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Innledning 
I etterkant av vedtatt arealdel vil det være videre utredninger og analyser, planprosesser, 

lokaliseringsstudier, behandling av private reguleringsplaner m.m. som gjelder. I dette vedlegget 

listes disses arbeidsoppgavene.  

Dette handlingsprogrammet – eller oppgavelisten – kan knyttes opp mot deler av den lovpålagte 

utarbeidelsen av kommunal planstrategi (jf. § 10-1, pbl). Listen kan være fundamentet for jobbe 

ressursstrategisk når det gjelder planoppgaver og planrelaterte analyser og utredninger.  

A: Utredninger og analyser 
A1. Sjøfronten: Skjervøy kommune bør gjennomføre en såkalt mulighetsstudie av hele 

sjøfronten med tilhørende bakenforliggende arealer. Med «Sjøfronten» menes hele strekningen 

fra Ytre havn til Indre havn/Kollagerneset, og strekningen deles i tre:  

Strekning 1: 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 

Denne studien må gjøres med god prosjektledelse og i tett dialog og samarbeid med involverte 

aktører. Konstruktiv kritisk tenkning vil være en nødvendighet i denne prosessen. Undersøkelser 

og oppgaver som tilligger denne studien er bl.a.: 

 Skaffe oversikt over eksisterende arealbruk og slik kunne vurdere og identifisere 

arealreservene som finnes 

 Skaffe oversikt over gjeldende eiendomsforhold, festeavtaler med tidshorisonter 

 Skaffe oversikt over dagens aktører som holder til langs «Sjøfronten» – hvilke type 

næringer representerer den enkelte, landbasert eller sjøbasert? Matproduksjon eller 

grovindustri? Lagervirksomhet? Bolig, handel, service? 

 Risikovurdering av hele sjøfronten med tanke på potensialet for uønskede hendelser 

 Gjennomføre en SWOT-analyse 

 Skaffe oversikt over tiltak mot hendelser, herunder havnivåstigning og stormflo og 

forurenset grunn 

 Skaffe oversikt over mulig utfyllingspotensial  

 Drøfte fram egnede arealbruksstrategier for arealene langs «Sjøfronten» med tilhørende 

forutsetninger for gjennomføring av strategier 

Prosessen skissert, med aktører og innhold, er ikke uttømmende. Prosessen vil danne grunnlaget 

for utarbeidelse av ny områdeplan, som ev. inngår i den kommende sentrumsplanen med 

tilhørende detaljreguleringer. 
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A2. «Strandveien» med tilstøtende områder er under omdanning. Det haster å ta grep for å 

sikre ønsket utvikling og for å redusere mulige konflikter. Også her bør det gjennomføres en 

studie som gir nødvendig fundament for å kunne konkludere med omforente og holdbare 

strategier. Dette innebærer at aktuelle aktører må involveres i dialogen og prosessen. 

Undersøkelser og oppgaver som tilligger denne studien er bl.a.:  

 Skaffe oversikt over arealbruken i eksisterende bygninger 

 Undersøke konkret hvilke arealbruksendringer som har pågått i bygningene de siste 

årene 

 Skaffe oversikt over bruks- og interessekonflikter, spesielt med tanke på økte 

næringstransporter 

 Identifisere parkeringsutfordringer 

 Opprusting av snarveier mellom Havnegata og Strandveien samt lekeplasser 

 Drøfte fram egnede strategier for, om mulig, å kunne styre ønsket utvikling 

Denne listen er heller ikke uttømmende. Studien danner grunnlaget for revisjon av 

sentrumsplanen fra 1992 som Skjervøy kommune skal i gang med. Ny sentrumsplan og prosjekt 

«Sjøfronten» henger tett sammen.   

 

A3. Vågvann steinbrudd og omegn / Skattørfjellet»: Jf. analyser og forhåndsmerknader er 

dette kommunens største framtidige utviklingsområde for bolig, idrett, kompatibel 

næringsvirksomhet med noe hytteutleie/overnatting. Arealknappheten på Skjervøya gjør det 

nødvendig å være årvåken og å tenke langsiktig.  Noen spesifikke undersøkelser må gjøres: 

 Steinbruddet – lokalisering av nytt brudd: Undersøkelses av alternative kilder for ønsket 

massetilfang, herunder kvalitet og tansportkonsekvenser, miljøkonsekvenser, m.m. 

 Reguleringsplan for steinbruddet: Steinbruddet, om og når det skal avsluttes, må ha en 

avslutningsplan som ivaretar etterbruken. Arbeidet med reguleringsplanen er under 

oppstart per mai 2015. 

 Ny, forsterket kraftlinje: Alternativ trasé må undersøkes for å hindre at 

utbyggingsområdets framtidige potensial ødelegges. Området mellom veiene kan være 

aktuell, alternativ trasé. 

 Midlertidig trailerparkering i bruddet: Som en midlertidig løsning for noen års tid, må det 

undersøkes hvor og hvordan i steinbruddet det kan legges til rette for trailerparkering – 

for rundt 30–35 kjøretøy. 

Området er satt av til tre ulike formål. Når det gjelder selve området, må det etter hvert 

gjennomføres følgende:  
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 Områdeplan: Siden dette er et stort areal med flere formål må det, som trinn én, 

utarbeides en områdeplan med tanke på senere regulering. Her vil bl.a. lokalisering av de 

ulike aktivitetene og samspillet mellom dem drøftes.  

B. Enkeltprosjekter  
Under headingen «enkeltprosjekter» presenteres flere type: Prosjekter som krever 

lokaliseringsstudier, analyser, prosjekter som krever dialog og samarbeid, og prosjekter som 

inneholder både lokaliseringselementer og utformingsdrøftinger.  

B1. Trailerparkering: Flere midlertidige lokaliseringer for å løse dette problemet er lansert. En 

permanent løsning ligger trolig noen år fram i tid, men drøftinger hvor og hvordan dette 

parkeringsspørsmålet best kan håndteres må være høyt på dagsordenen. Støyproblematikken 

må utredes iht. kravene satt i veileder T-1441/2012, og ev. tiltak iverksettes (se 

planbestemmelsene §%.12, § 5.13 og § 5.14). 

B2. Oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler/utfartsparkering: I planen er det satt 

av en oppstillingsplass i Årviksand etter forslag fra bygdelaget. Trolig kan det være aktuelt med 

flere både som en del av turismesatsingen og med tanke på FYSAK-prosjektet i kommunen. 

Gjennom å stille spørsmål om dette behovet eksisterer, kan det skape bevissthet hos 

innbyggerne og flere forslag om aktuelle lokaliseringer kan komme.   

B3. «Bygge i høyden»: Topografien tilsier at et mulig fokus for kommunen kan være å tenke 

«høyt istedenfor bredt» når det kommer til ny bebyggelse. Slik kan også et variert botilbud være 

enklere å realisere. (Det er kanskje spesielt området sørøst for REMA 1000 og i randsonen på 

enkelttomter i tettstedet dette kan være aktuelt.)  

B4. Fortettingspotensialet innenfor eneboligstrukturen i tettstedet: Før man ev. kan «gå 

for» en fortettingsstrategi må det gjennomføres en studie som kan si noe om antall og 

lokalisering av aktuelle fortettingstomter.  

B5. Gammel kirkegård: Noe bør kanskje gjøres med den gamle kirkegården i Kirkegårdsveien. 

Området er blitt til skog og kratt og gravstøttene ligger uten system og skydd på marken.  

B6. Vågavannet fritidsområde: Utforming av området må gjøres i tett samarbeid med grupper 

av potensielle brukere og andre interessegrupper. Ivaretakelse av det lokalt viktige viltområdet 

må gjøres. 

B7. Utforming av «Prestegårdsjorda park»: Dersom Prestegårdsjorda park ønskes 

velkommen, vil dette kreve omregulering fra bolig til friområde/parkområde. I forkant av ev. 

reguleringsplan må innbyggerne, spesielt barn og unge, inviteres til å skape innholdet i parken. 

Dette må gjøres i tett samarbeid med kulturminnemyndighetene og aktører som representerer 

kirka, samt naboer.  

B8. Skitrekk i Årviksand (Bromlia): Det skal utarbeides reguleringsplan. Tiltaket flyttes til C9. 

B9. Oppmerksomhet mht. skredvifter: Dette prosjektet nevnes mest for å sette søkelyset på 

et fenomen som hittil ikke har hatt så stort fokus. Bygging på skredvifter frarådes. I 
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enkeltsaksbehandling og i nye reguleringsplaner må denne faktoren også sjekkes ut på lik linje 

med andre naturfarer.  

B10. Steinbruddet på Kågen (H910-34): Undersøke om bruddet er aktuelt å gjenåpne. 

Undersøke om dette kan være erstatningsbrudd for Vågvann steinbrudd når dette avsluttes en gang i 

framtida. Alternativt kan steinbruddet på Kågen være aktuelt område for framtidig landbasert 

næring og industri. 

B11. Storbukta – Kågen (H910-33) og området ved Storstein ferjeleie: Undersøke om det 

regulerte område i Storbukta kan være aktuelt for bedrifter innen maritim service / offshore / 

oljebasevirksomheter. Her må det spesielt undersøkes mht. avstander til andre næringsområder som 

bedriver biologisk produksjon (jf. Arnøy Laks AS sin merknad, merknad 13). Et annet område, 

foreslått i høringsrunden av AR-Ing AS, er området ved Storstein ferjeleie (se Merknadsbehandling, 

merknad 11). NB! Storstein ferjeleie ligger i aktsomhetsområde for snøskred samt i område for 

potensiell jord- og flomskredfare.  

B12. Skjervøy fiskecamp: Opprustning av uteområdet ved Skjervøy fiskecamp.  

B13. Lekeplasser: Gjennomgang av alle lekeplasser i kommunen. 

B14. To nye havner på Uløya: Omfang og lokalisering, m.m. må defineres av bygdelaget før ev 

videre prosess.   

B15. Arealer for deponering av tunnelmasser (Arnøy- og Laukøyforbindelsen): Sette i gang 

prosessen med å utrede potensielle arealer som kan være aktuelle for deponering av tunnelmasser, 

og som slik kan bidra til å utvikle egnede industri- og næringsarealer i god tid.   

B16. Landbaserte anlegg og lukkede anlegg i sjø: Dersom det er ønskelig å gå videre med 

dette, bør det etableres et prosjekt for gjennomføring av en lokaliseringsstudie, m.m. 

B17. Alternative energikilder: Dersom det er ønskelig å gå videre med dette, bør det etableres et 

prosjekt som undersøker muligheter for vindmøller, bølgekraft og tidevannsanlegg. 

B18. Turistanlegg i tilknytning til havner/småbåthavner: I og med at Skjervøy kommune vil 

satse på (småskala) turismeanlegg, kan det å se på områdene rundt havner/småbåthavner være 

aktuelt.  

 

 

C. Utarbeidelse av kommunale planer og 
behandling av kommende private 
reguleringsplaner  
På bakgrunn av analyser og innkomne private forslag (forhåndsmerknader og høringsmerknader) 

listes kommende planoppgaver nedenfor. De kommunale planene må sees i sammenheng med 

utredningene og analysene i kapittel A, og delvis i sammenheng med enkelte prosjekter i kapittel 

B. 
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C1. Kommunale arealplaner: Følgende planer er aktuelle: 

 Revisjon av sentrumsplan fra 1992 

 Områdeplan med tilhørende nødvendig detaljregulering av de tre strekningene som 

definerer «Sjøfronten» (inngår ev. i revisjon av sentrumsplan) 

 Områdeplan for «Vågvann steinbrudd og omegn / Skattørfjellet» 

 Områdeplan/reguleringsplan for utvidelse av Sandøra nordøstover 

 Områdeplan /reguleringsplan for «området mellom veiene» (mellom gammel og ny 

Langbakke) 

 Omregulering av Prestegårdsjorda fra bolig til offentlig formål (tjenesteyting, barnehage) 

og friområde.  

 Endring av deler av reguleringsplan for Hollendervika (H910-27) med mål om å kunne 

føre opp flerleilighetsbygg 

 Regulering av snarveier. 

 

C2. Privat reguleringsplan Arnøyhamn havn: Aktørene1 ønsker området nord og sør for 

havna avsatt og regulert til industriformål. De er i gang med mudring av havnebassenget og 

holder også på med planlegging av rassikring.  

C3. Privat reguleringsplan Kobbepollen, fritidsbebyggelse: Reguleringsplan for inntil 15 

hytteenheter. Må utarbeides i tett dialog med ev. plan for Kobbepollen reinslakteri og 

reindriftsnæringen.  

C4. Privat reguleringsplan Kobbepollen – næringsformål, reinslakteri: I ev. utarbeidelse av 

reguleringsplan må dialogen med «Reguleringsplan Kobbepollen fritidsformål» løse 

interessekonfliktene på et tidlig stadium. Mulig potensiell konflikt med oppdrettsnæringen må 

avklares.  

C5. Privat reguleringsplan Årviksand, oppstillingsplass for bobiler og campingvogner, 

turismeformål: Reguleringsplan skal utarbeides.   

C6. Privat reguleringsplan Årviksand, fritidsbebyggelse: Reguleringsplan for inntil 10 

hytteenheter.  

C7. Privat reguleringsplan Haukøya, fritidsbebyggelse: Utgår pga. innsigelse fra Troms 

fylkeskommune/fylkesrådet.  

C8. Privat reguleringsplan Haugnes 59/10 småskala reiseliv – turismeformål: 
Reguleringsplan skal utarbeides. 

                                                           
1 Arnøyhamn fiskemottak AS, Arnøy Redskaps-service AS, Arnøytind AS, Kampegga AS og Skartind AS. 
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C9. Privat reguleringsplan skitrekk i Bromlia: Reguleringsplan skal utarbeides. 

 

C10. Privat reguleringsplan prosjekt «Skjervøy brygge»: Reguleringsplan skal utarbeides.  

 

 

D. Avsluttende kommentar 
Dette handlingsprogrammet er ikke uttømmende. Opplistingen er ment for å gi en oversikt over 

mulige kommende arbeidsoppgaver som det må prioriteres mellom, samt å konkretisere planer 

og prosjekter som «har ramlet ut» av kommuneplanens arealdel. Innholdet i 

handlingsprogrammet kan gi delvis retning på planstrategi, en type plandokument som 

kommunen skal utarbeide i nær framtid. 


