktig av Tromsø 

Museum blir trukket inn i planleggingsprosessen på et tidlig stadium. 

Dette vil virke forbyggende og forhindre konflikter i forvaltning av 

kulturminner på et senere tidspunkt. Tas til orientering.  

Tiltak i sjø og vann UiT minner om at alle tiltak i sjø og vann skal oversendes Tromsø 

Museum for uttalelse. Tas inn i § 4.26. 

 

2.3.4 Kommentar til merknad 4 
Det kan være hensiktsmessig å utvide bestemmelsen § 4.26 gjennom å presisere Tromsø 

Museums rolle når det gjelder kulturminnelovens § 14.  

Konklusjon: § 4.26 utvides med UiTs påminnelse.  
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2.5 Merknad 5: Ester Stenehjem, OMR 4 Kobbepollen – 
fritidsbebyggelse 

Tema Innhold 

Retningslinje til 

planbestemmelsen 

§ 3.7 – oppføring 

av gjerde 

Stenehjem påpeker feil i bruk av himmelretningene «øst» og «vest» i 

tilknytning til retningslinjen knyttet til § 3.7 vedrørende OMR 4, 

Kobbepollen. Stenehjem mener at et gjerde kun trenger å være 

oppe i tiden da reinflyttingen foregår, og at det ellers legges ned om 

vinteren slik at det ikke fungerer som «fuglefangst». Øst og vest 

«bytter plass». Og ideen når det gjelder gjerdet, må løses gjennom 

dialog med næringen og kommunen.  

Antall hytter for 

mye redusert 

Stenehjem viser til at antall hyttetomter er betydelig redusert, fra 

over til tretti tomter til under det halve. Hun ønsker primært 24 

hytter fordelt over 12 hytter i to byggefaser. For å få tilstrekkelig 

økonomi i prosjektet ønsker hun ikke mindre enn 18 hytteenheter. 

Antall hytteenheter økes til 15.  

Fuglearter Stenehjem stiller spørsmål ved antall fuglearter observert iht. 

planbeskrivelsen. Hun opplyser at det er observert hele 59 

fuglearter. De 19 nevnte er sårbare arter observert, ikke alle arter 

observert. Se kapittel 2.6 i høringsutkastet. 

Viltforvaltningsplan Stenehjem etterlyser viltforvaltningsplan som skal være utarbeidet 

fra kommunens sin side. Hun lurer på når denne planen blir 

ferdigstilt og gjort tilgjengelig for allmennheten. Tas til orientering. 

Miljø og 

forvaltning av 

naturressurser 

Generelt mener Stenehjem at Skjervøy kommune har for liten fokus 

på miljø og forvaltning av naturressursene. Tas til orientering.  

 

2.5.1 Kommentar til merknad 5 
Stenehjem har rett i at antall hytteenheter er betydelig redusert. Planen har versert «i 

systemet» i relativ lang tid, i all hovedsak på grunn av omfanget. Når antallet ble «tatt ned» 

til tolv, var det i et forsøk på å kunne få løst denne saken gjennom arealdelen. Det er ikke 

kommet innsigelse til OMR 4 – Kobbepollen, fritidsbebyggelse.  

Konklusjon: Antall hytteenheter økes fra 12 til 15. § 3.7 endres på dette punktet. Arealet 

utvides ikke da det i utgangspunktet var romslig.  

 

2.6 Merknad 6: Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 
Tema Innhold 

Feil bruk av 

begrepet 

«mineralutvinning» 

DMF stusser over formulering i planbeskrivelsens kapittel 2.2.8: 

«Mineralutvinning bedrives ikke i kommunen». DMF påpeker at 

byggeråstoff som pukk og grus inngår i definisjonen mineraler, og i 

og med at det «fins flere masseuttak i kommunen» så mener de at 
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mineralutvinning bedrives i kommunen. Det tas inn presisering av 

begrepet brukt i planbeskrivelsen for å unngå misforståelser.  

Vågvann 

steinbrudd – en 

lokalt viktig 

lokalitet 

DMF tolker teksten dit hen at kommunen anser det sentrumsnære 

bruddet som en viktig lokalitet for byggeråstoff. Direktoratet 

opplyser at jf. kart fra NGU, vurderes forekomsten i Vågvann 

steinbrudd som et meget viktig brudd for tilførsel av masser lokalt. 

DMFs merknad samsvarer med planbeskrivelsen på dette punktet. 

Vågvann 

steinbrudd som 

framtidig 

boligformål 

Det undrer DMF at til tross for at Vågvann steinbrudd er en viktig 

lokalitet så settes området av til framtidig boligformål. Men de 

understreker også at de oppfatter Skjervøy kommune dit hen at 

denne arealstrategien betinger styrt avvikling og gjennomtenkt 

etterbruk samt at alternativt masseuttak er på plass. DMFs merknad 

samsvarer med planbeskrivelsen på dette punktet.  

Tidsperspektivet på 

15 år er for langt 

Direktoratet er positiv til at det utarbeides reguleringsplan for videre 

drift av bruddet med mål om styrt avvikling der etterbruken av 

tomta står sentral i reguleringsarbeidet. Men de mener at å sette av 

arealet nå, er for tidlig, og at området fortsatt bør ha status som 

område for råstoffutvinning. DMF understreker at brudd som 

allerede er åpnet, bør utvinnes fullt ut framfor å åpne nye. De 

påpeker også at brudd medfører store terrenginngrep og antall 

uttaksområder bør begrenses. Skjervøy kommunen mener at 15 år 

(eller 12 år som er den langsiktige planperioden) ikke er lang tid i 

plansammenheng. 

Områder for 

råstoffutvinning 

ikke i plankartet og 

krav om 

reguleringsplan 

DMF stiller spørsmål ved at områder avsatt til råstoffutvinning ikke 

er med på plankartet og at dette samsvarer dårlig med tekstens 

beskrivelse av «… at det fins flere mindre og større massetak til bruk 

lokalt ute i distriktet.» Direktoratet minner om at alle massetak bør 

synliggjøres i plankartet som områder for råstoffutvinning med 

tilhørende bestemmelser. I tillegg bør det stilles krav om godkjent 

reguleringsplan for massetak av en viss størrelse. Slik kan 

kommunen skaffe seg bedre kontroll over arealutnyttelsen, samt at 

masseuttak vil kunne foregå innenfor faglig og forsvarlige rammer, 

der hensyn til omgivelsene i mye større grad kan bli ivaretatt. Når 

det gjelder påpekningen fra DMF om at områder for 

råstoffutvinning ikke er avsatt på plankartet, stemmer ikke dette. 

Der det er utarbeidet reguleringsplan, er disse avsatt på plankartet 

i form av hensynssoner H 910 (se vedlegg 5, liste over 

reguleringsplaner). Dette gjelder H910-1 Årviksand, H910-5 

Haugen, H910-26 Vågvann, H910-31 Lauksletta, H910-42 Uløybukt 

og H910-34 Kågen. De kommer ikke fram på plankartet som 

«eksisterende» i tradisjonell forstand, men som hensynssoner i 

form av omriss. 
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Mineralloven  

§§ 43 og 42 

Direktoratet minner også om mineralloven § 43 og § 42 som 

omhandler hhv. krav til konsesjon (uttak av naturstein på mer enn 

10 000 m³) og krav om melding (ved uttak over 500 m³masse). Tas til 

orientering.  

Overordnet faglig 

råd fra DMF 

DMF forutsetter at ressursene i Vågvann steinbrudd utnyttes fullt ut 

før området får status som framtidig boligområde. Tas til 

orientering.  

 

2.6.1 Kommentar til merknad 6 
Essens i DMFs merknad er at Skjervøy kommune må sikre at Vågvann steinbrudd ikke 

avsluttes før ressursen er tatt ut og et nytt brudd er på plass. Dette standpunktet samsvarer 

bra med kommunens langsiktige strategi for bruddet. Den sentrale avveiningen blir mellom 

hva er hensiktsmessig å ta ut med tanke på etterbruken, samt når og hvor kan et nytt brudd 

være på plass. I og med at Vågvann steinbrudd ligger sentrumsnært, og dette området er 

kommunens primære vekstområde, kan ikke kommunen ensidig ha som mål å holde på til 

bruddet er «tømt».  

Kommunen er uenig i påstanden om at 15 år (planen går tolv år fram i tid) er lang tid. 15 år 

er kort tid i plansammenheng. Etter kommunens mening er det ikke for tidlig å legge 

boligformål på tomta da dette sikrer kommunen kontroll over at arealene sørover fra 

tettstedet, som er bortimot den eneste retningen tettstedet kan vokse. Om Skjervøy 

kommune ikke tar høyde for å styre arealbruken, kan det komme prosjekter på banen som 

trenger «øyeblikkelig hjelp» og dermed kan disse lande på feil sted. Om dette skjer, vil de 

optimale arealstrategiene kunne bli redusert eller forkludret. Derimot er en god avslutning 

på bruddet med tanke på etterbruken viktig. Dette styres gjennom ny reguleringsplan.  

 

Konklusjon: Skjervøy kommunen endrer ikke på strategier knyttet til OMR 1 og beholder 

Vågvann steinbrudd som framtidig boligformål med tilhørende planbestemmelser (§ 3.4). 

Når det gjelder øvrige merknader fra DMF vedrørende regulering av massetak over en viss 

størrelse, krav om konsesjon og melding, er Skjervøy kommunen klar over minerallovens §§ 

43 og 42 og vil overholde kravene i loven.  

 

2.7 Merknad 7: Årviksand bygdelag – nytt OMR 10 for fritidsbebyggelse 
Tema Innhold 

Fritidsbebyggelse Årviksand bygdelag har i nytt (endret) innspill kartfestet et område de 

anser som godt egnet til fritidsbebyggelse. Oppgitt gnr/bnr er 64/5. 

Bygdelaget begrunner lokaliseringen av hyttefeltet med at det bør 

ligge med utsikt til storhavet og i kort avstand til stranda, noe denne 

nye lokaliseringen gjør. 
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Feil gnr/bnr  Bygdelaget påpeker at det kan være feil bruk av gnr/bnr på s. 33 i 

høringsutkastet av planbeskrivelsen. Ja, det er feil bruk, tallene er 

byttet om. Rettes. 

 

2.7.1 Kommentar til merknad 7 
Årviksand bygdelag har avgrenset området for fritidsbebyggelse til deler av gnr/bnr 64/5. 

Området ligger sørvest for bygda, like nedenfor Bromlia. Avstanden til stranda er mer enn 

100 m (jf. 100-metersbeltet). 

Konklusjon: Skjervøy kommune tar inn nytt OMR 10, fritidsbebyggelse i Årviksand, og 

tidligere OMR 10 i høringsutkastet går ut. Bestemmelse § 3.13 revideres og avsnitt i ROS-

analysen, vedlegg 2, omarbeides. Antall hytteenheter er fortsatt ti og det skal utarbeides 

reguleringsplan.  

 

2.8 Merknad 8: Uløybukt bygdelag 
Tema Innhold 

Reindrift – tak 

på antall rein 

og tidsfrist 

beitesesong 

Uløybukt bygdelag ønsker et tak på hvor mye rein som kan beite på 

Uløya. De ønsker at antall rein ikke økes, men beholdes på dagens nivå. 

Bygdelaget informerer også om at de, de senere årene, har registrert at 

beitesesongen er utvidet utover høsten, og bygdelaget ønsker at 

kommunen setter en tidsfrist for når sommerbeitet skal være forlatt, f. 

eks. 20. september.  Det ligger utenfor kommuneplanens arealdel 

«arena» å sette tak på antall rein på Uløya, ei heller kan arealdelen 

sette frister for når sommerbeite skal opphøre. Disse 

problemstillingene må ev. tas opp som egne punkt i samtaler mellom 

reindriftsforvaltningen og Skjervøy kommune.  

 

Nytt 

servicebygg 

Bygdelaget i gang med å samle inn penger til nytt servicebygg som skal 

bygges i området ved ferjekaia i Uløybukt. Skjervøy kommunen vil 

berømme bygdelaget for initiativet når det gjelder pengeinnsamling til 

servicebygg. Senere, når omfang (størrelse) og plassering av bygget 

konkretiseres, vil kommunen kunne ta stilling til om tiltaket kan gå som 

byggesak eller om det kreves utarbeidelse av reguleringsplan. 

Nye innspill: 

To nye havner 

Med utgangspunkt i en positiv utvikling på øya når det gjelder turisme, 

ønsker bygdelaget at kommunen tar en havn i Uløybukt og en 

småbåthavn midt i bygda inn i arealdelen. De opplyser om at det 

eksisterer et steinbrudd etter at Statens vegvesen anla dette i 

forbindelse med bygging av ny ferjekai i Uløybukt. Behovet for ny havn 

inne i Uløybukt og en ny småbåthavn midt i bygda må utredes og 

konkretiseres før arealet kan settes av i arealdel til kommuneplan. 

Omfang og lokalisering må undersøkes og presiseres opp mot 

turistnæringas behov. Konklusjonen blir derfor, på det nåværende 
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tidspunkt, at tiltakene ikke tas med i arealdel til kommuneplan, men 

tas inn i handlingsprogrammet som B14.  

100-

metersbeltet 

Bygdelaget ønsker at det skal kunne bygges i 100-metersbeltet. Generell 

åpning for å bygge i 100-metersbelte gis ikke.  
 

2.8.1 Kommentar til merknad 8 
Selv om de nye havneinnspillene ikke tas inn nå, på tampen av ferdigstillelse av arealdelen, 

oppfordres bygdelaget til å utrede nærmere de ønskede tiltakene for så å gå i dialog med 

kommunen. Turistnæringen er et satsingsområde i kommunen (jf. Strategisk næringsplan), 

dette innebærer også at kommunen vil se på mulige bidrag når det gjelder nødvendig 

infrastruktur når den tid kommer.  

Men «toget» for ev. havn(er) går ikke for de neste fire (eller tolv årene) selv om 

kommuneplanens areadel vedtas. Søknad om nye utbyggingstiltak tas imot og behandles av 

kommunen i planperioden.  

Når det gjelder ønsket fra bygdelaget om å få bygge i 100-metersbeltet, vises det til bl.a. til 

planbestemmelsen § 4.4 (vedlegg 1).  

Konklusjon: De to nye havneinnspillene tas ikke inn i planen på det nåværende tidspunktet. 

Dette fordi ideen synes å være kommet noe kort. Skjervøy kommune ønsker å avvente 

nærmere konkretisering. Ideen tas inn i handlingsprogrammet som B14. 

Det åpnes heller ikke opp for generell bygging i 100-metersbeltet.   

 

2.9 Merknad 9: Troms fylkeskommune – fylkesrådet 
Tema Innhold 

Tett struktur/ nasjonale 

forventinger 

Troms fylkeskommune er positiv til at Skjervøy kommune, med 

denne arealdelen, styrker den eksisterende tette strukturen i 

tettstedet. Intensjonen er å opprettholde og utvikle et godt og 

levende sentrum samt å holde transportbehovet nede. Dette er 

i tråd med nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. Tas til orientering. 

Jordvern Fylkeskommunen forventer at kommunen bidrar til å hindre 

nedbygging av verdifulle landbruksområder. Fylkeskommunen 

påpeker at kommunen selv konkluderer med at hovedtrusselen 

mot landbruksnæringen lokalt er spredt hyttebygging, og at 

dette kan håndteres gjennom kommuneplanens arealdel. Tas 

til orientering. 

Planbestemmelse  

§ 3.3, fritidsbebyggelse 

Fylkeskommunen mener at kommunen er lite konsekvent med 

tanke på nevnte trussel mot landbruksnæringen, når krav om 

reguleringsplan først trer i kraft ved 3 eller flere hytteenheter 

(jf. § 3.3). Fylkeskommunen tolker dette dit hen at spredt 

hyttebygging fortsatt tillates i LNFR-områdene med de 
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konflikter som kan oppstå med landbruksinteressene. 

Sametinget har innsigelse til bl.a. § 3.3. Se kommentar knyttet 

til Sametingets merknad. 

Kjerneområder for 

landbruket 

Fylkeskommunen ber om at kjerneområdene for landbruk 

innarbeides i planen jf. planretningslinje i Regional plan for 

landbruk i Troms 2014–2025 (vedtatt 15.10.2014). Landbrukets 

kjerneområder skal innarbeides i planen som 

hensynssone/temakart. 

Byggegrense mot sjø – 

100-metersbeltet 

§ 4.4. 

Fylkeskommunen minner om at der byggegrense mot sjø ikke 

er fastsatt i arealdelen eller i reguleringsplan, gjelder 

byggeforbudet i 100-metersbeltet jf. plan- og bygningslovens § 

1-8. Det påpekes at OMR 12, Haukøya, med inntil 4 hytter i sin 

helhet ligger innenfor 100-metersbeltet. For å unngå negative 

virkninger på friluftslivet anbefaler fylkeskommunen generelt å 

fastsette en byggegrense som sikrer at nye hytter trekkes 

lengst mulig vekk fra sjøen og så lavt som mulig slik at de blir 

minst mulig synlig fra strandsonen.  § 4.4 utvides for å imøtegå 

negative virkninger på friluftslivet iht. fylkeskommunens 

innspill. 

Naust 

§ 4.4. 

Fylkeskommunen mener det er positivt med en øvre grense for 

naust på 30 m3, og at naustets funksjoner er begrenset. Det er i 

tillegg ønskelig at naust samles i grupper slik at utbygging skjer 

mest mulig konsentrert. Fylkeskommunen ber om at dette tas 

inn i bestemmelsene. Bestemmelsen § 4.4 utvides for å få med 

ønsket om å samle naust. 

Friluftskartleggingen Fylkeskommunen minner om at Skjervøy kommune har under 

arbeid friluftskartlegging jf. Miljøverndirektoratets veileder M 

98-2013, Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. 

Fylkeskommunen understreker at denne kartleggingen 

benyttes ved gjennomgang/vurdering av brukerinteressene i 

kommunen og i plansammenheng. Det vises til 

friluftskartleggingen i retningslinje til § 4.2. 

Kulturarv Fylkeskommunen påpekte ved oppstart av 

kommuneplanarbeid i brev datert 01.10.2013 at Skjervøy 

kommune står i en særstilling når det gjelder kulturminnearven 

fra fortiden. Skjervøy kommunen er rik på kulturminner fra alle 

aldre, fra hustufter i steinalder til militære anlegg etter 2. 

verdenskrig. Bosetningssporene er mange og tydelige i 

landskapet. Planbeskrivelsen (kapittel 2.6) utvides noe for å 

løfte fram kulturminnearven i Skjervøy kommune.  

Kulturminnearv og 

hyttebygging 

Fylkeskommunen påpeker at dessverre er ikke 

planbeskrivelsens konklusjoner om at det av hensyn til 

reindrift, kulturminner, landskap, natur og strandsoner, 
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Planbestemmelse § 3.3, 

3.1 og 4.1 

konsistent med bestemmelsene. De viser til § 3.3 som stiller 

krav om reguleringsplan for et antall hytteenheter på 3 eller 

mer med bestemmelser for vurdering av 

dispensasjonssøknader i LNFR-områdene jf. §§ 3.1 og 4.1. Se 

kommentarer til merknad nr. 2 fra Sametinget. 

Sette tak på antall hytter 

og hvor de kan bygges 

Fylkeskommunen påpeker også at det som følge av 

formuleringene i §§ 3.3, 3.1 og 4.1, er det ikke satt noe tak på 

hvor mange enkeltvise hytter det er ønskelig å bygge i 

kommunen, eller hvor disse ønskes realisert. Se kommentarer i 

merknad nr. 2 fra Sametinget.  

OMR 8 Langfjorden 

59/10, § 3.11 

Fylkeskommunen viser til § 3.11, tilhørende utbyggingsområde 

OMR 8 i Langfjorden, der det ligger automatisk fredete 

kulturminner. Kulturminnene må avsettes som hensynssone d). 

Hensynssone d) i OMR 8 har ligget inne hele tiden. Skjervøy 

kommune vil påpeke at dersom plankartet ikke studeres i GIS, 

men leses i pdf-format, blir bl.a. hensynssone d) vanskelig å få 

øye på. 

Hensynssone 730 d) 

automatisk fredete 

kulturminner. 

§ 4.26 

Fylkeskommunen ber om at alle automatisk fredete 

kulturminner avsettes som hensynssone d) båndlagt etter 

kulturminneloven av 1978. Det må utarbeides bestemmelser til 

hensynssonen om at det ikke er tillatt med tiltak innenfor 

hensynssonen. Bestemmelsen § 4.26 er ikke tilstrekkelig. De 

ligger inne som hensynsone d). Ca. 220 registreringer (hentet 

fra www.askeladden.no) ligger inne i plankartet 

(høringsutkastet 28.04.15). Kartet gjennomgås og endres ved 

ev. funn av feil. § 4.26. endres og utvides. Trolig er det 

kartlesing i pdf-format, som gjør at mange kulturminner 

(hensynssone d) synes å være utelatte. 

Hensynssone c) 

kulturmiljø, 

bygningsmiljø, landskap 

og enkeltbygninger eller 

andre kulturminner 

Fylkeskommunen ber også om at kommunen velger ut 

kulturmiljø, bygningsmiljø, landskap, enkeltbygninger og andre 

kulturminner av betydning for kommunen, og setter disse av 

som hensynssone c). Hver hensynssone må angi interessen i 

hensynssonen. Utføres så langt mulig. 

Kulturminnekompetanse 

(KIK) 

Fylkeskommunen minner også om at Skjervøy kommune deltar 

i prosjektet kulturminnekompetanse (KIK), og at flere 

kulturminner av lokal verdi er registrert gjennom dette 

prosjektet. Disse bør inn som hensynssone c). Utføres. Flere 

krigskulturminner tas bl.a. inn som hensynssone c) 

Lov om kulturminner av 

1978 

Fylkeskommunen påpeker at kommuneplanens arealdel ikke er 

avklart i forhold til lov om kulturminner av 1978. Dette må tas 

inn i bestemmelsene. Tas inn i § 4.26. 

Helse og trivsel Fylkeskommunen er fornøyd med at nye arealer til 

idrettsformål legges der folk bor med korte avstander, som 

http://www.askeladden.no/
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reduserer bilbruk, støy og lokal forurensing. Tilrettelegging for 

gange og sykkel vil bidra til økt fysisk aktivitet og et mer 

helsefremmende miljø. Tas til orientering.  

Metode for 

konsekvensutredning 

(KU) 

Fylkeskommunen mener at KU med fordel kunne ha vært bygd 

opp med en A-4-side for hvert utbyggingsområde for å 

presentere konsekvensutredningen for hvert tiltak. Så lenge 

problemstillingene er belyst tilfredsstillende og holder faglig 

kvalitet, samt at funnene blir kommunisert og formidlet på en 

bra måte, ser Skjervøy kommune det som positivt å holde 

sideantallet nede og gjentakelsene i sjakk.  

Innsigelse vedr. OMR 

12, Haukøya 

Fylkesrådet fattet vedtak i utvalgssak 147/15 (07.07.2015) om å 

fremme innsigelse til fritidsbebyggelse på Haukøya. Dette 

gjelder OMR 12 i planen. Utbyggingen er i strid med 

kulturminnelovens § 3. OMR 12 Haukøya tas ut av planen, og 

innsigelsen er løst.  

 

2.9.1 Kommentar til merknad 9 
Skjervøy kommune er tilfreds med at fylkeskommunen sier seg fornøyd med de overordnede 

grepene som er tatt for tettstedsutviklingen 

Når det gjelder metode for KU, er departementets veilederen benyttet som 

bakgrunnsmateriale. Når det er nevnt, så er Skjervøy kommune generelt av den oppfatning 

at dersom oppgaven er utført faglig tilfredsstillende, samt at dokumentene strekker seg mot 

å kommunisere til leseren på en enkle måte, så er ikke nødvendigvis en spikret mal det beste 

redskapet. Det kan fort bli både mekanisk og unødvendig omfattende med mange 

gjentakelser. Skjervøy kommune har gjort rede for valget både i kapittel 4 i planbeskrivelsen 

samt i innledningen av areal-ROS, vedlegg 2.   

Fylkeskommunen har, i tillegg til innsigelsen som gjelder OMR 12, Haukøya, en del 

innvendinger. Det er først og fremst to forhold eller tema som gjør seg gjeldende: Det ene er 

knyttet opp mot §§ 3.1, 3.3. og 4.1. Den andre innvendingen er at det (stedvis) mangler 

hensynssoner i plankartet. Dette gjelder både hensynssone d) og hensynssone c) samt øvrige 

avklaringer vedrørende kulturminneloven av 1978. 

Når det gjelder § 3.3 «Framtidig fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal 

utarbeides. Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere hytteenheter», mener 

fylkeskommunen denne bestemmelsen vil ramme landbruksinteressene. På samme måte 

som Sametinget (som har innsigelse fordi bestemmelsen rammer reindriftsinteressene), 

påpeker fylkeskommunen at det ikke er samsvar mellom de gode intensjonene i 

planbeskrivelse om å sikre reindrift og landbruk de nødvendige driftsbetingelser og denne 

bestemmelsen.  

Siden Sametinget har fremmet innsigelse til §§ 3.1, 3.3, 4.1 og 4.25, vises det kommentar og 

konklusjon vedrørende Sametingets merknad i kapittel 2.2.1. 
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Dog tas det med her at fylkeskommunen tolkes dit hen at dersom reguleringskravet ville slå 

inn tidligere, f. eks. ved én hytte eller to hytter, ville det være en forbedring. Som foreslått 

mulig løsning på innsigelsen er å stille krav om reguleringsplan fra første hytte (gjort rede for 

i kapittel 2.2.1). 

I tiår har «løsningen» når det gjelder å ta kontroll med fritidsbebyggelsen i LNFR-områdene i 

kommunene, vært å peke ut «hvor mange og hvor» (jf. plan- og bygningslovens § 11-11, nr. 

2.) Slik sett er det å formulere bestemmelser i forsøk på å «håndtere» dispensasjonsjoner på 

en best mulig måte, slik det er gjort i kapittel 4 i planen, tolkes å være i strid med PBLs 

bestemmelser § 11-11. Når det er innrømt, er likevel ingenting løst selv om hele kapittel 4 i 

planbestemmelsene fjernes. Det vil komme søknader, og etter Skjervøy kommunens 

oppfatning vil det være bedre å ha forberedt seg grundig på hvilke vurderinger som skal 

gjøres enn ikke å forberede seg (dette gjelder spesielt med alle plantemaer som har fått 

forsterket fokuset når det gjelder klimatilpasset planlegging). 

I arealdel til kommuneplan fra 1992, ble det avsatt LNFR-sone 2 der spredt bebyggelse 

(bolig-, erverv-, fritidsbebyggelse) kunne tillates etter nærmere vurdering. I tillegg skulle krav 

om regulering slå inn ved tre boliger/hytter. Sånn sett representerer ikke planbestemmelsen 

§ 3.3 noe nytt, men en videreføring av dagens praksis. To felt i planen har «hvor mange og 

hvor» i seg. Det er OMR 10 i Årviksand og OMR 4 Kobbepollen (OMR 12, Haukøya går ut). 

Disse arealene kunne settes av fordi private aktører/bygdelag ønsket dette. «Hvor mange og 

hvor» er enklere å få til dersom det er mange private aktører som vil legge til rette for 

fritidsbebyggelse, som skal ut i markedet. En kommune som legger ut «rikelig» med 

hyttefelt, basert på private innspill, har et ekstra kort på hånd når det gjelder å avslå 

søknader om spredt fritidsbebyggelse.  

Skjervøy kommune har lansert hyttestrategier i kapittel 3.7 i høringsutkastet. Strategi 5 

oppsamlingsheat kan være en konstruktiv måte å komme i møte kravet om «hvor mange og 

hvor». Se kapittel 2.2.1 og kapittel 3.7.4 i planbeskrivelsen (31.08.15) for videre drøfting av 

mulige strategier.   

Manglende hensynsone d) (eller tilsynelatende tilfeldige utvalg) skyldes at ikke alle lagene 

var slått på da pdf-filene ble produsert for delområdene. Skjervøy kommune beklager dette, 

og de ulempene som er påført fylkeskommunen. Alle lagene var imidlertid slått på i 

plankartet (vedlegg 0 i høringsutkastet).  

Fylkeskommunen/fylkesrådet retter innsigelse mot OMR 12 Haukøya. – fritidsbebyggelse. 

 

Konklusjoner: Bestemmelsene §§ 3.1, 3.3, 4.1 og 4.25 endres ikke. Skjervøy kommune tar 

ikke Sametingets innsigelse til følge.  

§ 4.26 utvides iht. fylkeskommunes merknad: § 3 i lov om kulturminne av 1978 Forbud mot 

inngrep i automatisk fredete kulturminner: Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 - sette i 

gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller 

på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 

dette kan skje. 
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Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i § 6, tidligere 

nyttet til beite eller innmark, kan den fortsatt nyttes til disse formål hvis ikke vedkommende 

myndighet bestemmer noe annet. Uten tillatelse av vedkommende myndighet må det ikke 

foretas pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere. 

Hensynssone d) kvalitetssikres iht. www.askeladden.no.  

Noen hensynssoner, type c) kulturmiljø, bygningsmiljø, landskap og enkeltbygninger eller 

andre kulturminner tas inn. Kjerneområder for landbruket registreres og tas inn i planen (jf. 

Fylkesmannens/fylkesrådets innsigelse fordi denne oversikten manglet).  

Innsigelsen: OMR 12, Haukøya – fritidsbebyggelse, Mellomjord tas ut av planen. Skjervøy 

kommune regner da fylkeskommunens/fylkesrådets innsigelse som løst.  

Området fra Haukøyneset til Hamnnesneset settes av på plankartet som hensynssone c) (jf. 

plan- og bygningslovens § 11-8 bokstav c).  For at det likevel skal være en åpning for 

fritidsbebyggelse på Haukøya. Da må de som er aktuelle hytteinteressenter gå sammen, 

finnet et egnet areal der et hyttefelt kan anlegges uten konflikt med naturfare, kulturminner 

eller strandsone, og ev. igangsette arbeid med å utarbeide reguleringsplan.  

Planbeskrivelsen utdypes noe mht. kulturminner (kapittel 2.6). 

 

2.10 Merknad 10: Fylkesmannen i Troms – fylkesrådet 
Tema Innhold 

Planens innretning Fylkesmannen slutter seg i hovedsak til Skjervøy kommunes 

forslag til arealplan. Fylkesmannen mener at planen gir et godt 

grunnlag for en målrettet utvikling av kommunen. Fylkesmannen 

kan slutte seg til de vurderinger, strategier og løsninger som 

velges for den framtidige utviklingen av kommunen som planen 

legger opp til, jf. planbeskrivelsen kapittel 4.3 – Avsluttende 

kommentar – virkninger. 

Behov for justeringer Selv om Fylkesmannen er fornøyd med planens overordnede 

innretning, kreves det justering på noen punkter for å ivareta 

Fylkesmannens krav til kart og bestemmelser. 

Innsigelser To innsigelser fremmes:  

1) «Kommunen må utarbeide kart over landbrukets 

kjerneområder, og kan bruke dette som grunnlag for å utforme 

hensynssone for landbruk H510 med retningslinjer for framtidig 

arealbruk. Dette er vilkår i henhold til regional landbruksplan 

kapittel 4.4.2 Jordvern.» 

2) «Kommunen må også ta stilling til hvilke landbrukstiltak som 

skal være tillatt i 100-meterssonen langs sjø, jf. plan- og 

bygningslovens 11-11, nr. 4.»  

Innsigelse 1 løses ved at kart over kjerneområder landbruk 

utarbeides. Innsigelse 2) er, etter Skjervøy kommunes 

http://www.askeladden.no/
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oppfatning, allerede i varetatt i § 4.5 i høringsutkastet. Skjervøy 

kommune vil påpeke at det er hovedvei som i stor grad 

avgrenser strandsonen. Skal man benytte 100 meter, havner 

man ofte langt opp i fjellsiden.  

Arealdel uten 

samfunnsdel først 

Fylkesmannen bemerker at arealdelen er utarbeidet uten revidert 

samfunnsdel. Gjeldende samfunnsdel er fra 1992.  

Areal-ROS og KU Fylkesmannen mener at planen er tilstrekkelig utredet mht. ROS 

og KU selv om planen ikke følger etablert mal og standard for 

kommuneplanlegging i Troms når det gjelder disse temaene. 

Skjervøy kommune har lagt vekt på å ikke produsere for store 

og omfattende dokument med mye gjentak i ROS-en og KU-en. 

Når det gjelder maler og standarder etablert i Troms fylke, 

mener Skjervøy kommune at kanskje «fasiten» ligger et sted 

imellom hva Skjervøy har gjort og hva som er etablert som 

standard de siste årene?  

OMR 12 Haukøya Fylkesmannen: Hyttene må trekkes minimum 50 m unna 

strandsonen når reguleringsplanen utarbeides. Kommentaren bør 

innarbeides i planområdet slik at tiltakshaver blir kjent med dette 

kravet. Ikke relevant lenger da OMR 12, Haukøya tas ut av 

planen pga. innsigelse fra fylkeskommunen/fylkesrådet.  

OMR 4 Kobbepollen Fylkesmannen: Jordbruksarealet må sikres. Byggegrunn må være 

sikker. Avstand fra strandsone 50 m. Det må avsettes 

byggegrense mot sjø som sikre allmennhetens fri ferdsel langs 

sjøen. Og Tidligere innspill må til reguleringsplanen med inn i 

reguleringsplanarbeidet. I § 3.7 er byggegrunn allerede håndtert. 

Områder ligger på «fjellsiden» av fylkesvei og det trengs derfor 

ikke å settes byggegrense mot sjø her (avstanden er dessuten 

lenger enn 50 m til feltet). Tidligere innspill i saken tas med i det 

videre arbeidet. Antall hytter økes fra 12 til 15. Ligger på 

dyrkbar jord.  

OMR 7 Arnøyhamn, 

 

Fylkesmannen: Bløtbunn innenfor eller utenfor planområdet? 

Fylkesmannen mener at bløtbunnsområde kan påvirkes noe. 

Bløtbunnen berører området noe (se kart i kommentaren, 

kapittel 2.10.1). 

OMR 8 

Langfjorden 

Fylkesmannen: En utbygging vil medføre nedbygging av drivbare 

landbruksarealer. Utbygging i nedre del vil konfrontere jordvern 

og strandsonevern. Fylkesmannen mener at både jordvern og 

strandsonevern kan vike her. Men: Som § 3.11 viser, skal det 

ikke bygges på sjøsiden av vei (unntatt naust) både av hensyn til 

strandsonen og av hensyn til kulturminner. § 3.11 opprettholdes 

som den er formulert i høringsutkastet.  

OMR 9 Årviksand, 

oppstillingsplass 

Fylkesmannen: Landbruksinteressene kan vike her. OK. 
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OMR 10 Årviksand, 

fritidsbebyggelse 

Ny ROS med konsekvensvurdering utarbeides for området samt 

revidert planbestemmelse § 3.13. Området ikke i konflikt med 

landbruksinteressene. 

OMR 11 

Årviksand, skitrekk 

Fylkesmannen: Landbruksinteressene må sikres i de nedre delene 

av anlegget. Også hensyn til skred må ivaretas. Hensyn til skred 

er allerede i bestemmelsen § 3.14. Ikke i konflikt med 

landbruksinteressene. 

Kystsoneplanen Fylkesmannen mener at kommunen bør samle arealdelen og 

sjødelen i et felles kart og se til at det er sammenfallende 

arealbruk mellom disse to planene. OK, kartteknisk endring og 

justering. 

Innledningen til 

bestemmelsene 

Fylkesmannen presiserer at forbeholdet om at undersøkelser det 

er stilt krav om i bestemmelsene kan føre til at områdene likevel 

ikke kan bygges ut, må komme klart fram i innledningen til 

planbestemmelsene. Anbefalingen tas inn i innledningen. 

Bestemmelser kap 1 Fylkesmannen har ingen merknader her.  

Bestemmelser kap 2 Fylkesmannen minner om plan- og bygningslovens § 12-14 

Endring og oppheving av reguleringsplan må anvendes for hver 

enkelt plan. Arbeidet med å oppheve og endre reguleringsplanen 

bør iverksettes så snart som mulig. Tas til orientering. 

Bestemmelse 

§ 3.3.  

Fylkesmannen anbefaler å ta ut denne bestemmelsen da den er 

uklar og ikke egnet for senere forvaltning. Se kommentarer til 

merknad nr. 2 Sametinget og merknad 9 fylkeskommunen 

Bestemmelse  

§ 3.4 

Fylkesmannen bemerker at noen av formålene kan bli vanskelig å 

kombinere av hensyn til for eksempel støykrav til boliger. Tas til 

orientering. 

Bestemmelse  

§ 3.4.2 

Fylkesmannen påpeker at det ikke er nødvendig å gå veien om 

«midlertidig» reguleringsplan. Tas til orientering, men 

paragrafen beholdes slik den er formulert. 

Bestemmelse  

§ 3.14 

Fylkesmannen vil anbefale at det utarbeides reguleringsplan for 

tiltaket skitrekk i Bromlia av hensyn til berørte interesser. OK, § 

3.14 endres.  

Plantyper gjeldende 

OMR 1–13  

Fylkesmannen mener at kommunen bør klargjøre når det stilles 

krav om detaljregulering og når det stilles krav om 

områderegulering for OMR 1–13. Kommunen er tiltakshaver når 

det gjelder områdereguleringer mens private kan være 

tiltakshaver for detaljreguleringsplaner. Fylkesmannen mener 

presiseringen vil være informativ for senere planprosesser. OK, 

klargjøres slik at type plankrav blir gjort mer tydelig. Tas inn i 

innledningen til kapittel 3, planbestemmelser.  

Bestemmelser – 

strandsone  

 

Det må avsettes byggegrense mot sjø som sikrer allmennhetens 

frie ferdsel langs sjøen. § 4.4 utvides og presiseres når det 

gjelder områder det hovedvei ikke utgjør naturlig byggegrense. 
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Bestemmelsenes 

kapittel 4 

Fylkesmannen forstår intensjonen med kapittel 4 i 

bestemmelsene å være formulert for senere planarbeid. Ja, det 

er intensjonen.  

H510 (landbruk) og 

H520 (reindrift)  

Fylkesmannen påpeker at hensynssonene H510 (landbruk) ikke er 

på plankartet og heller ikke H520 (reindrift).  Det foreligger 

innsigelse pga. manglende innarbeidelse av landbruk (H510) i 

planen, men H520 (reindrift) ligger allerede i høringsutkastet.  

Bestemmelsene 

kapittel 5 

Fylkesmannen har ingen merknader til kapittel 5: Øvrige 

bestemmelser. Tas til orientering. 

Hensyn til støy og 

støybestemmelser 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen fastsetter egne 

støybestemmelser i kommuneplanens arealdel som gir juridisk 

bindende støygrenser og dokumentasjonskrav for kommende, og 

eksisterende, område- og reguleringsplaner for å overholde 

anbefalte grenseverdier for støy gitt i T-1441/2012. 

Fylkesmannen påpeker at hensyn til støy ikke er omtalt i 

planbestemmelsene og minner om at støy kan være et tema som 

må dokumenteres i plansaker når: 1) Det etableres ny bebyggelse 

med støyfølsomt bruksformål (definisjon: boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager) ved 

eksisterende «støykilder (veier, industrivirksomheter, mv.). Og 2) 

Når det etableres nye støykilder (næringsvirksomhet, mv.) ved 

eksisterende bebyggelse med støyfølsomt formål. Tas inn i §§ 

5.12, 5.13 og 5.14.   

Støy, OMR 1 Fylkesmannen minner om at framtidig boligområde i Vågvann 

steinbrudd hvor trafikkstøy kan være et tema som må tas hensyn 

til i videre planlegging. Tas inn i § 3.4. 

Trailerparkering Permanente arealer til trailerparkering er ikke avsatt i planen. 

Fylkesmannen minner om at når trailerparkering får sin 

permanente plassering, må det kreves støyfaglig utredning som 

dokumenterer støy ved støyfølsom bebyggelse og beskrive 

eventuelle avbøtende tiltak. Tas til orientering og nevnes i 

handlingsprogrammet under B1. 

Mangler og feil i 

plankartet 

Fylkesmannen og Statens kartverk har i samarbeid foretatt en 

SOSI-kontroll av plankartet. Analysen viser hvilke mangler og feil 

det er i kartet. Plankartet vil bli «vasket» for feil.  

Hensynet til reindrift Fylkesmannen kan ikke se at planen kommer i konflikt med 

Reinbeitedistrikt 39. Det påpekes at planbeskrivelsen er meget 

bra og veldig positivt at reindriftsnæringen blir nevnt og ivaretatt 

i planen (punkt 3.4.1). Skjervøy kommune sier seg fornøyd med 

Fylkesmannens påpekning, men minner samtidig om at 

Sametinget med sin begrunnede innsigelse, er av en annen 

oppfatning.  
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Samfunnssikkerhet, 

ROS-analysen 

Fylkesmannen mener at planforslaget i all hovedsak oppfyller 

funn i ROS-analysen med avbøtende planbestemmelser. 

Fylkesmannen har ikke holdepunkter for at Skjervøy har utelatt 

noen relevante risikomenter som skulle ha vært vurdert i ROS-

analysen. Tas til orientering. 

Kraftledninger/anlegg, 

hensynssone (H370) 

 

Fylkesmannen påpeker at det med fordel kunne ha vært lagt ned 

et byggeforbud i hensynssonen, krav om dokumentasjon på 

elektromagnetisk stråling før planen iverksettes eller krav om 

byggegrense som ivaretar hensynet til elektromagnetisk stråling. 

Det vises til at det er undersøkelsesplikt etter 

strålevernsforskriften for nye bygg utsatt for elektromagnetisk 

stråling over 0,4 mikrotesla. Fylkesmannen minner om at temaet 

er berørt i ROS-analysen s. 8, men ikke fulgt opp i rettslig 

bindende plandokument. Tas inn i planbestemmelsene. Se §§ 

5.15 og 5.16. 

Myrområder som 

hensynssone? 

Fylkesmannen foreslår at for å forhindre utbygging av naturlig 

buffer mot overvann ved magasinering i myr, kunne viktige 

myrområder vært avsatt i plankart som hensynssone med 

byggeforbud eller også arealformål som ikke hjemler søknad om 

bebyggelse og anlegg. Tas til orientering.  

Universell utforming, 

barn og unge og 

folkehelse 

Fylkesmannen registrerer at Skjervøy kommune har ivaretatt de 

merknadene som ble gitt i forbindelse med oppstartsvarselet, og 

planbestemmelsene til planen ivaretar de nevnte temaene på en 

god og tilfredsstillende måte. Tas til orientering. 

Hensyn til landbruk Utover innsigelsen når det gjelder manglende kartfesting av 

landbrukets kjerneområder, har ikke Fylkesmannen kommentarer 

til måten landbruksinteressene er omtalt og ivaretatt i 

plandokumentene. Tas til orientering.  

 

2.10.1 Kommentar til merknad 10 
Skjervøy kommune sier seg tilfreds med at Fylkesmannens merknad i stor grad tilkjennegir 

aksept når det gjelder planens innretning og utforming. Det vises for øvrig til kommentarer 

gitt i kapittel 2.2.1 og 2.9.1 når det gjelder § 3.3. 

Skjervøy kommune registrerer at Fylkesmannen og Sametinget ikke er av samme oppfatning 

når det kommer til om grunnlaget samisk kultur og næringsutøvelse er truet eller ikke. 

Sametinget begrunner sin innsigelse med dette, mens Fylkesmannen ikke kan se at planen 

kommer i konflikt med reindriftsnæringen sine interesser i Reinbeitedistrikt 39.  
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Fylkesmannen etterlyser kartfesting av naturtype bløtbunn i 

Arnøyhamn. Registeringen benyttes i tilknytning til § 3.10. 

Kilde: www.miljostatus.no 06.08.2015. 

 

 

 

 

 

Konklusjon: Skjervøy kommune vil foreta de nødvendige justeringene og presiseringene 

poengtert i Fylkesmannens merknad. Dette gjelder både i planbeskrivelsen, i 

planbestemmelsene og planretningslinjene og i plankartet. Hver og en endring nevnes ikke 

her da de  

Når det gjelder innsigelsene 1) kartfesting av kjerneområder for landbruk og 2) hvilke 

landbrukstiltak som skal være tillatt i 100-metersbeltet langs sjø, vil temakart landbruk 

utarbeides (hensynssone H510) og presiseringer gjøres i planbestemmelse § 4.5.  

Skjervøy kommune anser da innsigelsene fra Fylkesmannen til plan for løst.  

 

2.11 Merknad 11: AR-Ing AS 
Tema Innhold 

Planens innretning er 

OK 

Samlet sett finner AR-Ing AS kommuneplanens arealdel som et 

OK grunnlag for utvikling av Skjervøy kommune i den nære 

framtid. Tas til orientering.  

Befolkningsutvikling 

kapittel 2.1 

Firmaet ønsker at befolkningsutviklingen vinkles på en mer 

positiv måte da det er viktig å være optimistisk og ha en positiv 

grunntone gjennom planen. Tas til orientering, men endres ikke. 

Arealplanlegging handler om å legge til rette for lovpålagte 

behov, samt å legge til rette for fortrinn som et 

kommunesamfunn har. Denne planen er optimistisk på vegne 

av Skjervøy kommunes muligheter, og ta utgangspunkt i 

ressursene som fins.  

Næringsutvikling 

kapittel 2.2. 

AR-Ing AS mener at planen villeder når det gjelder oppdrett og 

fiskeri. De er av den oppfatning at det nøres opp under 

misforståelsen rundt fiskeri og oppdrett. Skjervøy kommune kan 

ikke se hva som villeder i planen. Fiskeri er en næring. Oppdrett 

en annen. Planbeskrivelsen forholder seg til næringene som to 

næringer. Men begge er, som beskrevet, sjøbaserte. 

Helse og omsorg 

kapittel 2.5 

Avsender vil opplyse om at det faktisk er bygget eldreboliger i 

distriktet, i Arnøyhamn. Det finnes også et kommunalt tilbud til 

http://www.miljostatus.no/
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pleietrengende i distriktet. Skjervøy kommune vet dette. Denne 

planen er en arealdel, ikke en samfunnsdel. Derfor må 

problemstillinger knyttet til nye og endrede arealbehov stå i 

sentrum, ikke å levere en komplett kommuneplanens 

samfunnsdel.  

Samferdsel m.m. 

kapittel 2.7 

Rådgiverne kunne tenkt seg en ny bru eller tunnel fra Skjervøy 

(ca. Hollendervika) over til Taskeby-halvøya som ny innfartsvei til 

Skjervøy. De framhever at dette vil korte inn veien og samtidig 

eliminerer den mest værharde delen av Kågen. Reguleringsplan 

for ny Langbakke er ferdigstilt. Skjervøy kommune mener at å 

bruke ressurser på ny innfartsvei, blir feil.  

Rasch-bygget, kapittel 

3.2 

AR-Ing AS mener Rasch-byggets plassering med tanke på trafikk 

og uteområder mener de er lite problematisk. Tungtrafikken kan 

reguleres til Havnegata, natur- og parkområder i nærområdet vil 

være et godt alternativ for uteopphold i tillegg til balkonger. 

Videre påpeker de at bygningsmessige tiltak eliminerer 

trafikkstøy innendørs. Tas til orientering. 

Sentrumsplanen en 

vits 

Avsender presiserer at sentrumsplanen absolutt bør revideres da 

dagens sentrumsplan nærmest er en vits. I dette arbeidet må 

tilstrekkelig parkeringsareal for kunder og ansatte i sentrum, og 

gode, universelt utformede gangveier mellom 

parkeringsplassene og handlegata, må utformes. Gatebelysning 

mangler i Havnegata samt forsvarlig og tilstrekkelig 

atkomstmuligheter mellom veiene. Strandveien må i sterkere 

grad etableres som miljøgate, og tungtrafikken bør få forkjørsrett 

i det sørlige krysset. Innspillene her tas med inn i arbeidet med 

sentrumsplanen.  

Prestegårdsjorda AR-Ing AS gir sin tilslutning til bruk av Prestegårdsjorda til park, 

men stiller spørsmål ved realismen av økonomiske grunner. 

Skjervøy kommune har besluttet at deler Prestegårdsjorda skal 

reguleres til offentlig formål, barnehage. Prosessen er i gang. 

Boligareal i distriktet Firmaet er kritisk til at det ikke settes arealer til boligformål i 

distriktet. Det er fins ledige boligtomter i distriktet, og ingen har 

kommet med innspill vedrørende dette formålet.  

Fritidsboliger i 

boligområder 

AR-Ing AS er kritiske til at det tillates (er tillatt) oppført 

hytter/fritidsboliger i boligstrøk, og anbefaler at det legges 

føringer for utforming av slike i tråd med eksisterende boliger av 

estetiske hensyn. AR-Ing mener at dette harmonerer bare ikke. 

Arealdelen legger ikke opp til blanding av boliger og hytter. 

Konflikt mellom 

reindrift og landbruk 

kapittel 3.4.2 

Ar-Ing AS mener det er prisverdig at tonen i planbeskrivelsen er 

optimistisk når det gjelder konfliktnivået mellom reindrift og 

landbruk er relativt lavt. Tas til orientering. 
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Gjerder Firmaet mener å henvise til at landbruket (dvs. bøndene) skal 

sette opp kostbare to meter høye gjerder, er for enkelt. 

Arealdelen sier ingenting om at det er aktørene i landbruket 

som skal sette opp og bekoste gjerdene.  

Vetorett hos 

reindriftsnæringen? 

Lokk på utviklingen? 

Rådgiverne framhever at i praksis har reindriftsnæringen 

nærmest vetorett mot alle former for ny næringsutvikling. De 

mener at alle bygdene burde frigis av reindriftsnæringen for lokal 

utvikling av næringsliv, fritids- og boligformål. Rådgiverne 

understreker at det ikke kan være riktig at en næring som legger 

lite og ingenting igjen i kommunen, skal legge lokk på 

utviklingen. Skjervøy kommune minner om at ingen har 

vetorett, og ingen legger lokk på utviklingen, slik merknaden 

beskriver.  

Fritidsboliger i felt 

kapittel 3.4.2 

AR-Ing AS slutter seg til konklusjonen om at hyttebygging skal 

skje i felt etter utarbeidelse av reguleringsplan. Tas til 

orientering.  

Nytt innspill: 

Utleiehytter og 

turisme, kapittel 3.5.2,  

Avsender ønsker at kommunen inntar en mer offensiv holdning 

til temaet utleiehytter og turisme. AR-Ing AS foreslår arealer i 

tilknytning til småbåthavna i Lauksund, Akkarvik og Arnøyhamn. 

Skjervøy kommune mener at dette er et interessant innspill. 

Men her må aktuelle aktører og investorer på banen først. 

Innspillet tas inn i handlingsprogrammet, B18.  

Klimaendringer 

kapittel 3.6  

Rådgiverne foreslår at siste avsnitt om klimaendringer som 

advarsel mot vinteraktiviteter tas ut. Det er irrelevant, og særlig i 

denne sammenheng, mener de. Skjervøy kommune må forholde 

seg til at klimaendringer legger premisser for all planlegging. 

Det ville være naivt av kommunen og ikke gi til kjenne at de er 

klar over disse premissene. Se for øvrig Klimaprofil Troms. 

Strandveien – sentrum  AR-Ing AS er enig i at forretningslokaler på gatenivå i 

utgangspunktet bør forbeholdes forretningsdrift. Men utleie har 

vist seg å være vanskelig i en årrekke. AR-Ing mener derfor at 

bruk av uegnede forretningslokaler til boligformål, bør 

diskuteres. Tas til orientering. I arbeidet med sentrumsplanen 

vil bl. a. disse spørsmålene bli drøftet.  

Planbestemmelse 

§ 1.2.1 B): Sjøfronten 

og boligbygging 

Sebergsen og Henriksen stiller spørsmål ved om det «å ikke 

tillate flere boliger/boenheter eller boliglignende komplekser på 

arealer som defineres som sjøfronten» er fullt gjennomtenkt. De 

gir eksempler på at en slik blokkering er uheldig. Rådgiverne viser 

til Tromsø der boligbygging i strandsonen skjer i stor grad. De 

mener at selv om det ikke er ønskelig, vil behovet for attraktive 

boligområder presse på for at dette skal tillates også på Skjervøy. 

Skjervøy kommune vil minne om at § 1.2.1 B) er en midlertidig 

bestemmelse jf. § 1.2.1 D). Bestemmelsen § 1.2.1 B) fungerer 
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som en «time out» slik at strategier for den framtidige 

Sjøfronten og sentrum kan legges. Man bør ikke vise til Tromsø 

og finne argumenter for sine synspunkt når det gjelder 

boligbygging i strandsonen. Det blir feil. Tromsø har de siste 20 

årene «ryddet strandsonen», spesielt østsiden av øya. Sør for 

sentrum ligger boligområdene langs strandsonen, helt nord på 

øya er den grovere industrien etter hvert flyttet. Man blander 

ikke lenger formålene ukritisk i Tromsø.  

Planbestemmelse 

§ 1.2.2 A og B): forbud 

mot bruksendring og 

påbygg 

AR-Ing AS er for så vidt enig i at ny sentrumsplan skal regulere 

utviklingen i sentrum. De påpeker imidlertid at erfaringsmessig 

vil planarbeidet dra ut i tid, og de går derfor imot å nedlegge 

forbud mot bruksendring og påbygg som foreslått. Som 

planmyndighet kan ikke Skjervøy kommune være enig i at fordi 

planlegging tar tid, noe planlegging gjør, skal man ikke ta grep 

for å få lagt de beste utviklingsstrategiene for sentrum i 

Skjervøy. Det blir for defensivt.  

Planbestemmelse 

§ 3.3: hytter i felt 

Avsender mener at «3 eller flere hytter» er for upresist 

formulert. Det stilles spørsmål ved hvor mange og hvor stort 

område. De anbefaler at det ikke settes begrensninger i antall for 

krav om reguleringsplan i utgangspunktet. Tas til orientering. Se 

for øvrig kommentar i kapittel 2.2.1 vedrørende Sametingets 

innsigelse.  

Planbestemmelse  

§§ 3.4.1, 4.14 og 4.15: 

VA-planer, 20 % 

nedbørsøkning 

Konsulentene spør hvor denne voldsomme økningen i nedbør på 

20 % kommer fra. De kan ikke se at økningen er begrunnet. AR-

Ing AS mener at dette legger urimelig belastning på utbygger og 

kan ikke aksepteres. Skjervøy kommune forholder seg til 

kravene som gjelder i klimatilpasset arealplanlegging. Innholdet 

i dokumentet Klimaprofil Troms tør være kjent for planleggere.  

Planbestemmelse 

§§ 3.15, 4.4, 4.13: 

naust 

Avsender finner det betenkelig at det tillates naust i flomålet 

uten hensyn til havnivåstigning. Kommunen vil bli 

erstatningsansvarlig ved skade forårsaket av stormflo dersom 

kommunen tillater oppføring av naust på slikt grunnlag. Skjervøy 

kommune viser til at dette er enkle bygninger (jf. retningslinjer 

til planbestemmelse § 4.4.). Kommunen stusser over at 

konsulentene mener potensielle skader på bygninger forårsaket 

av ekstremvær (vind, se merknad vind litt senere) (jf. vindens 

herjinger på Vestlandet, spesielt sist årene og skader som følge 

av dette) ikke skal løftes fram som en klimautfordring med 

påfølgende mulige erstatningskrav dersom planmyndigheten 

ikke tar hensyn til dette, mens et forsøk på plassering av naust 

nært sjøen er problematisk med tanke på kommunens 

erstatningsansvar? At enkle naust kan plasseres nært sjøen 

tross hensyn til havnivåstigning og stormflo, er først og fremst 
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på grunn av at dette hindrer/reduserer inngrep og skade på 

landskapet enn hva som ville ha vært tilfelle om man skulle 

stille krav om kote + 4,0, samt at man skal slippe å dra/løfte 

båten uhensiktsmessig langt opp på land.  

Hensynssone reindrift 

 

Firmaet vil bemerke at hensynssone for reindrift på alle 

potensielt utbyggbare områder på Arnøya. De vil anmode om at 

hensynssonen trekkes ut av eksisterende bebyggelse (bygdene). 

Tas til orientering. Hensynssone reindrift endres ikke.  

Planbestemmelse 

§ 4.13: havnivåstiging 

og overvåkning 

AR-Ing AS ønsker at siste kulepunkt fjernes da paragrafen gjelder 

nye tiltak. Dessuten er det ikke sagt noe om hvem som skal 

overvåke infrastruktur som kan bli utsatt med tanke på 

havnivåstigning og stormflo. Paragrafen fjernes ikke, men flyttes 

til eget punkt § 4.13.B) Det er kommunen i samarbeid med 

private som overvåker. Dette trenger ikke presiseres i 

bestemmelsene. Kommunen ønsker å minne om at alle må 

forstå og ta inn over seg den nye klimahverdagen i 

arealplanleggingen og når det gjelder de bygde omgivelser.  

Planbestemmelse  

§ 4.17: vind 

AR-Ing AS finner det helt urimelig at vind skal gi grunnlag for å 

nekte utbygging. De mener at bestemmelsen baserer seg på 

synsing og vil ha bestemmelsen bort. De hevder at Norsk 

Standard har krav for dimensjonering av bygninger for vind og at 

dette bør være tilstrekkelig regulering. Tas til orientering. Se 

også kommentar vedrørende «naust i flomålet» ovenfor.  

Planbestemmelsene 

§§ 5.1, 5.2 og 5.3: 

Universell utforming 

Avsender finner det unødvendig å ha egen bestemmelse om 

universell utforming da dette reguleres i PBL og bygningsteknisk 

forskrift. De påpeker at lov og forskrift er mildere enn kva som 

antydes i bestemmelsene. De minner også om topografien på 

Skjervøy og utfordringer med stigningsforhold, og rådgiverne 

finner det helt urimelig å stille absolutte krav på denne måten. 

Sebergsen og Henriksen foreslår at bestemmelsen tas ut. 

Bestemmelsen tas ikke ut. Skjervøy kommune ønsker et tydelig 

fokus på et universelt tilrettelagt samfunn. Og skal løsningen bli 

gode, og ikke dyre og dårlige, må man tenke universelt fra dag 

én i reguleringsplanarbeidet og i byggesaker.  

Planbestemmelse  

§ 5.4: snarveier 

AR-Ing AS gjør oppmerksom på at det er vanskelig å ta hensyn til 

barn og unge gjennom å legge føringer med tanke på 

eksisterende snarveier etc. så lenge disse går over privat 

eiendom og ikke er regulert. Snarveier er viktige både når det 

gjelder folkehelse (mer gange), og når det gjelder 

trafikksikkerhet. Regulering av snarveier tas inn som en del av 

C1 i handlingsprogrammet.  

Handlingsprogrammet: 

A1: Sjøfronten 

AR-Ing AS stiller spørsmål ved hva som er bakenforliggende 

ønske om å gjennomføre en mulighetsstudie av Sjøfronten da de 
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mener at det ikke framgår av planbeskrivelsen. Det rådgivende 

firmaet undrer seg over at det ikke settes av arealer til ulike 

formål om det ikke foreligger ønske om dette, «men for 

sjøfronten ser det ut for at det bare er ønske om å stoppe 

eventuelle ideer. De påpeker at hensikten og ønskene bak må 

defineres helt klart før en bestiller en omfattende 

mulighetsstudie. Hvem ønsker hva og hvorfor? Skjervøy 

kommune er uenig med AR-Ing sin påstand om at kommunen 

ønsker å stoppe alle ideer. Påstanden faller på sin egen 

urimelighet. Arealene langs sjøfronten trenger å gjennomgås 

for å kunne finne fram til gode strategier som på beste måte 

ivaretar utviklingen. AR-Ing AS inviteres inn i dialogen når det 

gjelder prosessen skissert i A1.  

Handlingsprogrammet: 

A2: Strandveien (kap 

4.2.2 og 

planbestemmelse § 

1.2.2 A og B) 

AR-Ing AS uttrykker bekymring for at kommunen legger sten til 

byrden for næringslivet. De presiserer at kommunen ikke kan 

bestemme hvilke lokaler nye virksomheter skal drive sin 

virksomhet i, og at så lenge eksisterende bygg står, må eierne få 

mulighet til å ta dem i bruk til andre formål når det framstår som 

eneste løsningen. Avsender kan ikke se at kommunen på en 

rettferdig måte kan regulere bruken av de private eiendommene 

ut over en ordinær reguleringsplan/sentrumsplan og advarer 

derfor mot å legge føringer som vil påvirke 

konkurransesituasjonen. Som AR-Ing selv har påpekt, er 

sentrumsplanen udatert og «nærmest en vits». I revisjon av 

sentrumsplanen vil man i fellesskap forhåpentligvis komme 

fram til gode strategier for sentrums utvikling.  

Handlingsprogrammet: 

B 11: område for 

maritim service 

Området rundt Storstein ferjeleie foreslåes av AR-Ing AS som 

aktuelt område for maritim service. Området er attraktivt for i 

industriformål. Innspillet tas inn i 

handlingsprogrammets B11. 

Kartutsnittet viser at arealene 

ligger i aktsomhetssone for skred 

(snøskred, jord,- og flomskred). 

 

 

 

Kilde: www.skrednett.no (07.08.15) 

Storstein ferjeleie AR-Ing AS gjør oppmerksom på at eksisterende småbåthavn ved 

ferjeleiet ikke er tatt med i planen, ei heller trafikkområdet eller 

selve ferjeleiet. Ferjeleie er ikke regulert område.  

Ratamajordet AR-Ing AS påpeker at eksisterende reguleringsplan for 

Ratamajordet ikke er med i planen. Tas inn. 

http://www.skrednett.no/
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Oppdrettsanlegg i sjø AR-Ing AS mener at disse anleggene bør avmerkes på plankartet 

fordi de legger begrensinger på bakenforliggende landområder. 

Tas med. 

Arnøy- og 

Laukøyforbindelsen 

AR-Ing AS krever at Arnøy- og Laukøyforbindelsen innarbeides i 

plankartet og utredes i kommuneplanens arealdel. De mener at 

når planen skal gjelde for de kommende tolv årene, må 

boligbygging i distriktet være et alternativ til Skjervøy, om så ikke 

annet enn av plassproblemer. Skjervøy kommune ser ikke 

boligbygging i distriktet som et alternativ til Skjervøy for å løse 

plassproblemer. Skjervøy har godt med arealreserver dersom 

overordnete grep som denne planen presenterer, følges opp. 

Når det gjelder Arnøy- og Laukøyforbindelsen, vises det til 

merknad 18. 

Plankartet: 

Skredfaresoner 

Firmaet stiller spørsmål ved om plankartets doble 

skredfaresoner, som også dekker ferjeleiene på Arnøy og Kågen, 

kan være korrekt. Ja, det stemmer (se 

kartutsnitt).  

 

 

 

 

 

Kilde www.skrednett.no (07.08.15) 

 

2.11.1 Kommentar til merknad 11 
Konsulentfirmaet AR-Ing AS har levert en omfattende merknad med flere innspill og 

synspunkter. De fleste er kommentert direkte i tabellen og tas ikke opp igjen her. 

Men to forhold vil belyses noe mer for at det ikke skal herske tvil om kommunen hensikt og 

ansvar som planmyndighet. Dette gjelder: 

 1) «Sjøfronten» 

 2) «Strandveien/sentrumsplanen»  

Når Skjervøy kommune i høringsutkastet lanserer «time out» for Sjøfronten og for sentrum, 

er dette gjort for å kunne få tilstrekkelig oversikt over – og kunnskap om – mulige løsninger 

og strategier og slik kunne oppnå kvalitativ god og forutsigbar arealbruk, og ikke for å være 

vrang og imot utvikling. Tvert imot, er å påstå. Det er nettopp for å få til god utvikling og 

effektiv arealbruk som er målet og kommunens ansvar som planmyndighet. Alternativet er å 

fortsette som i dag, da Sjøfronten kan beskrives som et sammensurium. Skjervøy kommune 

ønsker at det ryddes, og at man tar seg tid til å utarbeide en plan for arealbruken som «står 

seg» inn i Skjervøy kommune sin utvikling i framtida, og som kan gi tettstedet en plan som 

kan være til hjelp i å styre utviklingen, bidra til å være i forkant, og til å unngå 

http://www.skrednett.no/
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feillokaliseringer. Den samme argumentasjonen gjelder for «time out» for å revidere 

sentrumsplanen.  

Når planprosessen for sentrum og sjøfronten kommer i gang, oppfordrer Skjervøy kommune 

alle til å delta i tettstedets framtidige utvikling. Det vil være avgjørende for å få gode 

resultater.  

Det vises for øvrig til merknad 3, «Skjervøy brygge» med tilhørende kommentarer, der 

sjøfronten deles i tre strekninger som gis ulik innretning når det gjelder arealbruk.  

Konklusjon: Synspunkter og tanker tas med videre iht. kommentarene gitt i tabellen. En del 

av synspunktene berører andre merknader, i første rekke merknad 2 (Sametinget), merknad 

13 (Arnøy Laks AS) og merknad 18 (Arnøy- og Laukøyforbindelsen).  

 

2.12 Merknad 12: Johnny Amandus Sjøberg m.fl. – fritidsbebyggelse 
Årviksand 

Tema Innhold 

Fritidsbebyggelse 

64/45 

Dette er et nytt innspill. Sjøberg og syv andre eiere ønsker omgjøring 

av eiendommen 64/45 til fritidsformål. Eiendommen er på ca. 21 daa. 

Reguleringsplan Sjøberg m.fl. informerer om at de ønsker å utarbeide reguleringsplan. 

 

 

 

2.12.1 Kommentar til merknad 12 
I høringsutkastet (28.04.31) lanseres en tomt for felt for fritidsbebyggelse etter ønske fra 

Årviksand bygdelag. Feltet (OMR 10) ble plassert oppe i dalen da det underveis i prosessen 

ikke var mulig å få til en bedre klarering av lokalisering.  

Nå har bygdelaget kommet fram til en tomt nærmere stranda sørvest i bygda og OMR 10 er 

flyttet dit. Her er det satt av inntil 10 hytteenheter basert på høringsmerknad nr. 7. OMR 10 

ligger avsondret fra boligbebyggelsen, mens Sjøbergs m.fl. sin eiendom ligger i bygda med 

bolighus som nærmeste nabo.  

Det reises tre problemstillinger: 1) Skal bygda ha fritidsbebyggelse lokalisert til flere felt? 2) 

Skal det tillates hytter tett på boligbebyggelsen? 3) Og skal ubebygde arealer tett på 
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boligbebyggelsen, benyttes til fritidsbebyggelse når det på sikt kanskje blir behov for flere 

boligtomter i bygda.  

Skjervøy kommunes svar er følgende: Ett felt er tilstrekkelig for bygda. Det er ikke ønskelig 

med blanding av bolig- og fritidsbebyggelse. Skjervøy kommune ønsker ikke at det skal bli 

«svarte» vinduer i etablerte boligområder store deler av året når hyttefolket ikke er i hyttene 

sine. Og det kan bli behov for boligtomter i framtiden.  

Konklusjon: Innspillet om omgjøring av eiendommen 64/45 på 21 tas ikke inn i planen og 

trenger derfor ikke nærmere utredning når det gjelder ROS eller konsekvensvurdering eller   

-utreding. 

 

 

2.13 Merknad 13: Arnøy Laks AS 
Tema Innhold 

Produksjon og 

produksjonsmuligheter 

på kysten, tross 

ferjeavhengighet 

Arnøy Laks AS påpeker at det er viktig at naturgitte fortrinn og de 

unike produksjonsmulighetene på kysten ikke blir snudd til å 

være en diskvalifiserende faktor i arealdel til kommuneplan. 

Bedriften understreker at industribedriftene på Arnøy er den 

beste dokumentasjonen på at industriutvikling ikke er «gitt 

ferjefri forbindelse». Arnøy Laks vil ha planutkastet vasket for 

denne type utsagn, og at man snarere skal fokusere på en 

videreutvikling av et robust næringsliv på øyene i kommunen. 

Arnøy Laks AS vil generelt påpeke noen merkelige tilsnitt hva 

gjelder de ferjeavhengige delene av kommunen. Tas til 

orientering. Skjervøy kommune ønsker på ingen måte ikke «å 

skrive ned» industribedriftene på øyene, og gjør det heller ikke. 

Men det er en kjent sak at ferjeforbindelsen er en 

transportmessig flaskehals, det kommer man ikke utenom, noe 

som tilsier at det nærmest er en bragd at industribedriftene går 

godt på øyene.  

Reinslakteri på Kågen 

og mulige maritime 

offshore og service i 

Storbukta 

Avsender bemerker at de arealmessige konfliktene mellom 

aktivitetene maritim- og offshoreindustri og reinslakteri ikke er 

drøftet opp mot den biologiske produksjonen i sjø og ferskvann i 

området. Dette gjelder de fire oppdrettslokalitetene i 

kystsoneplanen Skjervøy vest, Skognes, Hagebergan og 

Hamneidet samt settefiskanlegget på Kågen (Storbukta). Arnøy 

Laks AS kan ikke se at denne industrien er mer forenelig enn den 

er forenelig med sjømatindustrien i Skjervøy havn. Tas til 

orientering. Innspillet tas inn i handlingsprogrammets B11 og 

C4. 
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Fôrflåter og fartøy fra 

havbruksnæringen 

Arnøy Laks AS minner om det er Mattilsynet som regulerer 

sikkerhetsavstander knyttet til smittevern på avstander opp mot 

5 kilometer. Tas til orientering. Skjervøy kommune er klar over 

dette forholdet. Se handlingsprogrammet, B11.  

Storbukta og Sandøra Bedriften påpeker også potensielle konflikter mellom forslaget 

om å benytte Storbukta til maritim- og offshoreindustri og 

planene om å utvikle Sandøra til et område forbeholdt ren 

sjøbasert næringsvirksomhet. Tas med i handlingsprogrammets 

B11. 

Arnøy- og 

Laukøyforbindelsen 

Arnøy Laks AS framhever at Arnøy- og Laukøyforbindelsen bør 

reflekteres i arealdelen i større grad. De påpeker at ved å ta 

høyde for prosjektet i planen, vil man spare betydelig tid når 

prosjektet skal realitetsbehandles. Tas til orientering. Se også 

merknad 18 med tilhørende kommentarer.  

Skredsikring, 

tunnelmasser og 

fyllinger i sjø 

Avsender minner om at skredsikring på Singla er neste prosjekt 

på programmet i Troms fylkeskommunes sin del av det nasjonale 

skredsikringsprogrammet. I den forbindelse framhever bedriften 

viktigheten av å ta både tunnelinnslagene og deponering av 

masser inn i planforslaget. Se kommentar nedenfor (vedr. B15), 

samt merknad 18 med tilhørende kommentarer.  

Landbasert 

fiskeoppdrett og 

«ferjefri forbindelse» 

Arnøy Laks AS er av den oppfatning at landbasert oppdrett kun 

er aktuelt «gitt ferjefri forbindelse». De viser til 

produksjonsvolumet i de landbaserte anleggene i Danmark (1000 

tonn per år) og sammenligner dette med de 1200 tonn som 

produseres ved Arnøy Laks AS per måned. Tas til orientering.  

Landbasert oppdrett, 

tunnelmasser og 

fyllinger 

Avsender påpeker at fyllinger på innersiden av Arnøy og på 

Storstein vil være et nyttig redskap ved handtering av 

tunnelmassene. Fyllingene ville være egnet til å utvikle nye 

industriområder skreddersydd til landbasert oppdrett. Lauksletta 

har både landfeste for de nye arealene og et næringsliv med den 

øvrige infrastrukturen som skal til. Bedriften mener at det sågar 

kan tenkes at en slik sjøfylling skal planlegges nærmere Skaret og 

Arnøy Laks slakteri AS. Dette innspillet tas med inn i 

handlingsprogrammet som B15 og utredes.  

Løsningsorientert, ikke 

begrensingsorientert 

Arnøy Laks AS minner om at all næringsutvikling må være 

løsningsorientert og ikke umiddelbart konsentrere seg om 

begrensninger, men snarere fokusere på slike forhold som 

løsbare utfordringer. Tas til orientering. Skjervøy kommune som 

planmyndighet minner om at det som private aktører kan 

oppleve som begrensinger, likevel er løsningsorientert 

planlegging der flere hensyn må vurderes og sees i 

sammenheng.  
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2.13 1 Kommentar til merknad 13 
Arnøy Laks AS setter søkelys på en rekke sentrale forhold knyttet til strategisk 

arealplanlegging. Når det gjelder formuleringen «gitt ferjefri forbindelse, vil Skjervøy 

kommune understreke at det ikke på noen som helst måte ligger nedvurderinger av de 

livskraftige industribedriftene på øyene. Heller det motsatte.    

Konklusjon: Teksten i planbeskrivelsen vaskes når det gjelder noe setninger for å unngå 

misforståelser. Når det gjelder utfylling og deponering av tunnelmasser, må dette utredes 

nærmere hvor dette er hensiktsmessig og mulig, dvs. en lokaliseringsstudie. Tas inn som B15 

i handlingsprogrammet. Som kommentaren til merknad 18 viser, vil alternativ 2 i 

mulighetsstudiet (trasé og tunnelinnslag, samt bru), inkludert trasé for 

skredsikringsprosjektet Singla (kommunedelplan fra 2004) settes av som hensynssone i 

plankartet.  

 

2.14 Merknad 14: Skjervøy SV 
Tema Innhold 

Næringsaktivitet 

kapittel 2.2 

Skjervøy SV påpeker at næringsaktiviteten på Arnøya ikke er nevnt i 

innledningen til kapittel 2. Næringsaktivitetene på Arnøya er nevnt i 

kapittel 2.2.1. Tas også inn rett under kapittel 2.2. 

Volum fisk 

kapittel 2.2.1 

Partiet påpeker at innholdet i kapittel 2.2.1 er noe upresist. Volumet 

er slett ikke stabilt. Konkrete tall bør legges fram – kvoter, 

hvitfiskomsetning og oppdrett som ulike kategorier. Skjervøy 

kommune vil minne om at dette er arealdelen og ikke 

samfunnsdelen der slike tall hører hjemme. Volumet som er nevnt, 

gjelder fiskerinæringen, ikke oppdrettsnæringen. 

Gang- og 

sykkelveinettet 

kapittel 2.7 

SV kommenterer at det ikke går an å si at «overordnet gang- og 

sykkelveinett er bra utbygd». Partiet påpeker: «Vi har jo knapt noe 

slikt i Skjervøy. Setninga må ut.» Skjervøy kommune lar setningen 

stå. Gang- og sykkelveien til Hollendervika server mange. Smågatene 

i sentrum, snarveiene og kort avstand til turstier m.m. utgjør et godt 

gangveinett.  

Statlige 

fiskerihavner 

kapittel 2.7 

Skjervøy SV påpeker upresise opplysninger når det gjelder siste avsnitt 

i kapittel 2.7: «Både Lauksund, Arnøyhamn, Årviksand og Skjervøy er 

statlige fiskerihavner.» Teksten endres. 

Landbasert 

oppdrett, kapittel 

3.13  

Avsender ønsker en mer offensiv tone når det gjelder kapittel 3.13 da 
partiet mener utviklinga har gått helt fra arealplanskriveren. SVs ønsker 
at kapittel 3.13 skrives slik:  
«Skal Skjervøy opprettholde sin status som en av de fremste 
oppdrettskommunene i Troms, må arealplanen åpne for at 
oppdrettsnæringa kan gjøre forsøk med landbaserte anlegg og lukkede 
anlegg i sjø. I Havbruksmeldinga som ble lagt fra i Stortinget 2015 ønsker 
regjeringa utstrakt forsøksvirksomhet med slike anlegg og gir næringa 
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økonomiske insentiver til å prøve dette. I første omgang vil det være snakk 
om landbaserte anlegg knytta til eksisterende/framtidige settefiskanlegg.  
Det avsettes areal til landbasert oppdrett i tilknytning til Sandøra på 
Skjervøy og Storbukt på Kågen. Lukkede oppdrettsanlegg vil ligge i 
sjøarealene som Kystsoneplanen har regulert. Lukkede anlegg vil være mere 
skånsom i forhold til utslipp/forurensing og kan derfor også legges i andre 
områder. Det må vurderes om det vil være nødvendig med avsetning av 
landområder i arealplanen i tilknytning til lukkede anlegg.»  

Skjervøy kommune påpeker at Sandøra allerede ligger inn i planen 

datert 28.04.15 (OMR 3, til sjøbaserte næringer). Storbukt på Kågen 

er også regulert område. Teksten som SV foreslår, tas inni 

planbeskrivelsen kapittel 3.13 (noe forenklet). Problemstillingen tas 

også inn i handlingsprogrammet som B16. 

Kraftverk, kapittel 

3.12, alternative 

energikilder 

SV etterlyser alternative energikilder og ber om at følgende endringer 
i kapittel 3.12 gjøres: «3.12 Kraftverk og alternative energikilder  
Skjervøy kommune må være offensiv når det gjelder å tilrettelegge for ta 
i bruk alternative energikilder som vind-, bølge- og tidevannskraft. 
Jamfør vindmølleanlegg utbygd i sammenlignbare kommuner som 
Lebesby (Kjøllefjord) og Måsøy kommune i Finnmark. Vindmøller:  
Området i tilknytning til Trolltind på Arnøy har allerede veiutbygging til 
fjells. Det må undersøkes om arealer i disse områdene kan avsettes for 
framtidig vindmølleutbygging. Bølgekraft: De mest aktuelle områder for 
utnytting av bølgekraft, er på yttersida av Arnøya der havsjøen står 
direkte på uten dekning av andre øyer. Årviksand vil være naturlig som 
base for et anlegg i sjø. Det må vurderes å tilrettelegge areal i dette 
området for å etablere forsøk med bølgekraft.  
Tidevannskraft: Tidevannskraft er avhengig av sund med sterk strøm. 
Ved bygging av undersjøisk tunell til Arnøya, er det foreslått å bruke 
tunellmasse til å bygge/fylle ut deler av Lauksundet og bru 3 over til 
Laukøya. Dette vil gi en mulighet til å ha forsøk med tidevannskraft da 
sundet blir smalere med sterkere strøm. Nødvendig regulering til dette 

formål må vurderes.» Skjervøy kommune tar innspillene fra Skjervøy 
SV til orientering. Forslagene tas ikke inn på plankartet da dette er 
store utredninger. Teksten i planbeskrivelsen endres noe. Ideene tas 
inn i handlingsprogrammet som B17. 

Utleiehytter og 

turisme, kapittel 

3.5 

Skjervøy SV ønsker at det settes av et område for turistformål på 
følgende arealer: «Området på Skattøra, nedfor veien, til venstre før du 
kjører over brua mot Kågen bør kunne settes av til hytter. Dette ble tatt 
opp på folkemøte her, men det ble ikke gitt noe klart svar i denne 
sammenhengen. (Det manglet skikkelige kart til en god diskusjon). 
Området går fra brua bort mot grensen til den nye reguleringsplanen for 
Sandøra. Det er et område som Skjervøy kommune disponerer. Enkelt å 
tilby initiativrike utbyggere. Her har det også for noen år siden vært 
diskutert lagt utleiehytter/turistanlegg for fisketurister, fugletitting osv. 
rett mot Skattørsundet. Sør-sørvestvendt og et kjempefint område som 
bør tilrettelegges/reguleres og tilbys aktører som vil noe. Vi ser jo hvor 
attraktivt området er - det vil både forsterke frilufts/kulturstiområdet på 
den gamle Skattøreiendommen og gjøre det lettere for folk generelt å 
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bruke dette. Dette bør diskuteres og legges fram som et 
reguleringsforslag. De lokale reguleringsplanene for Årviksand havn, 
Arnøyhamn og Lauksund havn bør revideres slik at det vil kunne gå an å 

bygge reiselivsanlegg/utleiehytter knytta til disse havnene.» Skjervøy 
kommune ønsker ikke å legge turistanlegg på bruhodet av flere 
grunner: Det ligger tett på de nye industriområdene (Sandøra samt 
OMR 2 og OMR 3), det vil være i strid med kulturminner og det er 
allerede lagt ut et område til fritids- og turistformål i tilknytning til 
OMR 1. Når det gjelder ideen om turismeanlegg i de ulike havnene, 
har Arnøyhamn allerede dette inne som innspill, dette er tatt med i 
høringsutkastet 28.04.15, OMR 7. Når det gjelder de øvrige, 
havnene, se handlingsprogrammet B18. Skjervøy kommune vil 
minne om at slike prosjekter er avhengig av investorer og private 
utbyggere.  
 

 

2.14.1 Kommentar til merknad 14 
Skjervøy SV kommer på banen med flere tanker og ideer, dessverre litt i seneste laget. SV 

etterlyser mer fokus på landbasert oppdrett og lukkede anlegg og alternative energikilder De 

stiller spørsmål vedrørende arealer til vindkraftverk. De spør etter muligheter for 

bølgekraftverk og tidevannsstrømkraft.  

Det Skjervøy SV foreslår medfører stort utredningsarbeid før arealformålene ev. kan settes 

av på plankartet. Slike store prosjekter må i hvert fall være noe undersøkt i forkant. Ideene 

er listet opp i handlingsprogrammet B16, B17 og B18, slik at de ikke bare blir «borte».  

 

2.15 Merknad 15: Statens vegvesen 
Tema Innhold 

Samordnet areal- og 

transportplanlegging 

Statens vegvesen (SVV) er positiv til at planen legger opp til fortsatt 

en tett sentrumsstruktur, og at dette samsvarer med nasjonale 

føringer om reduserte klimautslipp og miljøvenning byutvikling. Tas 

til orientering. 

«Området mellom 

veiene» (OMR 2) 

Statens vegvesen anser det som positivt at det tilrettelegges for 

næringsutvikling mellom ny og gammel trasé for Langbakken. SVV 

støtter også bestemmelsen om at «gammel Langbakke» skal 

stenges for trafikk når ny vei er etablert. Tas til orientering. 

Kryssing av 

fylkesvei/atkomster 

SSV er positiv til at det ikke åpnes for større etableringer på 

sjøsiden av fylkesvei. De påpeker også at det er positivt at 

fritidsbebyggelse som hovedsak skal etableres i større felt med 

felles samleveier istedenfor spredt adkomstveier og 

enkeltavkjørsler. Tas til orientering.  
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2.15.1 Kommentar til merknad 15 
Skjervøy kommune merker seg at Statens vegvesen er i det store og hele positiv til 

høringsutkastet til arealdel til kommuneplan, datert 28.04.2015. 

 

 

2.16 Merknad 16: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Tema Innhold 

Naturfarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener planen har 

belyst på en bra måte flere av de ulike naturfareområdene. Tas til 

orientering. 

Marin grense NVE påpeker det er bra at marin grense er avsatt på plankartet. Tas 

til orientering. Viktig å vite hvor marin grense går i all 

saksbehandling som omhandler arealer.  

Byggeforbud langs 

vassdrag 

NVE ser positivt på at planen setter byggeforbudssone langs større 

og mellomstore vassdrag (50 m). Tas til orientering. 

Presiseringer i 

planbestemmelsene 

og retningslinjene 

TEK 10 kap. 7 

NVE understreker at det er viktig i planbestemmelsene å presisere 

at farevurderingene skal være utført før reguleringsplaner sendes 

på høring slik at disse vurderingen ikke skyves til byggesak. Videre 

påpeker NVE at retningslinjene med fordel kan vise til at 

reguleringsplaner og andre tiltak skal dokumentere tilstrekkelig 

sikkerhet på nivå med kravene i TEK 10 kap. 7 både for 

byggeområder og for tiltak i LNF(R)-områder. Tas inn i 

planbestemmelsene: § 3.2.1, retningslinje til § 3.2 og retningslinje 

til § 4.6, 5). 

Terrenginngrep, 

små tiltak og 

kvikkleireskred 

NVE minner om at også ved andre typer terrenginngrep og små 

tiltak som er unntatt fra formell behandling, må en vise aktsomhet i 

forhold til fare for kvikkleireskred. Dersom det påvises kvikkleire, 

må områdestabiliteten vurderes. Innunder små tiltak kommer for 

eks. grøfting, bakkeplanering, veibygging – herunder også 

skogsveier. NVE understreker at særlig varsom må en være i bratte 

områder med løsmasser og i leirområder under marin grense der 

det kan finnes soner med skredfarlig kvikkleire. Tas inn i 

planbestemmelsene § 4.11.1 og som retningslinje til § 4.11.1. 

Anlegg for 

energiforsyning og 

–overføring og 

trafostasjoner 

NVE minner også om at anlegg for energiforsyning og –overføring, 

inkludert trafostasjoner skal reguleres som teknisk infrastruktur 

etter plan- og bygningsloven § 11-7, nr. 2, med unntak av 

kraftledninger i sentral og regionalnettet, som skal vises som 

hensynssone. Plankartet justeres så godt mulig.  

Byggeforbud langs 

mindre vassdrag 

I tillegg ber NVE om at det sette byggeforbudsgrense når det gjelder 

mindre vassdrag på 20 m. Planbestemmelse § 4.10 utvides.  
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Er hensyn til 

vassdrag vurdert? 

NVE påpeker at det er vanskelig å vurdere om hensyn til vassdrag er 

ivaretatt da det ikke er avsatt i plankartet eller omtalt under de 

enkelte utbyggingsområdene. Hensyn til vassdrag er vurdert i de 

konkrete utbyggingsområdene. Plankartet oppgraderes slik at 

dette tema vises. 

Vannressursloven NVE minner om at tiltak i vassdrag som kan medføre nevneverdige 

ulemper for allmenne interesser, må ha tillatelse etter 

vannressursloven, og at dette med fordel kan stå i retningslinjene. 

Anbefalingen tas inn som retningslinje til § 4.22.  

OMR 1 og OMR 3 Områdene er ikke skredutsatte og trenger ikke ytterligere utredning 

mht. denne naturfaren. Teksten ryddes mht. denne påpekningen. 

Marin grense og 

Kvikkleireskred 

Grunnforholdene under marin grense skal vurderes for alle typer 

tiltak. NVE mener at det er viktig at det kommer fram i 

bestemmelsen at for alle typer planer og tiltak under marin grense 

skal fare for kvikkleireskred vurderes. Vurderingen skal skje seinest 

på siste plannivå. Presiseringene er tatt inn i planbestemmelsene § 

4.11 og § 4.11.1 

TEK 10 § 7-3 I tillegg til å vise til NVEs veileder, kan det også med fordel 

presiseres at utbyggingen skal kunne tilfredsstille krav på nivå med 

kravene i TEK 10 § 7-3. Anbefalingen tas inn som retningslinje til § 

4.11. 

NGUs løsmassekart www.ngu.no/kart/losmasse gir informasjon om marine avsetninger 

i strandsonen, men løsmassekartet gir ikke informasjon om 

løsmasser i sjø. Tas inn som retningslinje til § 4.11. 

Områder langs 

vassdrag 

Skjervøy har vassdrag som kan være masseførende, men også 

mindre og bratte vassdrag gir økt risiko for flom- og sørpeskred. Det 

må ved nye tiltak vurderes om vassdraget kan ta seg nytt løp eller 

være masseførende. Presiseringen tas inn som bestemmelse § 

4.10.1 

 

2.16.1 Kommentar til merknad 16 
NVEs anbefalinger er stor utstrekning utført.  

Konklusjon: NVEs forslag til ytterligere presiseringer, justering og endringer i bestemmelser 

og retningslinjer samt forslag når det gjelder nye bestemmelser og retningslinjer, tas inn. 

Plankartet oppjusteres mht. NVEs forslag.  

 

 

 

http://www.ngu.no/kart/losmasse
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2.17 Merknad 17: Nyvoll, Nilsen og Hansen – fritidsbebyggelse på 
Haukøya 

Tema Innhold 

Fritidsbebyggelse 

på Haukøya 

Nyvoll, Nilsen og Hansen ønsker én hytte på Vinkenes på Haukøya. 

Denne merknaden er identisk med innspillet fra 2014. Tas ikke inn i 

planen. 

 

2.17.1 Kommentar til merknad 17 
Denne ene hytta ble ikke tatt inn i høringsutkastet til arealdel til kommuneplan (se kapittel 

3.7.3 og vedlegg 6, merknad 8). Det foreligger innsigelse fra Troms fylkeskommune når det 

gjelder OMR 12, fritidsbebyggelse (inntil 4 hytter) på naboeiendommen, Mellomjord, OMR 

12.  

Konklusjon: Skjervøy kommune har tatt innsigelsen fra Troms fylkeskommune til følge og 

tatt OMR 12, Haukøya ut av planen (se konklusjon med begrunnelse i kapittel 2.9.1). På 

denne bakgrunn tar Skjervøy kommune, heller ikke nå, i merknadsbehandlingen, denne ene 

hytta med inn i arealdelen.  

 

 

2.18 Merknad 18: Arnøy- og Laukøyforbindelsen v/ styreleder Roy 
Waage 

Tema Innhold 

Arnøy- og 

Laukøyforbindelsen 

 

Styreleder i selskapet Arnøy- og Laukøyforbindelsen opplyser i 

merknaden om følgende: Med utgangspunkt i en studie bestilt av 

selskapet, utført av Rambøll A/S i samarbeid med Skjervøy 

kommune, og etter avklaringer med Troms fylkeskommune og 

Statens vegvesen, blir traséalternativ 2, lansert som det beste 

alternativet. Akustiske undersøkelser av området for traséalternativ 

2 er også utført. Forbindelsen består av tunnelløsning under 

Kågsundet samt fylling og bro mellom Arnøy og Laukøy. 

Traséalternativ 2 

inn på plankartet? 

Styreleder ber om at anbefalt traséalternativ 2 blir tatt med i 

arealdel til kommuneplan for Skjervøy kommune da dette bidra til 

ytterligere framskritt i planene om fast forbindelse mellom Kågen, 

Arnøy og Laukøy. Tas inn som hensynssone. 

 

2.18.1 Kommentar til merknad 18 
Studiet har utredet fire alternativer og har konkludert med alternativ 2 som det beste. 

Trasévalget er vist i kartutsnittet nedenfor (hentet fra Mulighetsstudiet, Rambøll 2014).  
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Skjervøy kommune har god innsikt i de prosessene som er gjennomført og utredningene som 

foreligger i prosjektet Arnøy- og Laukøyforbindelsen. Når det gjelder å ta traséalternativet 

inn som framtidig «infrastrukturområde vei», er ikke dette mulig da alternativvalget ikke er 

endelig foretatt og konsekvensutredning (KU) gjennomført 

Konklusjon: Skjervøy kommune er enig i at Arnøy- og Laukøyforbindelsen må synliggjøres i 

planen. I og med at traséalternativ ikke er endelig valgt og konsekvensutredet, velger 

kommunen følgende strategi: Alternativ 2 (som inkluderer skredsikringsprosjektet Singla) 

synliggjøres som hensynssone.  
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3. Oppsummering og konklusjoner 
 

I dette siste kapittelet oppsummeres hovedkonklusjoner når det gjelder endringer i arealdel 

til kommuneplan for 2015–2027 som et resultat av merknadsbehandlingen. 

Merknadsbehandlingen har resultert i følgende konklusjoner fordelt på fire typer: 

 Endringer for å løse innsigelsene – 3 stk. 

 Endringer i tekst, planbeskrivelse, ROS-analyse og handlingsprogram 

 Endringer plankart 

 Endringer i bestemmelser og retningslinjer 

 

1. Innsigelse fra Fylkesmannen – fylkesrådet vedr. hensynssone landbruk løses ved at 

hensynssone H 510 produseres og kjerneområdene for landbruk vises. Dette gjelder arealer 

som er fulldyrka, overflatedyrka samt dyrbare arealer. Vedrørende innsigelse når det gjelder 

hvilke landbrukstiltak som skal være tillatt i 100-meterssonen langs sjø jf. plan- og 

bygningslovens § 11-11, nr. 4, er denne allerede ivaretatt i høringsutkastet, datert 28.04.15, 

§ 4.5. 

 

2. Innsigelse fra fylkeskommunen – fylkesrådet vedr OMR 12 Haukøya løses ved at området 

tas ut av planen. 

 

3. Innsigelse fra Sametinget tas ikke til følge. I kapittel 2.2.1 (merknad 2) er det imidlertid 

skissert mulige løsninger og kompromisser. Disse kan være utgangspunkt for mekling.  

 

4. OMR 4 – Kobbepollen utvides med 3 hytteenheter, fra 12 til 15. Arealet avsatt endres 

ikke. 

 

5. OMR 10 – fritidsbebyggelse i Årviksand er flyttet til nytt sted i bygda, nærmere sjøen. 

 

6. OMR 13 – Prestegårdsjorda omreguleres til offentlig formål (tjenesteyting) og 

friområde/park. 

 

7. Nytt område: OMR 15 D, «Skjervøy brygge», fritids- og turistformål er tatt inn i planen. 

 



47 

 

8. Sjøfronten deles i tre strekninger og nye bestemmelser (§ 1.2.1) er utformet. Strekingene 

er: Strekning 1) Sjøfronten fra Ytre havn til krysset ved COOP-bygget. Strekning 2) Fra krysset 

ved COOP-bygget til den videregående skolen. Strekning 3) Fra den videregående skolen til 

Indre havn/Kollagerneset.  

 

9. Øvrige endringer, anbefalinger og gode råd: Kommentarene gitt til hver merknad i 

tabellen og i påfølgende kommentar gir god og tilstrekkelig oversikt over hvordan 

merknadene er håndtert. Derfor gjengis ikke alle store og små konklusjoner her. 

 

10. Andre gangs høring? Arealbruksendringer som følge av merknadsbehandlingen, er 

verken mange eller omfattende. Endringene er representert ved punkt nr. 4, 5, 6, 7 og 8 i 

denne oppsummeringen.  

Skjervøy kommune er av den oppfatning av endringene ikke medfører behov for ny høring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


