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47/15 Formannskap 07.09.2015 

 

Oppfølgingsrapport nr 5, BØP 2015-18 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet tar rapporten til etterretning. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 
Vedlagte rapport inneholder følgende:  

A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 171214.  

B) Punkter fra tidligere år som ikke er avsluttet.  

C) Nye investeringer 2015. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember.  

D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet.  

E) F), G), H) og I) Gjelder rapportering for hver etat på vedtatte tiltak for innsparing eller  

oppstart av ny type virksomhet. Hovedsakelig vil det være tiltak med konsekvenser for  

bemanninga som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer dit at de ikke lar 

seg gjennomføre som forutsatt.  

J) Planer som skal revideres i 2015, inkl planer som ikke ble ferdige i 2014.  

K) Nye prosjekter. Her vil vi ta opp forslag til nye prosjekter etter hvert som de dukker opp  

L) Nye utfordringer. Her vil det komme rapportering når det dukker opp uventede forhold som det er 

viktig at formannskapet kjenner til. Dette vil være i de tilfeller vi får  

økonomiske utfordringer som trenger inndekning senere på året. Evt andre politiske  

vedtak som skal følges opp vil også tas inn her.  

M) Innsparinger etter 2015. I økonomiplanen er det en del stillingskutt også utover i perioden fra 

2016, som det er viktig å begynne å tenke på så tidlig som mulig  

N) Oversikt over saker som skal til politisk behandling i løpet av 2015. 

 

 

 



 



 

 

 
 

ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015 – 2018  
 

 

RAPPORTERING NR 5– FORMANNSKAPSMØTE  

Rapporten oppdatert pr 20.august 2015 

 

I henhold til vedtak i kommunestyret 171214, blir rapportene lagt fram som politisk sak 

i formannskapet. 

 

A) PUNKTER I VEDTAKET 171214 

 

1) Utleieboliger Ansvar: Teknisk 

Vedtak: Dagens boligmasse skal beholdes, men den må justeres etter behov. Det betyr at det 

må bygges om fra store leiligheter til små. Det bør startes med å renovere de byggene med 

lavest standard, det lages et kostnadsoverslag for minimum to boliger som legges fram for 

behandling i 2015. Det legger frem plan som drøftes/vedtas i møtet. Uvisst om en når dette i 

2015, viss ikke tjenesten kjøpes eksternt. 
 
2) Privat og offentlig samarbeid (OPS) Ansvar: Rådmann 

Vedtak: Det bør tilrettelegges slik at private kan bygge nye leiligheter.  

Mål om at det lages en anbudsbeskrivelse ihht kommunestyrets vedtak innen 1. april 2015. 

Anbudsbekrivelsen er ferdig. Lagt ut på Doffin med frist 23.06. Oppdatert info i møtet. 

 

4) Gebyrer for vann og kloakk Ansvar: Økonomisjefen/teknisk 

Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå dagens gebyrsatser for avløp til bedrifter 

sombruker mye vann, men der bare en mindre del går tilbake til kommunens kloakksystem. 

Det legges fram en sak for kommunestyret senest juni 2015. Den nye ordningen skal gjelde 

fra2015. Det utarbeides en ny kommunalforskrift for vann og avløp. Saken legges fram for 

kommunestyret senest høsten 2015. Legges frem en forståelse av hvordan vi skal utarbeide 

forskriften og plan for gjennomføring. Politisk representasjon i arbeidsgruppe må avgjøres i f-

skap 2. mars. Grunnlagsdokument drøftes med arbeidsgruppe før sommeren. Prosessen er i 

gang som planlagt.  

 

5) Skateboardrampe Ansvar. Kultur og undervisning 

Innspill fra barnas kommunestyre og ungdommens kommunestyre om bygging av en 

skateboardrampe utredes og forsøkes finansiert i løpet av 2015. Halvparten er allerede 

finansiert av private. Prøver å få på plass privat finansiering for resten. 75 000 fra private på 

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

ungdomsrådet. 

Skjervøy kommune 
Rådmannen 



 

B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 

SLUTTRAPPORTERT 
 
6) Reduksjon energiforbruk Ansvar: Teknisk 
Vedtak fra 2013: Kommunestyret ber rådmannen jobbe for å redusere energikostnadene for alle kommunale 

bygg. Det bør vurderes ei bonusordning som stimulerer til lavere strømforbruk. Rullering av energi- og 

klimaplanen skal behandles i kommunestyret i junimøtet, slik at tiltak kan innarbeides i budsjett fra 

2015.Prøveordning for kommunale barnehager inkl Årviksand. Halvparten av spart strøm kan 

virksomhetene selv beholde. Hva skal være utgangspunktet – gjennomsnittlig strømforbruk 

siste 5 år? Utsettes til ny vedlikeholdsleder er på plass. Oppstart energisparingsforsøk 1.april 

2015. Utsatt oppstartsdato 1.8.15. Nedprioritert. 

 

7) Tilstandsrapport kommunale kaier Ansvar: Teknisk 

Vedtak fra 2013: Kommunestyret ber rådmannen lage en tilstandsrapport for kommunale kaier. 

Tiltastandsrapport og vedlikeholdsplan legges fram for formannskapet i løpet av 2014. Naturlig å se denne 

opp mot BØP 2015-18. Tenkes ferdig til f-skapet i oktober. Formannskapet avklarte i februar-

møtet at rapporten gjøres av egne ansatte uten innleie av ekstern bistand. Hvert år inspiseres 

50% av flytebryggene, ikke kaiene av dykkere, rapport fra inspeksjon kan legges fram i K-

styre. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid, men det jobbes med en løsning. Man ser at 

vi innen desember 2015 skal ha dette ferdig. Tilbud innhentes, jfr revidert budsjett. Arbeidet 

er gjennomført. Venter på rapport. 

 

8) Flomlys kunstgressbanen (nr 12) Ansvar: Kultur/undervisning 

Vedtak fra 2013: Kommunestyret viser til planene om et nytt flomlysanlegg rundt den nye kunstgressbanen 

på Skjervøy. Kommunestyret ber om en egen sak til dette prosjektet til neste møte for å ta stilling til kommunal 

medvirkning og organisering av prosjektet.  Fylket har akseptert vedtaket som grunnlag for videre 

behandling av søknaden. Utbetaling av kommunale midler forutsetter at prosjektet er 

fullfinansiert. Prosjektering på gang. Arbeidet har som mål å starte opp sommeren 2015.  

 

9) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 1 i 2013) Ansvar: Ordfører og Rådmann 

Sykestuekomp er sikra bare for 2015. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av én 

politiker fra hvert parti som skal arbeide mot Storting og regjering ift å videreføre 

sykestuekompensasjonen. Forslag fra rådmann i Nordreisa om å arbeide i fellesskap for å 

videreføre kompensasjonsordning. Samarbeidsmøte 28. januar i Nordreisa. De andre tre 

kommunene inngår i Skjervøygruppa som ei felles aksjonsgruppe. Pr nå er repr. fra 

Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy klare. Møte i den interne Skjervøygruppa 19. februar. Nytt 

fellesmøte 30. mars. Info i f-skap. Møte 12. mai utsatt. Ei evaluering av sykestueordninga må 

gjennomføres (initiativ fra UNN). 

 

10) Klimaklubben og Grønn Hverdag (nr 6 i 2013)   Ansvar: Formannskapet 

Arbeidsgruppen justert i november 2013: Ingrid Lønhaug (leder), Janne G Konst og Emilie 

Lauritzen. Formannskapet avklarte i februar at gruppa fremmer forslag til BØP 2015-18. 

Klimaklubben er lagt ned – overtatt av Framtid i våre hender. Gruppa møtes i januar for å 

drøfte «miljøsertifisering i kommunal virksomhet». 

Vedtak BØP 15-18: Kommunen har god erfaring med søppelaksjoner. I kommuneplan for 

energi og klima i Nord-Troms er det en målsetting om å sertifisere 30 % av kommunens 

virksomheter innen 2014. Vi ligger langt etter målsettingen. Formål med tiltaket: økt kontroll 

med forbruk, økt gjenvinning og et kollektivt løft om klimasamarbeidet. 



Økonomi: Økte utgifter i 2015 med 30.000,- og i 2016 med 30.000,- Avfallsservice initierer 

og finansierer miljøfyrtårnsertifisering i skolene. Oppstart høst 2015. 

 

13) Kystens Kompetansesenter (pkt 26 i 2013) Ansvar: Rådmannen 

Det jobbes med planer for tettere samarbeid mellom grunnskolen og videregående. Søknad 

om RUP-midler sendes før sommeren. Prosjektleder for etablering av Newtonrom tilsettes fra 

1.8.14 (50% stilling). Leieavtale ang rom og felles bruk –Drøftinger om leie i gang. Midler 

avsatt i BØP 15-18 (helårsvirkning): Drift Newtonrom: 150 000, leie: 250 000. Møte med 

Troms Fylkeskommune 20. febr. Oppdatert info i formannskapet. Prosjektering i samarbeid 

med Lerøy. Intensjonsavtale under utarbeidelse. Ingen avtale underskrevet ennå. Sak i 

Fylkestinget i juni ang låneopptak for realisering av Newtonrom og visningssenter. Arbeid 

med fullfinansiering av Newtonrom pågår. Pr nå ingen leieavtale underskrevet. 

 

C) NYE INVESTERINGER 2015 
15) Rehabilitering av ungdomsskolen (I-7) Ansvar: Teknisk 

Avklaring om at ungdomsskolen forblir i eget bygg krever ei oppgradering av selve bygget. 

Dette er renovering som kommer i tillegg til den tekniske oppgraderinga som er knytta til 

EPC-prosjektet. Låneopptak på 9,5 mill. Info gitt i k-styre 18. febr. Anbudsprosess i gang. 

Anbudsbefaring 18.08. Toaletter på ungdomsskolen ferdige til skolestart. 

 

16) Kjøp av lastebil til Skjervøyterminalen (I-9) Ansvar: Teknisk 

Forutsetning for låneopptak på kr 1,8 mill er at kapitalkostnadene dekkes innenfor egen 

ramme. Ny bil forventes å gi økt inntjening pga effektivitet og stabil drift. Lånemidler 

omdisponeres til bl a reparasjon av tak på Skjervøy terminalen og et eventuelt kjøp av 

Solstua. Lånemidler intakt – pr nå ingen kjøp. 

 

17) Utbedring av rådhustaket (I-11) Ansvar: Teknisk 

Den eldste delen av rådhustaket (bygd på 50-tallet) må utbedres. Låneopptak: 800 000. 

Utarbeidelse av anbudsbeskrivelse i gang. Omdisponeres til nytt tak på Skjervøyterminalen. 

 

20) Kiilgården (I-15) Ansvar: Teknisk/kultur og undervisning 

Prosjektet renovering (utvendig og innvendig) er totalt beregnet til 2,7 mill. Pr nå er det 

mottatt kr 1,425 mill til prosjektet i eksterne midler fra Fylkeskommunen, Kulturminnefondet, 

UNI- stiftelse og Lerøy. Prosjektet finansieres med låneopptak på 1,275 mill. 

Kapitalkostnader og drift vil søkes dekt inn ved utleie av bygget. Pristilbud innhentes ift ytre 

renovering. Brannprosjektering er i gang. Brannprosjektering ferdig. Oppstart utvendig 

arbeid: 1. juni. Anbud mottatt (frist 19. mai.). Rimeligste anbud lot seg ikke realisere, og 

prisen på det utvendige arbeidet ble derfor 1,4 mill  - 0,4 mill mer enn budsjettert. Arbeid 

påbegynt. 

 

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
24) Energisparekontrakter (I-3). Ansvar: Teknisk  

Kartlegging/forprosjekt akkurat ferdigstilt etter avklaringen om KKS. Igangsetting av fase 2 

denne sommeren. Arbeidet er i gang. Prosjektet skal fullføres i løpet av 2015. Info gitt i k-

styre 18. feb. Strømbesparelser i år lar seg ikke realisere, da anlegget ikke er igangsatt. 

 

25) Opprusting svømme/idrettshall (I-4). Ansvar: Teknisk  

Fase 1, se under punkt 15.  

 

26) Vannledning Storbuktvannet . Ansvar: Teknisk  



Det var for mange år siden planlagt å legge ny vannledning fra Storbuktvannet til 

inntaksdammen på Kågen. Dette for å sikre vannforsyningen og ha bedre kontroll med 

vannforbruket fra Storbuktvannet. Det ble kjøpt rør, arbeidet var på anbud, anbudet ble mye 

dyrere enn kostnadsoverslaget. I samme stund ble det bestemt at Uniprawns skulle legge ned 

drifta på Skjervøy og med det datt behovet bort. Anbudene ble forkastet og utbyggingen stilt i 

bero. Dette er nå aktualisert igjen. Skjervøy har fått en ny ”storforbruker” av vann og 

produksjonen økes fra år til år. Derfor er det viktig å foreta utbyggingen som var planlagt med 

ny ledning fra Storbuktvann og nytt inntaksarrangement i inntaksdammen. Dette for å få 

bedre kontroll med vannressursene vi har på Kågen. Estimert kostnad kr. 5 000 000,-. Økt 

ramme ihht BØP, 6. mill. Forarbeid i gang. Midler fra vakanse VA-ingeniør brukes til å kjøpe 

ekstern bistand til komplettering av prosjekteringsarbeid. Ny prosjektering igangsatt. 

 
27) Reserveledning vann (520). Ansvar: Teknisk  

Kontrakt inngått før jul slik som orientert om i fjor. Noe høyere utgifter tas med i sak i mars. 

Været tillot ikke at arbeidet ble gjort før jul og ny framdriftsplan er ferdigstilling 1. kvartal. 

Arbeidet gjennomføres i mai. Oppdatert info i møtet. Sluttføring av arbeidet i løpet av høsten. 

Jobbes fortsatt med dette. I sluttfasen. 
 

28) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk 

Ny pris kontrollregnet like over jul og avtale med Arnøy Laks godkjent i februar. Det jobbes 

nå med å se på muligheten for å få redusert totalprisen til de opprinnelige 10 mill. Venter på 

ny pris. Ny, lavere pris fra entreprenør evalueres. Annen løsning med enklere kai. Venter på 

svar fra Arnøylaks. Tilskudd i faresonen. Mottatt positivt svar fra Arnøylaks. Tilskuddet ikke 

endelig bekrefta, men det forventes at det ikke trekkes tilbake. Tilskudd positivt bekrefta. 

Kontrakt under utarbeidelse. Sak i k-styre 18. feb. Kontrakt underskrevet. Ingen byggesøknad 

foreligger pr nå. I gang. Ser greit ut pr nå. 

  

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen 
 

29) Innføring av web-basert internkontrollsystem 

Systemet leveres av Kommuneforlaget. Det inneholder moduler for HMS, kvalitetsindikatorer 

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

 

30) Kommunestruktur. Ansvar: Ordfører og rådmann 

Vedtak om prosess gjort i oktober. I slutten av januar skal Fylkesmannen ha ferdig 

statusbilder for alle kommunene. Disse skal brukes i en videre utredning. Møte i Nordreisa 19. 

januar utsatt pga Kåfjord og Kvænangen ikke kunne delta. Ny dato foreslås i forb med første 

møte i regionrådet. Uavklart status ift Kåfjords og Kvænangens deltakelse i et oppstartsmøte. 

Foreslått dato, 10. mars, men pr nå ingen bekreftelse fra Kå og Kv. Ang statusanalyse egen 

kommune: forslag fra rådmannen: politisk arb.gruppe, adm, tillitsvalgt og repr for 

ungdomsrådet arbeider seg gruppevis gjennom analysemal for å gjennomføre egen analyse. 

Bør behandles i k-styre i juni. Andre fellesmøte med de 4 Nord-Troms-kommunene: 15. april. 

Ny dato: 20. mai. Eget statusbilde er i sluttfasen, tas opp politisk i k-styre i juni. Utredning 

skal starte høsten 2015 og være ferdig juni 2016. 

 

A) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef 
32) Utredning av nytt barnehagetilbud 

Pga nedtrapping av ant barnehageplasser i den private barnehagen, må nytt kommunalt 

barnehagetilbud planlegges. Vedtak 171214: Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av 

Hilde Thomassen, Dag Johansen og Kari-Ann Olaisen. Mandat: vurdere ulike løsninger (se 



skissering i saksopplysningene). Gruppa gis frist til 1. mars å legge frem en planskisse med 

kostnadsoverslag. Sak 18. mars. Stilling lyst ut. Frist: 15.4.15. Sak i formannskap 20.4.15. 

Det arbeides med midlertidig barnehagetilbud (Solstua eller klubbhus), samtidig som ei 

permanent løsning må på plass. Mulig alternativ er Prestegårdsjorda. Det forsøkes å få til 

møte med kulturetaten på fylket. Reguleringsarbeid påbegynt etter positive signaler fra 

kulturetaten på fylket. Solstua forventes klar 1.10. Sak i k-styre (oktober) ift permanent 

barnehageløsning. 

 

33) Nedtak spesped ressurs Skjervøy u-skole  

En stilling 100 % (22,8 u/) spes ped reduseres fra 1/8. Nedtaket blir på 50%. 

 

34) Molo til molo. Ansvar: Kultur og undervisning 

Ved en glipp ble ikke dette tatt inn i budsjettet etter behandlingen av idretts- og 

anleggsplanen. Blir utsatt til 2015 og kommer som tiltak i idretts/anleggsplanen og BØP 

2015-18. Det arbeides med avtaler med grunneiere. Det gjenstår avtale med to grunneiere. 

Politisk påtrykk for å komme videre? Nytt privat prosjekt under planlegging, der «fra molo til 

molo» er inkludert (gjelder én av de uavklarte eiendommene). Vi avventer derfor. 

 

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef 
 

34) Dagsentertilbud fra høsten 2015 

Planlegges med ny 50% stilling som lyses ut i mars.  Jobbes med å finne egnet lokale, ventes 

avklart til mai. To mulige alternativer er kantina og utvidelse av aktiviteten i Skoleveien 2/4. 

Avventer videre planlegging ift lokaler til ei endeling avklaring av PPT-lokalene, da disse er 

tenkt brukt til dagsenter. Økonomisk også usikkert pga større bemanningsbehov innen 

hjemmetjenesten. Utsatt til 2015. Vurderes utvida til 100% miljøarbeider ved omprioritering 

(høst-15). PPT-lokalene anses brukbare til formålet (det beregnes 10 plasser). Stillinga lyses 

ut – 63,15 %. Oppstart 1. sept. Arbeid med å klargjøre lokaler + tilsetting foretas tidlig høst. 

 

36) Samhandlingsprosjekt rus. Ansvar: Helse og omsorg 

Søker om midler til et 2. prosjektår for videreføring. Midlene forvaltes av Fylkesmannen. 

Foreløpig ikke mottatt info om frister – i fjor var det juni. Startes opp hvis vi får midler. 

Midler mottatt. Prosjektet er igangsatt. Ny søknad under utarbeidelse (midler gis for ett år i 

slengen). Midler for 2015 mottatt – blir mest sannsynlig ikke videreført. 

 

37) Nødnett helse. Ansvar: Helse og omsorg 

Gjelder overgang til digitalt nødnett for legevakt. Etablering med engangsutgifter i 2014 og 

drift fra 2015. Alternative modeller er 1) gjøre alt selv, 2) samarbeid i N-Troms eller 3) 

samarbeid med Tromsø og flere. Jobbes med å få på plass pris for de ulike alternativer, 

herunder en del tekniske krav som har betydning for prisen. Alternativ 1 er bestilt, men enda 

ikke helt avklart fra staten hva prisen blir. 

Driftsutgifter på kr 300 000 (årlig) legges inn i forslag til BØP 2015-18. Vedtatt midler til 

dette. Det ligger an til oppstart av nødnettet først i 2016.Samarbeid med Kvænangen under 

vurdering. Kvænangen uaktuell. Kostnader for drift av nødnett fremdeles noe usikre, bl a pga 

uklarhet rundt behov for/krav til lydlogg. Teknisk befaring i uke 42. Opplæring og 

istandsetting av rom før forventa oppstart i 1. kvartal 2016. 

 

38) Brukerundersøkelse barnevern 

Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Selve undersøkelsen (intervju) utsatt til seinere 

på våren. Politisk behandling i løpet av våren. Utsettes til høst-15. Ikke prioritert. 



 

39) Brukerundersøkelse helsestasjon 

Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Er gjennomført, men pga sykefravær må 

saksbehandling utsettes. Forventes klar til politisk behandling til våren. Ikke prioritert. 

 

40) Brukerundersøkelse psykisk helse 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. 

 

41) Brukerundersøkelse utviklingshemmede 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. 

 

42) Brukerundersøkelse sykestue/sykehjem 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. 

 

 

B) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef 
43) Sammenrasing kai Havnegata 38. Ansvar: Teknisk 

Avtalt med kjøper av fiskebruket at kaia skal rives innen utgangen av 2016. Lagt inn i forslag 

til investeringsprosjekt i BØP 2015-18.  Befaring i januar (revisor). Avklaring med revisor: 

låneopptak til riving ikke mulig. Inntekter fra salg av fiskebruk kan brukes til riving. Stevning 

mottatt 8.4.15. Oppdatert info i møte. Prosjektering av riving og avklaring ift gjenværende 

bygg på kaia må avklares. 

 

44) Økt vedlikehold veglys 

Vedtak BØP 15-18: Det er stort behov for investering i nye linjer og stolper til veglysnettet, 

slik at en oppnår stabil drift. Det har vist seg at trivselen øker både i by og tettsted når folk får 

lys langs vegene. Det legges inn økt utgift på 250.000,- i 2015 og 250.000,- i 2016. Befaring 

ift status anlegg. 

 

45) Radontiltak 

Det har vært foretatt radonmålinger i kommunale utleieboliger og det fremkommer høye tall 

som gjør at kommunen må gjøre tiltak. Det må foretas en måling til i januar/ februar måned 

for å fastslå om verdiene er riktige. Det kan være så mange som 10 boliger som må utbedres 

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

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

Ramma ser ut til å holde. 

 

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen 
 

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

Politisk behandling høsten 2015. 

 

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

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

 

50) Tilsynsplan for barnehagene Ansvar: Kultur og undervisning 

http://www.bedrekommune.no/
http://www.bedrekommune.no/
http://www.bedrekommune.no/


Ny plan skal ferdigstilles i løpet av 2015. 

 

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

Forrige plan vedtatt i 2011. 

 

52) Plan for demensomsorg Ansvar: Helse og omsorg 

Forrige plan vedtatt i 2010. 

 

53) Fiskerihavneplan Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt i 2009. 

 
54) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef 

Ikke prioritert oppgave for tida.  

 

55) Kommuneplanen - samfunnsdelen. Ansvar: Rådmannen 

Helhetlig ROS, internkontrollsystem og arealplanen vil måtte prioriteres i 2015, og 

samfunnsdelen forskyves til 2016. En samfunnsdel «light» er utarbeidet som ei innledning til 

arealplanen. 

  

56) Kommuneplanen - arealdelen. Ansvar: Teknisk 

Arbeidet oppstartet av plankontoret. Planprogrammet godkjent i mars. Videre framdrift og 

organisering i tråd med vedtak. Pr nå lagt opp til endelig godkjenning høsten 2015. 

Planbeskrivelse skal opp i planforum 26.2. Planen ligger ute på høring til 22.06. 

Høringsinnspill bearbeides før 2. gangs høring. 

 

58) Overordnet opplærings- og utviklingsplan. Ansvar: Rådmannen 

Forrige plan vedtatt 1999. Må sees i sammenheng med kompetanseplaner og 

kompetansekartlegging og samfunnsplan.  

 

60) Kompetanseplan helse og omsorg. Ansvar: Helse og omsorg 

Forrige plan vedtatt i 2010. Arbeidet tenkes organisert med arbeidsgruppe bestående av 

virksomhetslederne sammen med etatssjef. Planlagt oppstart etter ferien. Forventes politisk 

behandling i desember-møtet. Sees i sammenheng med regional kompetansekartlegging som 

gjennomføres høst 14. Kartlegging gjennomført. Politisk sak i juni. Felles kompetanseplan for 

Nord-Troms skal utarbeides. Midler til Helsefagarbeiderløftet mottatt (kr 600 000). 

 

62) Sentrumsplan. Ansvar: Teknisk 

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

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

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

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

plan ift avklaring mht planlegger-stiling (Plankontor el egen planlegger?) 

 

63) Hovedplan vannforsyning. Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt i 1992. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som prosjektleder. 

Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i desember-møtet. Utsettes 

pga bemanningssituasjon. Må gjøres i 2015. Forskyves til 2016. 

 

64) Hovedplan avløp. Ansvar: Teknisk 



Forrige plan vedtatt i 1994. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som prosjektleder. 

Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i desember-møtet. Utsettes 

pga bemanningssituasjon. Må gjøres i 2015. Forskyves til 2016. 

 

66) Arbeidsreglement og etiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen 

Sist vedtatt 1999. Arbeidet tenkes organisert i arbeidsgruppe med deltakelse fra 

fagforeningene. Oppstart våren 2015. Gruppe nedsatt og arbeidet igangsettes etter påske. 

 

K) NYE PROSJEKTER 
Formannskapet enig om at sluttrapporter inkl regnskap legges fram som referatsak til 

formannskapet etter hvert som prosjekter avsluttes. 

 

L) NYE UTFORDRINGER 
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 

kunne bli forlenget utover året.  

 

M) INNSPARINGER/TILTAK ETTER 2015 

En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2016 eller senere. Disse har 

tidligere ikke vært i fokus, men tas med som en del av forberedelsene til høstens 

budsjettarbeid og for at de skal påbegynnes i tide 

 

67) Stillingskutt rådhuset høsten 2015. Ansvar: Rådmannen 

Intern prosess igangsatt. Avventer avklaring ift hva som skjer med 

skatteoppkreveroppgavene. Stortingsvedtak i juni. 

 

70) Særskilt norsk opphører høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning 

Pr nå uklart om dette kan gjennomføres pga nye elever med tilsvarende behov. Fremmes evt 

som tiltak i BØP 2015-18. Må opprettholdes. Eventuelt tiltak i BØP 2016-19. 

 

72) Red ramme spesped b-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning 

Pr nå ser det ut for å gå greit. Tiltak lagt inn i forslag til BØP 2015-18. Tiltak videreført i BØP 

2015-18. Ytterligere tiltak ift assistentressurs fra 1.8.15, jfr revidert øko.plan. 

 

73) Red rammetimer Arnøyhamn høst 2015. Ansvar: Kultur og undervisning 

Pr nå ser det ut for å gå greit. Ser ut som om reduksjonen ikke kan gjennomføres pga 

spes.ped. Opprinnelig nedtak på 150 % - 14% av disse må opprettholdes. 

 

74) 1 klasse mindre b-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning 

Pr nå ser det ut for å gå greit. 

 

75) 1 klasse mindre b-skolen høst 2017. Ansvar: Kultur og undervisning 

Pr nå ser det ut for å gå greit. 

 

76) 1 klasse mindre u-skolen høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning 

Pr nå ser det ut for å gå greit. 

 

77) 1 stilling generelt kutt helse omsorg 2016. Ansvar: Helse og omosrg 

Pr nå ser det ut for å gå greit. 

 

78) Red ant virksomheter pleie og omsorg 2015. Ansvar: Helse og omsorg 



Arbeidet påbegynt og endelig avklaring foreligger til BØP 2015-18. Det legges opp til felles 

leder for avlastninga og Malenaveien 2/4. Én felles leder er mulig, men det utløser behovet for 

en avdelingsleder i Malenaveien (pga det store antallet ansatte), og dermed ikke forventa 

innsparing. Nye organiseringsmuligheter på drøftingsstadiet. 

 

79) 1 stilling generelt kutt teknisk 2016. Ansvar: Teknisk 

Pr nå ser det ut for å gå greit. 

 

80) Reduksjon planlegging 2016. Ansvar: Teknisk 

Pr nå ser det ut for å gå greit. Videre drift av plankontoret må avklares våren 2015. 

Kommunestyresak i juni. 

 

81) Arealeffektivisering bygg 2015. Ansvar: Teknisk 

Arbeidet påbegynt med noen befaringer. Formingslokaler til barneskolen flyttes fra 

ungdomsskolen, og frigjorte områder stenges av når EPC-prosjektet er ferdig. Gruppe nedsatt 

for å se på arealbruken totalt sett. Oppstartsmøte 4. mars. PPT-kontor flyttes fra Skoleveien til 

ungdomsskolen. 

 

 

N) OVERSIKT SAKER K-STYRE 

Ettersom det er mange utredninger og planer som er bestilt til behandling i år i tillegg til de 

mer faste sakene har vi laget en oversikt over saker til de kommende møtene i k-styret. 

Oversikten vil antagelig ikke være 100 % da det kan dukke opp saker underveis mellom 

rapporteringene. Men vi tror den kan gi et godt bilde av kommende møter og være en hjelp til 

evt justering av frister. 

 

Formannskap/kommunestyre i februar: 

Saker: 

 Brukerundersøkelse barnevern  

 EPC og utbygging ungdomsskolen  

 Sandøra – reguleringsplan (mars) 

 Tiltak ved overtallighet  

 Ole Rødum – innkjøp 

 Plan og bygningsloven? 

 Arealdisponering/-utnyttelse  

 Oppsummering av Ungdom på Ræk (tema) 

 

 

 

Formannskap/kommunestyre i mars: 

 Samferdsel - tema 

 Vaskeriet 

 Prosjekt boligutvikling i Nord-Troms 

 Barnehage ny avdeling  

 Steinbruddet – regulering (næringsutv) 

 Sandøra - reguleringsplan  

 Regulering av skolekretser  



 

 

Formannskap/kommunestyre i juni: 

 Regnskap og årsmelding 2014 

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 

 Kirkegården – reguleringsplan 

 Plan for atomberedskap (RS) 

 Veinavn – endelig godkjenning 

 Tilstandsrapport grunnskole  

 Brannordning 

 Tilsynsrapport brann (RS) 

 Forvaltningsrapport Skjervøy Fiskeriutvikling 

 Reservert kontrakt (ASVO) 

 Komrev Nord IKS 

 Endelig behandling kystsoneplan 

 Høring fylkestingsmelding, fag- og yrkesopplæring i Troms (RS) 

 Høring fylkesplanens handlingsprogram (RS) 

 Særutskrift språkpris (RS) 

 Vaskeriet 

 Kompetansekartlegging innen helse og omsorg 

 

 

Formannskap/kommunestyre i september/oktober: 

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 

 Kommunalt reglement for salg av eiendommer  

 Gebyrforskrift  

 Barnehage 

 Referat fra møte med menighetsrådet 

 Økning avløpsavgift 

 Arealeffektivisering 

 Omdisponering av prosjektskjønnsmidler (RS) 

 Samarbeidskommune OPS-fengsel 

 Feieforskrift 

 

Formannskap/kommunestyre i desember 

 Budsjett/økonomiplan 

 Møteplan 2016 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/735 -5 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 24.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

48/15 Formannskap 07.09.2015 

 

Felles feieforskrift for Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy – 1. gangs 

behandling 

Henvisning til lovverk: 

 

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7 

§ 11.Brannvesenets oppgaver h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

§ 28.Gebyr m.m. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 

feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

 

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847#KAPITTEL_7 

§ 7-3.Hyppighet. Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming 

av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år. 

 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og 

bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter 

behov og minst én gang hver fjerde år.  

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

1. Skjervøy kommune skal fra og med 01.01.16 ha felles lokal feieforskrift med 

kommunene Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa.  

2. Formannskapet godkjenner at forslag til lokal feierforskrift, legges ut til offentlig 

ettersyn med frist 1.11.15. 
 

 
 

 

Saksopplysninger:  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847#KAPITTEL_7


Det interkommunale brannsamarbeidet mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og 

Skjervøy starta opp våren 2015. Grunnlaget for samarbeidet ligger i vedtatt samarbeidsavtale i 

de respektive kommunestyrene: 

 

 Kommunestyre, Kåfjord  sak 0050/14 – 22.09.14 

 Kommunestyre, Nordreisa  sak 0041/14 – 04.11.14 

 Kommunestyre, Skjervøy  sak 0047/14 – 29.10.14 

 Kommunestyre, Kvænangen  sak 2014/69 – 17.12.14 

 

Samarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom 

Kapittel 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Tjenesten skal utføres i henhold til 

de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder. Samarbeidet skal også jobbe etter felles 

feieforskrift. Felles lokal feierforskrift skal sikre samarbeidskommunene et framtidsrettet 

regionalt brannvern med felles mål.  

 

Kravet ihht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er at kommunen skal sørge for at 

alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og 

minst én gang hvert fjerde år. 

 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og 

bygninger er intakt, at det fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. 

Tilsyn skal føres etter behov og minst én gang hver fjerde år. 

 

Skjervøy kommune har ikke egen lokal feierforskrift. Forslag til forskrift som nå legges fram, 

vil pålegge samtlige bygg med røykløp tvungen feiing og tilsyn. Unntaket er bygg som ikke er 

tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm. For slike bygg kan 

tilsyn og feiing utføres etter avtale med brann og feiervesenet, og eier vil da bli fakturert etter 

gjeldende satser i gebyrregulativet. 

  

Bygg som ligger utenfor normal infrastruktur (på fjell, på fergeløse øyer, i veiløse bygder) og 

som ikke er tilgjengelig på en tilfredsstillende måte, har lavere risiko for brann som følge av 

forventet mindre bruk av ildsted. 

 

Kostnader: 

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. antall piper 01.01. hvert år i den enkelte kommune. 

Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt. 

 

Pris pr. røykløp settes til 450,- for driftsåret 2016 

 

Gebyr grunnlag på 450 x 5100=  2 295 000 -   

Lønn + sosiale kostnader        1 499 400,-  (300 %-stilling) 

Driftsutgifter     0 795 600,-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Vertskommunen administrerer grunnlaget for 

innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den enkelte kommune, sammen med andre 

kommunale gebyrer. 

 

Status pr. 2015 

Samarbeidskommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord har 5100 røykløp med antall 

og pris fordelt slik: 

 

1940-Kåfjord  0900 Røykløp/ 412,-   

1941-Skjervøy 1000 Røykløp/ 595,-  

1942-Nordreisa 2000 Røykløp/ 534,- 

1943-Kvænangen  1200 Røykløp/ 405,-   

  

Samlet sett vil gebyrgrunnlaget gå ned, med unntak av 10% prisstigning for Kåfjord og 12 % 

prisstigning for Kvænangen. 

 

Konsumprisindeksen for 2015 forventes økt med ca. 2,1%. Vi legger ikke opp til prisvekst for 

sesongen 2016. 

 

Vurdering: 

Det er viktig for brannsamarbeidet i Nord-Troms at forskriftene er like. Siden feierne ikke er 

tilknytta enkeltkommuner, vil det sikre at handhevelsen av forskriftene også blir lik. Forslag til 

forskrift legger opp til ei differensiering i forhold til hvorvidt bygg er tilknytta infrastruktur eller 

ikke, noe som skaper et visst merarbeid når det gjelder vurdering av enkelttilfeller. Samtidig kan 

det gi rom for unntak for bygg utenfor allfarvei som brukes sjelden. 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG 

I XXX KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING 

AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV 

FYRINGSANLEGG. 
 

 

 

Hjemmel: Fastsatt av xxx kommunestyre 00.00.000 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om 

vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26.juni 2002 nr 847 om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

INNHOLD: 

§ 1. Formål. 

§ 2. Virkeområde. 

§ 3. Hjemmel 

§ 4. Hyppighet for feiing. 

§ 5. Hyppighet for tilsyn. 

§ 6. Varsling. 

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn. 

§ 8. Gebyrfritak. 

§ 9. Andre tjenester. 

§ 10. Huseiers/brukers plikter. 

§ 11. Feierens plikter. 

§ 12. Håndheving og sanksjoner 

§ 13. Klage. 

§ 14. Ikrafttredelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

§ 1. Formål. 

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i 

xxx kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, 

reduseres så mye som mulig.       

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn, samt 

tilleggstjenester. 

 

§ 2. Virkeområde. 

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, 

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord. 

 

Bygg med fyringsanlegg og som er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, 

vann, avløp, strøm skal ha feie- og tilsynstjeneste i henhold til forskrift om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike bygg skal betale gebyr på linje med øvrig 

bebyggelse. 

 

§ 3. Hjemmel. 

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernloven) § 28, og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

(Forebyggendeforskriften) § 7-3. 

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og 

tilsyn pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis 

også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan 

kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrinnkreving. 

 

§ 4. Hyppighet for feiing. 

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og 

bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år. 

  

§ 4.1. Boliger. 

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av 

eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang.  

 

§ 4.2. Fritidsboliger og hytter. 

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av 

eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang. 

 

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, 

strøm vil ikke bli pålagt feiing, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil 

da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

§ 5. Hyppighet for tilsyn. 

§ 5.1. Boliger. 

Tilsyn med fyringsanlegg i bolig utføres minst én gang hvert fjerde år. 

 

§ 5.2. Fritidsboliger og hytter. 

Tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter utføres minst én gang hvert fjerde år. 

 

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp eller 

strøm vil ikke bli pålagt tilsyn, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil 

da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet. 

 

§ 6. Varsling. 

Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 

og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 

 

Feiingen varsles inntil en uke før slik at eieren eller eierens representant kan legge forholdene 

til rette for at feiing kan gjennomføres. 

 

Tilsyn varsles inntil en uke før slik at eier eller eierens representant får tid til å forberede seg 

på å være tilstede ved tilsynet. 

 

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn. 

I medhold av denne forskrift innfører xxx kommune følgende forskriftsbestemmelser for 

gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

§ 7.1. xxx kommune skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 

lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

 

§ 7.2. Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing 

og tilsyn. Det skal svares gebyr for samtlige bygg som har ett eller flere fast tilknyttede 

fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.  

 

Årsgebyr 

Grunnlag 

 

Gebyr Faktor 

1. Årsgebyr for bygninger med ett røykløp   

 

Kr / xxx 1,0 

2. Ekstragebyr for bygninger med flere røykløp 

 

Årsgebyr / xxx 0,5 

3. Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp 

eller fyringsanlegg, fjerning av bek sot etc.  

   

Kr/Time/Km    

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

§ 7.3. Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for gjennomføring av feiing eller 

tilsyn. 

 

§ 7.4. Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 

nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 

fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 

 

§ 8. Gebyrfritak. 

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 

2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegget og at blending av 

røykkanal er tilfredsstillende utført. 

 

Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 

røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, kan det fastsettes straffegebyr. 

«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 

 

§ 9. Andre tjenester. 

Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 

bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må selv ta kontakt med kommunens 

feiervesen og avtale dette.  Dette utføres mot eget gebyr. 

 

§ 10. Byggeiers / brukers plikter. 

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 

samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 

 

Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 

tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  

 

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  

I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 

 

Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 

mot utskliding.  

 

Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 

atkomst til røykløp. 

 

Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 

innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 

under feiing. 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

§ 11. Feierens plikter 

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 

beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 

av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   

 

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for 

brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi 

skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir 

gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige 

pålegg. 

 

§ 12. Håndheving og sanksjoner. 

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og 

eksplosjonsvernlovens bestemmelser. 

 

§ 13. Klage. 

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til xxx kommune. 

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 

eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 

§ 14. Ikrafttredelse. 

Denne forskrift trer i kraft 01.01.2016 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1166 -1 

Arkiv: M10 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 28.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

49/15 Formannskap 07.09.2015 

 

Høring regional forvaltningsplan for regionen Troms 2016-2021 

Rådmannens innstilling 

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 tas til orientering. 

 
Dokumentene som er lagt ut på høring finner dere på; 
http://vannportalen.no/vannregioner/troms/aktuelt/nyheter/2015/andregangs-horing/ 
 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Vannforskriften er ute på 2 gangs høring med høringsfrist 07.09.15 

 

Vannforskriften fastslår at alle vassdrag, grunnvann, kyst- og sjøvann (fra en nautisk mil utenfor 

grunnlinjen og inn til land) skal klassifiseres og karikeres i enhet kalt vannforekomst. Risikoen 

for ikke å oppnå eller opprettholde «god tilstand» eller bedre innen 2021 må vurderes for hver 

enkel av vannforekomstene. Vannforskriften pålegges videre at det skal fastsettes miljømål for 

hver enkelt vannforekomst. Det stilles krav om at det skal lages en regional 

vannforvaltningsplan med tilhørende handlings-, tiltaks og overvåkningsprogram. 

Vannregionutvalg Troms, som består av en rekke sektormyndigheter innen miljøforvaltning, 

samferdselsmyndighet og mattilsyn i tillegg til fylkeskommunen og kommunene, har ansvar for 

hvert for seg for å utrede og foreslå miljømål for de om lag 1500 ulike vannforekomstene i 

fylket og sammen med fylkeskommunen som vannregionalmyndighet- utrede Regional 

forvaltningsplan for Vannregion Troms.  

 

Vurdering 

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 er en forvaltningsplan som har som 

hovedmål å sørge for at vannmiljøet i vannregion Troms blir beskyttet og brukt på en 

bærekraftig måte. Planen skal rulleres hver 6 år. 

http://vannportalen.no/vannregioner/troms/aktuelt/nyheter/2015/andregangs-horing/


 

Vannregion Troms er inndelt i 6 Vannområder der Lyngen-Skjervøy er et av vannområdene.  

 

 
 

For øvrig vises det til høringsdokumentene i saken. 

 

Teknisk sjef har ingen innspill til høringen 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/179 -21 

Arkiv: 69/791 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 29.07.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

50/15 Formannskap 07.09.2015 

 

Nordveien 28: søknad om oppføring grillhytte, avkjørsel, trappoppgang og 

gangbro gnr 69 bnr 791 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

Reguleringsplan 

Vegloven 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jakobi byggetillatelse for oppføring av 

grillhytte på gnr 69 bnr 791. Tillatelsen gis med forbehold om at grillhytten flyttes 8 meter fra 

nabobygg eller at grillstuen sikres ved at bygget må være ihht EI 30 konstruksjon. 

 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakobi byggetillatelse for oppføring av 

påbygg og tilhørende trapp samt gangbro. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven m/forskrifter må campingvogna fjernes da denne ikke er 

plassert ihht nevnte lov. 

 

Med hjemmel i Veiloven § 42 avslås søknaden fra Jakobi om ny avkjørsel samt at det gis påbud 

om at den allerede bygde avkjørselen stenges. 

  

 

 

 

Saksopplysninger 

Daniel Jakobi søker om oppføring av grillhytte, påbygg til garasje med påhørende trapp samt 

etablering av ny avkjørsel på gnr 69 bnr 791. 

 



I forbindelse med søknad om oppføring av tilbygg tidligere i år ble omsøkte saker drøftet i 

formannskapet. Formannskapet kom da frem til at tiltakene skulle fremmes for politisk 

behandling i nevnte formannskap. 

 

Byggetillatelsen som gjaldt dette tilbygget er trukket tilbake (opphørt) da ansvarlig søker og 

prosjekterende har sendt opphør av gitt ansvarsrett for dette prosjektet. 

 

Omsøkt grillstue er oppført uten at byggetillatelse er gitt. 

 

Omsøkt påbygg og tilhørende trapp samt gangbro (er) var påbegynt uten byggetillatelse og er 

opphørt/avsluttet. 

 

Omsøkt avkjørsel er etablert uten at tillatelse er gitt fra vegmyndighetene. 

 

Teknisk sjef tar også med behandling av plassert campingvogn og underbygget platt for denne 

på samme eiendommen.  

 

Det er 2 ulovlige forhold på eiendommen som ikke blir behandlet i denne sak det gjelder 

sammenføyning av garasje og bolig samt veranda/altan. Disse forholdene er blitt behandla 

tidligere både i kommunen og hos fylkesmannen og sakene fortsetter.  

Vurdering 

Historikken på denne eiendommen begynner nå å bli stor og uoversiktlig uten at Teknisk sjef vil 

gå inn på disse forhold i denne sak. 

 

Tiltak 1: Grillhytte 

 

Den 02.08.13 og 19.08.13 får kommunen inn 2 naboerklæringer ang plassering av grillhytte 

nærmere nabogrense enn 4 meter. 

 

Den 16.08.13 gir daværende teknisk sjef muntlig byggetillatelse til Jakobi for oppføring av 

grillstue. 

 

Daniel Jakobi ble innkalt til møte med daværende teknisk sjef og 

avdelingsingeniør/byggesaksbehandler den 26.08.13 der det ble utlevert skriv til Jakobi om at 

muntlig byggetillatelse for grillstue var trukket tilbake grunnet uklarheter. Grillstuen til Jakobi 

var ikke oppført på dette tidspunktet. 

 

Den påfallende uken ble kommunen gjort oppmerksom på at grillstuen var oppført uten at 

byggetillatelse var gitt/omsøkt. 

 

Den 16.09.13 ble det sent ut forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr og pålegg om rivning. 

 

Forhåndsvarselet ble besvart av Kluge Advokatfirma DA den 04.11.13 

 

Byggesaken blir behandlet i formannskapet den 03.02.14 med følgende vedtak: Med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 32-2 gis Daniel Jakobi pålegg om å innsende byggesøknad for 

allerede oppført grillstue. 

 

Daniel Jakobi henstilles til å sende inn søknad for gravearbeidene/ny avkjørsel på eiendommen 

gnr 69 bnr 791. 

 



Kommunen opprettholder forøvrig forhåndsvarsel av 16.09.13 som også omhandler rivning og 

overtredelsesgebyr men kommer tilbake til dette i ettertid. 

 

Daværende byggesaksbehandler hadde andre ulovlighetsoppfølgninger mot Jakobi og valgte da 

å ikke forfølge denne sak før de andre forholdene var avklart. 

 

Teknisk sjef har vært i samtaler med Jakobi og utfra disse samtale har det kommet søknader på 

de allerede utførte arbeidene.  

 

Avstanden til nabogarasjer på gnr 69 bnr 1 fnr 823 og 69 bnr 502 er under 8 meter og er således 

ikke ihht lovverket slik grillhytten står oppført i dag må grillstuen brannsikres. 

 

Teknisk sjef er av formening at grillstue kan godkjennes men da må brannkravene ivaretas enten 

med at grillhytten flyttes 8 meter fra garasjene eller at grillstuen sikres ved å være ihht.  

EI 30 konstruksjon 

 

Påbygg og tilhørende trapp samt gangbro 

 

Kommunen ble oppmerksom på byggetillatelsen den 15.07.13 da de foretok en visuell befaring 

av denne eiendommen i forbindelse med en annen sak på denne eiendommen.  

 

Det ble sendt ut forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr og søknadsplikt den 16.07.13 

 

Den 16.08.13 svarte Jakobi på forhåndsvarselet. 

 

Den 03.09.13 var saken opp til behandling i formannskapet der det ble henstilt/bedt om at Jakobi  

måtte sende søknad på tiltaket. 

 

Den 14.10.13 påla formannskapet Jakobi å sende søknad på tiltaket.  

 

Etter denne tid har saken gått frem og tilbake mellom kommunen Jakobi og Fylkesmannen. 

 

Jakobi har i denne perioden tatt den trappen fra platten.  

 

Teknisk sjef er av den formening at tiltaket kan godkjennes. 

 

 

Avkjørsel/ Plassert campingvogn  

 

Den 03.02.14 behandlet formannskapet en rekker saker hos Jakobi deriblant omsøkt avkjørselen  

der det ble henstilt om at Jakobi måtte sende søknad på tiltaket.  

 

Jakobi søker nå på dette tiltaket. Avkjørselen søkes da det på eiendommen er plassert 

campingvogn ca. 1 meter fra nabos garasje. Campingvognen er plassert på en slik måte at 

kravene til plan og bygningsloven ikke er oppfylt vognen må derfor flyttes fra denne 

plasseringen på eiendommen. Da kriteriene for å ha campingvogn på denne plassen ikke er 

forenlig med krav i plan- og bygningsloven kan ikke teknisk sjef se at det er behov for avkjøring 

på omsøkt plassering, søknaden om avkjørsel avslås således. 

 

Parallelt med denne sak er det oppe til behandling søknad om tilleggsareal fra nabo Paul Stabell 

på område som søknad om avkjørsel fra Jakobi. Administrasjon innstille på avslag i denne sak.   

 



 

 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/938 -4 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 12.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

51/15 Formannskap 07.09.2015 

 

Søknad om kjøp av tilleggsareal 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Kart 

 

Teknisk sjefs innstilling 

 

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Verftsveien 34 godkjennes som omsøkt. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommune har mottatt søknad om kjøp av tilleggsareal til boligtomt. 

 

Søker er: Roger Isaksen, Verftsveien 34 

 

Av søknaden ønsker søker å få kjøpe en bredde på 15 meter vest for sin tomt i Verftsveien 34. 

Formålet er at de ønsker å sette opp et uthus og drivhus, samt dyrking av grønnsaker. 

Verftsveien 34 har i dag et areal på 783 kvm. Det omsøkte areal vil utgjøre ca 450 kvm. 

 

Det omsøkte areal er i reguleringsplanen «forlengelse av Verftsveien» regulert til boligformål. 

Vurdering 

Reguleringsplanen ble fremmet som en privat reguleringsplan og ble vedtatt av kommunen i 

2003. Planen er ikke opparbeidet med nødvendig infrastruktur. Det er heller ikke kjent pr. i dag 

hvorvidt planen vil bli opparbeidet. 

Hvis kommunen velger å tildele søker tilleggsarealet han har søkt på vil det ta deler av arealet til 

en boligtomt. Denne tomta vil ved en eventuell utbygging av feltet ikke være mulig og bebygge. 



Når det er sagt, ser enn det som lite sannsynlig at feltet vil bli bygd ut med det første. Dette 

grunnet at flesteparten av tomtene er plassert på en fjellrygg som gjør de veldig utsatt for vær og 

vind, og at man har ledige opparbeidet tomter i Hollendervika. 

Med bakgrunn i dette kan en tilrå kjøp av tilleggsareal som omsøkt.     

 

 





Fra: Eivind Mathisen (Eivind.Mathisen@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 21.05.2015 12:17:43
Til: Grethe Ihlang
Kopi: 

Emne: FW: Søknad om utvidelse av tomt
Vedlegg: PrintTile tomt 2.jpg

From: Roger Isaksen [mailto:roger@proffrent.no] 
Sent: Monday, May 18, 2015 11:19 PM
To: Eivind Mathisen
Subject: Søknad om utvidelse av tomt

Søknad om utvidelse av tomt på Skjervøy.

Søker om utvidelse av tomt i verftsveien 34. (69/331)
Har lagt ved kart av eiendommen og skravert område der vi søker utvidelsen av tomta.
Målene vi ønsker er 15 meter utvidelse vestover.

Formålet med ønsket utvidelse er mulighet for å sette opp et uthus og drivhus, samt dyrking av 
grønnsaker.

Med hilsen
Roger Isaksen
Verftsveien 34
9180 Skjervøy
telefon: 98005053
epost: roger@proffrent.no
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/979 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 18.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Søknad om tomt i midtre havn 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

 

Fiskematen AS v/Hans Ballovarre tildeles tomt i midtre havn under følgende forutsetninger 

 Tomten tildeles for ett år, er ikke arbeidet satt i gang eller byggemeldt innen ett år 

frafaller tildelingen. 

 Endelig utforming og plassering av tomta bestemmes av kommunen. 

 Kommer tiltaket i konflikt med VA- anlegget i grunnen, og denne må legges om skal 

utgiftene til dette bekostes av utbygger. 

 Tomta skal ha adkomst fra Havnegata. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommune har mottatt en søknad om tildeling av tomt i midtre havn. 

 

Søker er: Fiskematen AS v/Hans Ballovarre. 

 

Formålet med tomta er å føre opp et produksjonsbygg for produksjon og salg av fiskeprodukter. 

Det søkes om en tomt på 20x20 meter. Hvis omsøkte plassering ikke er mulig, ønsker søker en 

alternativ plassering. 

 

I reguleringsplanen er området regulert til industri, hvor det kan oppføres bygninger for fiske- 

industri med tilhørende terminalområde/anlegg. I så måte er tiltaket i tråd med 

reguleringsplanen. 



 

I den omsøkte tomt ligger det VA- ledninger til kaia i midtre havn. 

Vurdering 

Arealsituasjonen langs strandlinja fra Fiskenes til Boreal er tilnærmet all areal opptatt av andre 

virksomheter. Man har prøvd og se på andre alternative plasseringer. Av ledige arealer som kan 

være aktuell for det formålet til søker er, i tillegg til det omsøkte areal, er tomta mellom naustet 

til Jan Hansen og Tømmer og betong. Et annet alternativ som er vurdert er arealet nord-øst for 

gatekjøkkenet ved terminalkaia, samt det arealet vest for terminalkaia imot Nordic Intermaritim. 

 

Av disse tomtene er nok kanskje den tomta i midtre havn som er det beste alternativet.  

 

Nå kjenner ikke saksbehandler til noen andre planer for midtre havn. Med de begrensa ledige 

arealer langs sjøfronten bør man være restriktiv til å stykke opp større arealer slik at bruken av 

dette blir forringet. Men ved å tilpasse den omsøkte tomt i form og plassering mener 

saksbehandler at det vil være mulig å tildele søker areal til sin virksomhet.  

  

 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1074 -2 

Arkiv: 69/175 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 13.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Strandveien 72 og 74: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy 

sentrum gnr 69 bnr 167 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis A&R Eiendom AS dispensasjon fra 

reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 

 

§ 8: Innredning av hele 2 etasje i Strandveien 72/74 for hovedsakelig bruk til boligformål. 

 

§ 8: Innredning av underetasje i Strandveien 74 til av parkeringshus. 

 

Framtidig søknad om byggetillatelse, bruksendring og dispensasjon fra plan- og bygningslovens 

byggetekniske paragrafer vil bli vurdert og avgjort administrativt. 

 

 

Saksopplysninger 

A&R eiendom søker om dispensasjon for bruk av 2 etasje i Strandveien 72/74, gnr 69 bnr 167, 

til boligformål (7 leiligheter). Parkering til leilighetene vil, ifølge Roald Sebergsen på telefon 

13.08.2015, bli løst ved at en anlegger parkering i sokkeletasjen til Strandveien 74 med adkomst 

fra Havnegata. Her er det totalt 288 m2 ledig areal. 

 

Reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum sier følgene om bruken av de to 

området:  

B område for forretninger- og serviceanlegg (Strandveien 72/74) 

§ 8 

I område merket H kan det oppføres forretningsbygg i inntil 2 etasjer. 

Bygningsrådet kan tillates at en mindre del av bygget blir innredet til boligformål i 2 etasje. 

For øvrig kan ikke boliger oppføres i disse områdene.  

 



§ 14 

Bygningsrådet kan forby virksomhet som etter rådets skjønn vil være til ulempe for det øvrige 

arealbruk. 

 

Vurdering 

2 etasjen i bygget er i dag definert som kontorlokaler. A&R eiendom søker om dispensasjon fra 

reguleringsplan Skjervøy sentrum § 8 for å bruke 2 etasjen til boligformål og underetasjen i 

Strandveien 74 til parkeringshus/parkeringsformål. 

 

Det skal ved etablering av leilighetene avsettes 1,5 parkeringsplass til hver leilighet som 

medfører et behov på 11 parkeringsplasser.  

 

Det har ved tidligere søknader blitt gitt dispensasjon fra reguleringsplanen bestemmelser for å 

bruke 2 etasje til boligformål. Da det i denne konkrete sak ikke er nødvendig med store 

utvendige forandringer (fasadeendring, påbygg, tilbygg) ser en ikke nødvendigheten av å kreve 

reguleringsendring for tilpasning av dette tiltaket.  

 

En ser at behovet for kontorer er ikke lenger er så sterkt til stede, og at omsøkte lokaler står 

tomme og mørke. Det er imidlertid et stort behov for nye leiligheter i kommunen. Det er etter 

saksbehandlers syn bedre å bruke lokalene til bolig fremfor å ha lokalene tomme og mørklagte. 

Utfra dette syn er plan- og bygningslovens § 19-2 oppfylt med tanke for at hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynet i lovens formålsbestemmelser ikke blir 

vesentlig tilsidesatt.  

 

Dersom teknisk sjefs innstilling til vedtak vedtas, vil en framtidig søknad om rammetillatelse og 

dispensasjon fra plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer bli vurdert og avgjort 

administrativt. 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1082 -2 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 29.07.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Søknad om tilleggs tomt Trollveien 26 gnr 69 bnr 502 

Vedlegg 

1 Søknad om tilleggs tomt, situasjonsplan  

Teknisk sjefs innstilling. 

Søknaden til Paul Stabell avslås da kommunen bruker området til blant annet snø deponi, 

omsøkt tomt vil komme i konflikt med naboeiendom gnr 69 bnr 791, samt at bobilparkering i 

dette område vil være forstyrende for trafikkbilde i dette område. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Paul Stabell søker om tilleggsareal i tilknytning sin bolig i Trolleveien 26 gnr 69 bnr 502 

omsøkt tomt ønskes brukt til bobilparkering i tidsrommet mai-oktober. Stabell ønsker også 

forskjønne dette område og bruker også dette som en del av argumentasjonen for kjøp av dette 

tilleggsarealet. 

 

Stabell søkte allerede i 2013 om tilleggs tomt, denne søknaden ble avslått administrativt den 

03.10.13. med følgende begrunnelse: Bakgrunnen er at kommunen selv vil beholde arealet, 

ettersom det kan være aktuelt for mellomlagring av snø. Det er få muligheter andre steder i 

området.  

 

Daniel Jakobi søkte også om kjøp av blant annet dette arealet og fikk administrativt avslag den 

den 02.02.15. Vedtaket ble påklaget og var oppe i formannskapet den 20.04.05 med følgende 

vedtak: Søknad om kjøp av tilleggsarealer i Nordveien 28 avslås, Det er ved avgjørelsen lagt 

vekt på at kommunen ønsker selv å disponere området.  



Vurdering 

I dag i dette formannskapsmøte er det også oppe sak fra Daniel Jakobi om tillatelse til etablering 

av ny avkjøring i området der Paul Stabell søker om tilleggs tomt. 

 

Området som søkes fradelt er vegskuldre mellom veg og eiendom til Daniel Jakobi, i 

vintersesongen bruker kommunen dette arealet til snø deponi.  

Teknisk sjef kan ikke se at dette område ønskes brukt til bobilparkering som vil være en 

hindring for trafikkbilde i dette område. 

 

Utfra ovenstående kan ikke teknisk sjef se at fradeling av dette område er forenlig med den 

kommunale bruken av dette område.  

 

  

 

  

 

 







 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/675 -13 

Arkiv: K46 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 21.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
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Klage/Revurdering av kvotetildeling på elg, Kågen Grunneierlag og Kågen 

Utmarkslag 

Henvisning til lovverk: 

 
Viltloven §17 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 21 

Vedlegg 

1 Vedtaksmelding: Fellingstillatelse av elg 2015 på Kågen og Uløya 

2 Angående tildeling av elg i jakten 2015 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet tar klagen delvis tilfølge og gjør følgende tildelinger for elguttak på Kågen i 

Skjervøy kommune i 2015: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen 

hanndyr på 1,5 år og eldre. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen 

hanndyr på 1,5 år og eldre. 

 

Ang opptrening av elghund vil formannskapet oppfordre til at dette gjøres på en mest mulig 

skånsom måte for elgstammen i Skjervøy kommune. 

 

 

 

 

  



 

Saksopplysninger 

 

Kågen Grunneierlagskriver bl.a i brev av 14.07.2015 følgende: 

 

 
 

Videre sår de tvil om Kågen Utmarkslag sitt anslag på antall dyr, samt at de antyder at Kågen 

Utmarkslag driver uvettig bruk av elghund i treningsøyemed vinterstid (se vedlagte brev).  

Kågen Grunneierlag ber om revurdering av tildelingen av elg for jakten 2015. 

 

Tom Einevoll, Kågen Utmarkslag, (i møte med teknisk sjef) har foreslått at uttaket bør være 2 

voksne dyr istedenfor 1 voksen og 1 kalv.  

 

Vurdering 

Med så stor sprik imellom grunneierlagene er det vanskelig å anslå hvor mange dyr en skal 

tildele. Det hadde vært ønskelig at de involverte partene hadde snakka litt mere med hverandre, 

før de gikk ut med et anslag på hva som er forsvarlig å ta ut av dyr. 

 

Kågen har totalt om lag 19.000 dekar tellende beiteareal, fordelt med 11.000 dekar Kågen 

Utmarkslag og 8.000 dekar på Kågen Grunneierlag. 

 

Ved revurdering av årets tildeling for Kågen er det lagt til grunn den sprikende 

bestandsvurderingen, med den usikkerhet dette medfører, vi har fått fra lagene om antatt 

dyretall. 

 

Siden ingen av jaktlagene i kommunen har godkjent bestandsplan, må tildelingen foretas i 

henhold til «Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 21», som omhandler målrettet avskyting 

foregå ved å fordele fellingskvoten på et bestemt antall definerte kjønns- og aldersgrupper. 

 

Teknisk sjef vil anbefale følgende fordeling for 2015: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen 

hanndyr på 1,5 år og eldre. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen 

hanndyr på 1,5 år og eldre. 

 

Ang opptrening av hund vil en oppfordre at dette gjøres på en mest mulig skånsom måte for 

elgstammen på Kågen. 



 

Skjervøy kommune 
Rådmannen 
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Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/675-11 4475/2015 K46 02.07.2015 

 

Vedtaksmelding: Fellingstillatelse av elg 2015 på Kågen og Uløya 

 

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.  

 

 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen 

 

 

Magnar Solbakken 

Formannskapssekretær 

77775503 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 

 

 

 

 

Dette brev sendes til: 

Kågen utmarkslag postboks 203 9189 SKJERVØY 

Kågen Grunneierlag v/valdansvarlig Tom Rune 

Sandstrand 

Lattern 149 9153 ROTSUND 

Nord Uløy Elgvad v/Terje Soleng  9161 BURFJORD 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/675 -7 

Arkiv: K46 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 19.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

44/15 Formannskap 29.06.2015 

 

Fellingstillatelse av elg 2015 på Kågen og Uløya 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Resultat av elgtelling mars 2015 på området til Kågen utmarkslag 

2 Forslag til kvote elgjakt 2015 

3 Søknad om Felling av elg til elgjakta 2015 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 

Skjervøy kommune i 2014: 

- Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

- Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 

0,5 år. 

- Nordre Uløy totalt 4 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre, 1 voksen 

hunndyr på 1,5 år og eldre og 2 kalv 0,5 år. 

 

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 

opp dyr ved eventuell skadeskyting. 

 

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 

viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene for 

best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 
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Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 

Skjervøy kommune i 2014: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Nordre Uløy totalt 4 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre, 1 voksen hunndyr på 1,5 

år og eldre og 2 kalv 0,5 år. 

 

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 

opp dyr ved eventuell skadeskyting. 

 

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 

viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene for 

best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommune sendte ut skriv til jaktlagene den 30.04.15 om at det måtte sendes inn rapport 

etter årets elgtelling.  

 

I Skjervøy kommune er det tre godkjente elgvald. To av disse ligger på Kågen, henholdsvis 

Kågen Utmarkslag beliggende på Vest-kågen og Kågen Grunneierlag beliggende på 

Taskebyhalvøya. I tillegg Nordre Uløy jaktlag som omfatter nordre del av Uløya. 

 

Kågen: 

Kågen Utmarkslag har i skriv av 14.05.15 i forbindelse med elgtelling bl.a. uttalt sitat: 

Til orientering vil vi underrette om at utmarkslaget har foretatt elgtelling på området til Kågen 

Utmarkslag. Tellinga er foretatt ved at vi har gått med båt rundt hele Kågen, inklusive 

Taskebyhalvøya, der vi også har kjørt med bil/gått på ulike stier.  

 

Totalt ble det sett 8 dyr på turen. Dette er langt mindre enn i 2014, da det ble observert langt 

flere dyr. 

 

Ut fra det vi har observert ved tellingen i mars, og ulike observasjoner senere, anbefaler vi et 

totalt uttak på i alt 3 dyr på Kågen og Taskebyhalvøya. 

 

Vi viser for øvrig også til innsendt «Sett elg skjema» som ble sendt etter avsluttet elgjakt høsten 

2014.  

Sitat slutt 

 

Taskebyhalvøya: 

Kågen Grunneierlag har i skriv av 06.05.15 i forbindelse med elgtelling bl.a. uttalt sitat: 
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Med bakgrunn i sett elgskjema for 2014, samt de registreringer vi har gjort gjennom de siste års 

jakt. Tillater vi oss å komme med følgende uttak av elg for vårt vald, totalt ønsker vi å ta ut 6 dyr 

fordelt på 2 okser over 1,5 år, 3 kyr og 1 kalv. 

 

De registreringer som er gjort over flere år viser at det er en stor økning i kyr uten kalv, vi 

ønsker å ta ut dyr som ikke produserer kalver. Dette også for å redusere bestanden av voksne 

uproduktive dyr som og forsyner seg sterkt av et allerede presset beiteområde.  

Sitat slutt. 

 

 

Nord-Uløy: 

Jaktlaget her har sendt følgende e-post datert 06.05.15: 

Har ikke fått tilbakemelding om elgtelling på Nord Uløya elgvald vinter/vår 2015.06.21 Kvoten 

bør settes til 2 stk. årskalv. 1 stk. ku 1,5 år og eldre samt 1 okse. 1,5 år og eldre.  

Vurdering 

Ved vurdering av årets tildeling for både Kågen og Nordre Uløy er det lagt til grunn de 

tilbakemeldinger vi har fått fra lagene om antatt dyretall.  

 

Tilbakemeldingen fra Kågen utmarkslag og Kågen grunneierlag har ulike oppfatninger av 

tilstanden i vallene. Basert på innrapporteringen av vallene legger kommunen til grunn de 

tellinger som faktisk er foretatt av Kågen utmarkslag og tildeler kvote basert på disse 

observasjoner.  

 

Tilbakemeldingen fra Nordre Uløys jaktlag foretas med bakgrunn i sett elg skjema i 2014. i tråd 

med de observasjoner som er gjort.   

 







 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/348 -20 

Arkiv: M50 

Saksbehandler:  Grethe Ihlang 

 Dato:                 04.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
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Arnøya: Klage på renovasjonsavgift - eiendommen gnr 61 bnr 4 i Geitvika 

Henvisning til lovverk: 

 

Forurensingsloven 

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 61 bnr 4 og Avfallsservice as sin behandling av denne. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 

kommuner tilsluttet  Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Maks Mikkelsen om fritak for 

renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 61 bnr 4. 

 

 

Saksopplysninger og vurdering 

Maks Mikkelsen, sier i sin klage, at hans hytte i Geitvika ikke har noen veiforbindelse. For 

levering av søppel må en gå 7 km i ulendt terreng. Dette betyr at han aldri vil benytte seg av 

containeren i Akkarvik, og at han i praksis betaler for en tjeneste han ikke får. 

 

Avfallsservice as behandlet klagen i skriv datert  17.07.15. 

 

Forskriftenes § 2 – Virkeområde sier: 

 

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i 

kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, herunder også 

hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som 

selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet med 



eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i 

bygning som ikke er seksjonert. 

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften. 

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. 

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av 

husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig 

avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder 

i forskrift om farlig avfall. 

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og 

fritidsabonnement. 

 

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle 

registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall. 

 

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må 

foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger 

det ikke noen særlige grunner. Hytta benyttes og det produseres avfall som skal håndteres på en 

forsvarlig måte. Det at hytta er liten og ikke ligger inntil hovedveien er ikke noen fritaksgrunn. 

 

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig 

behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i 

regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen, og er med 

på å dele de felles kostnadene som følger av dette. 

 

Det er satt ut container for avfall ved fiskemottaket i Akkarvik. Dette skal dekke behovet for 

fritidsabonnenter i området. 

 

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi 

fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få 

betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms. 

 

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  

§ 29. Klage  -  står det sitat:  

Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter, kan påklages. Overordnet 

klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.   

Sitat slutt. 

 

Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken. 

Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra 

Avfallsservice den 17.07.15.  Se vedlegg. 
 











 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/348 -21 

Arkiv: M50 

Saksbehandler:  Grethe Ihlang 

 Dato:                 04.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

57/15 Formannskap 07.09.2015 

 

Arnøya:  Klage på krav om betaling av renovasjonsavgift på eiendommen gnr 

60 bnr 82 i Geitvika 

Henvisning til lovverk: 

 

-  Forurensingsloven 

- Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 60 bnr 82 og Avfallsservice as sin behandling av denne. 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 

kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Elbjørg Mathiassen om fritak 

for renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 60 bnr 82. 

 

 

Saksopplysninger og vurdering 

 

Elbjørg Mathiassen har i sitt brev til Avfallsservice as, datert 08.06.15, bedt om fritak fra gebyr 

for renovasjon på hennes hytte i Geitvika på Arnøya. 

 

Hennes begrunnelse for fritak er at Geitvika er ei veiløs bygd på Arnøya, hvor alt søppelet blir 

tatt med hjem. Dem har i mange år rydda opp i søppel som kommer drivenes i sjøen, og på 

denne måten hatt sitt eget «skrotnisse-prosjekt» i bygda.  

 

Hun mener videre at å fakturere hyttene for renovajsonsavgift gir Skjervøy kommune et dårlig 

omdømme, og mener det fokuseres mer på penger, enn at kommunens innbyggere trives og har 

det bra. 

 

Avfallsservice behandlet søknaden 17.07.15, der det ble konkludert med, at det ikke kan 



gis fritak fra renovasjonsavgiften. 

 

 

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig 

behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i 

regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med 

på å dele på de felles kostnadene som følge av dette. Det skal betales avgift for renovasjon for alle 

registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall. 
 

Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på flere steder i Skjervøy kommune. 

Med bakgrunn i dette kan en ikke se at det her foreligger særskilte grunner for å gi fritak.  

 

Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få 

betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms. 

 

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  

§ 29. Klage  -  står det sitat:  

Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet 

klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.   

Sitat slutt. 

 

Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken. 

Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra 

Avfallsservice den 17.07.15.  Se vedlegg. 
 

 

 









 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1077 -3 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 13.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

58/15 Formannskap 07.09.2015 

 

Samarbeidskommune for bygging og drift av fengsel (OPS) 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

Skjervøy kommune ønsker ikke å inngå et samarbeid med Norda Partners AS med tanke på 

etablering av fengsel. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Skjervøy kommune mottok i juli en henvendelse fra ei investorgruppe (Norda Partners AS v/ 

Tor Blaasmo) ang et mulig samarbeid om bygging og drift av fengsel. Bakgrunnen er behovet 

for flere fengselsplasser for å redusere fengselskøene. Det legges opp til at ei løsning kan være 

OPS (offentlig-privat samarbeid), og derfor sender investorgruppa en forespørsel til norske 

kommuner.  

 

Etablering av fengsel vil gi arbeidsplasser, og nye arbeidsplasser er selvsagt et ønske og et mål 

for alle kommuner. For å kunne gi et positivt svar til investorgruppa, bør det bunne i konkrete 

forslag på areal og bygning(er). I Skjervøy kommune er det ikke egna bygningsmasse som 

kunne vært benytta til et slikt formål, selv med ombygging og/eller utvidelse. Det er heller ikke 

regulerte områder som kan tilbys. I forslag til arealplan, som er under utarbeidelse, er det ikke 

lagt opp til større områder utenfor tettstedet til offentlige formål. En institusjon av en viss 

størrelse krever også infrastrukturelle tiltak, som i så fall også må tas med i vurdering. 

 

Vurdering: 

Til tross for at etablering av fengsel gir mulighet for arbeidsplasser, anbefaler rådmannen at 

Skjervøy kommune ikke melder seg som aktuell som samarbeidskommune i et OPS-samarbeid 



for bygging og drift av fengsel. Betingelser for å melde seg på, slik som tilgang på areal, 

bygninger og infrastruktur, kan ikke sies å kunne oppfylles uten videre. 

 

 

 





 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1106 -1 

Arkiv: 241 

Saksbehandler:  Magnar Solbakken 

 Dato:                 05.08.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

59/15 Formannskap 07.09.2015 

 

Fremtidig bruk av Ivar Lunds legat 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om stiftelser (stiftelsesloven) (2001) 

 

Vedlegg 

1 Om bruk av Ivar Lunds legat 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak:  

1. Ivar Lunds legat avvikles 

2. Legatets midler overføres til prosjektet Samspill for trygghet og trivsel, og øremerkes 

handlingsdelen i fattigdomsplanen.  

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommune har den senere tid hatt to legater (nå også benevnt stiftelser), Madam Lyngs 

legat og Ivar Lunds legat. Legater var meget vanlig frem til midten av 1900-tallet, og ofte – som 

for nevnte to legater – var formålet omsorg for fattige og nødlidende. Utviklingen av 

velferdsstaten og stadig redusert avkastning på slike pengeplasseringer har gjort legatene mindre 

relevante og lite økonomisk hensiktsmessig.  

 

Etter et formannskapsvedtak 24.2.2011 «Madam Lyngs og dr Ivar Lunds legater – endring av 

statutter» ble Madam Lyngs legat etter en relativt omfattende prosess avsluttet. Ivar Lunds legat 

ble det ikke gjort noe med.  

 

Dr Ivar Lund var distriktslege på Skjervøy og ordfører i 1893-94. Rentene av hans legat skulle  

”utdeles årlig til værdige trengende som ikke har bidrag av fattigvesenet etter vedkommende 

formannskap bestemmende.” Ivar Lunds legat er nå på rundt 96 000 kr. 

 

Siste hendelse i saken er fra januar i år da prosjektet Samspill for trygghet og trivsel (STT, 

tidligere «Ungdom på ræk») henvendte seg pr brev til formannskapet i Skjervøy kommune med 



forslag om at legatets midler brukes i deres arbeid. På ordførers anmodning legges saken derfor 

fram for formannskapet.  

 

Vurdering 

Med stiftelsesloven av 2001 (§ 8) ble alle legater (og tilsvarende) pålagt registrering i 

stiftelsesregisteret innen 2003. Våre to legater ble ikke registrert der, men Madam Lyngs legat 

ble nedlagt i dialog med Lotteri- og stiftelsestilsynet og i henhold til lovens bestemmelser. Ivar 

Lunds legat skulle altså vært meldt inn i Stiftelsesregisteret for lenge siden.  

 

Skal legatet bestå som registrert stiftelse må økonomien i dette vurderes. Registeret tar ca 900 

kroner i etableringsgebyr, samt et årlig gebyr på drøyt 600 kr. I tillegg kreves det årlig innmeldt 

regnskap. Det må også nedsettes et legatstyre som blant annet skal forvalte kapitalen. Med andre 

ord vil dette medføre årlige kostnader og et betydelig byråkrati, og med så vidt liten kapital vil 

det neppe være lønnsomt. Stiftelsestilsynet har i utgangspunktet satt 100 000 kr som minimum 

grunnkapital. 

 

Legatets formål er i liten grad relevant i dag, da NAV har overtatt denne rollen. Omdanning 

eller avvikling av legatet bør derfor vurderes, og sett opp mot kostnader i penger og arbeid vil 

den klare anbefalingen være avvikling.  

 

Det neste spørsmålet er dermed hva legatets midler eventuelt skal brukes til? Det er naturlig å ta 

utgangspunkt i legatets formål som var Ivar Lunds intensjon, altså verdige trengende som ikke 

på andre måter får hjelp. Nå har vi ikke direkte fattige i kommunen, da trengende enkeltpersoner 

får støtte fra NAV. Imidlertid har vi svake grupper også i Skjervøy; henvendelsen fra STT virker 

i så måte treffende. Prosjektgruppas henstilling om å knytte legatets midler opp mot 

handlingsdelen i fattigdomsplanen med mål om at «Alle barn og unge skal kunne delta og 

utvikle seg» er en forslag rådmannen kan slutte seg til.  

 

Formannskapet er styre for legatet, og har dermed myndighet til å beslutte i saken.  



Skjervøy kommune

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77775575
Postboks 145 Skoleveien 6 Orgnr:

9189  SKJERVØY        
E-post: Internett:            

www.skjervoy.kommune.no
Bankkonto: 

47400504578

Formannskapet i Skjervøy kommune

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/129-4 805/2015 26.01.2015

Om bruk av Ivar Lunds legat

I særutskrift fra Skjervøy Formannskap fra møte 15/9 1960 henvises til legater i kommunen, blant annet Ivar Lunds 
legat hvor målgruppen er «værdige trengende som ikke har bidrag av fattigvesenet».
I dag står det i følge administrasjonen kr.90 000 i dette legatet.

Prosjektgruppen «Samspill for trygghet og trivsel» som er videreføringen av prosjektgruppen «Ungdom på ræk» har 
blant annet vært ansvarlig for å utarbeide en kommunal handlingsplan mot fattigdom. Denne er vedtatt i 
kommunestyret.
Prosjektgruppa er også ansvarlig for å følge opp planen.

Vi henstiller til formannskapet at bruk av disse pengene knyttes opp mot handlingsdelen i fattigdomsplanen, spesielt 
Mål 2 som sier «Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg»
Forslag til prioritering av tiltak er tydeliggjort avslutningsvis i fattigdomsplanen; Friluftsgjengen, Utstyrsbank, «Ung 
og aktiv» og «Opplevelseskort»

Vi ønsker å knytte bruk av disse midlene til målgruppen barn og unge.  Gode opplevelser og deltagelse er viktig 
forebygging. At noen faller utenfor på grunn av manglende ressurser er sårt og stigmatiserende.

Hilsen
Eldbjørg Ringsby

Medlemmer i STT

Arild Torbergsen
Tommy Arne Hansen
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Besøksadresse Telefon   Telefaks Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 
Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 
Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL 
 
Utvalg: Fylkestinget  
Møtedato: 16.06.2015 
Utvalgssak: 26/15  
 
Resultat:  
 
Arkivsak: 15/2574-5 
Tittel: NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE, SKOLEBYGG 

SKJERVØY - OMBYGGING OG UTLEIE AV LOKALER TIL 
SKJERVØY KOMMUNE OG LERØY AURORA AS  

 

Behandling: 
Representanten Roy Waage, K, fremmet følgende forslag (1) på vegne av KP, SP, V, H, FrP, SV, R, 

KrF og AP til nytt pkt. 5: 

 

«Fylkestinget ber fylkesrådet se på framtidig drift av Newton-rom i Troms der også 

fylkeskommunen deltar.» 

 

Votering (36 representanter til stede): 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Forslag (1) – enstemmig vedtatt. 
 
 

 

Vedtak: 
1. Fylkestinget vedtar ombygging av lokaler på Skjervøy videregående skole for utleie til 

Skjervøy kommune og Lerøy Aurora AS innenfor en kostnadsramme på kr 14.425.000,. 

 

2. Fylkesrådet gis fullmakt til å fremforhandle forpliktende leieavtaler og deretter sette i 

gang arbeidet med ombyggingen. 

 

3. Renter og avdrag vil påløpe fra 2016, og innarbeides i økonomiplanen sammen med 

husleieinntekter. 

 

4. Fylkesrådet gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 14.425.000,-. 

 

5. Fylkestinget ber fylkesrådet se på framtidig drift av Newton-rom i Troms der også 

fylkeskommunen deltar.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Knut Kvernvold 

Øvre ringvei 12B 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/926-2 4197/2015 69/101 24.06.2015 

 

Øvre Ringvei 12B:  Søknad om  innsetting av takvindu - gnr 69 bnr 101 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Knut Kvernvold søker om innsetting av takvindu på sin eiendom Øvre Ringvei 12B. Tiltaket er 

innenfor rammene gitt i reguleringsbestemmelsene for området.  

 

Det foreligger ingen anmerkninger fra naboer i område. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Knut Kvernvold byggetillatelse for innsetting 

av takvindu på gnr 69 bnr 101 som omsøkt. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Randi Eva Pettersen og Einar Einarsen 

Skoleveien 13 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/997-2 4408/2015 69/199 01.07.2015 

 

Skoleveien 13:  Søknad om dispensasjon fra  byggegrense garasje angitt i 

reguleringsplan for ST. Hanshaugen - gnr 69 bnr 199 

Saksopplysninger/vurderinger:  

Randi Eva Pettersen og Einar Einarsen søker om dispensasjon fra byggegrense vei, som er 7m i 

plankartet i reguleringsplanen for St. Hanshaugen. De ønsker å senke byggegrensen fra 7 m til 

5,4 m fra Skoleveien fra nedre hjørne i framtidig garasjebygg.  

Reguleringsbestemmelsen for St. Hanshaugen, pkt. 1.8, åpner for at garasje kan plasseres 

nærmere vei enn det byggegrense viser. 

 

Vedtak: 

I medhold av pkt. 1.8 i reguleringsbestemmelsene for St. Hanshaugen, gis Randi Eva Pettersen 

og Einar Einarsen dispensasjon fra 7 m, som er angitt i gjeldende reguleringsplan, til å bygge 

inntil 5,4 meter fra Skoleveien i nedre hjørne av fremtidig garasjebygg. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

rådgiver 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Joakim og Ida Mathiassen 

Rønning Østgårdsvei 4 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/944-3 3904/2015 69/447 12.06.2015 

 

Rønning Østgårds vei 4: Søknad om oppføring av veranda/carport og 

overbygg inngangsparti - gnr 69 bnr 447 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

I møte med Joakim Mathiassen, 11.06.2015 ble en enige om at tiltaket med støttemurer kommer 

inn under tiltak som krever ansvarsrett. Søkere har derfor valgt å ta ut denne delen av søknaden. 

Søknaden som den nå foreligger omhandler kun bygging av veranda med carport og overbygg til 

inngangsparti. Støttemurene vil komme som en egen søknad på et senere tidspunkt. 

 

Gjeldende reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Vågavann, 1974. 

Søknaden som den nå foreligger er i tråd med reguleringsplanen. 

 

 

Samtlige naboer har samtykket til tiltaket. 

 

Arealet på veranda/carport overbygg inngangsparti er 24,4 m2 og tomtearealet er 772,1 m2. 

 

 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Joakim og Ida Mathiassen byggetillatelse for 

veranda/carport og overbygg til inngangsparti på gnr 69 bnr 447. 

 

 

 

Klageadgang 



 

  

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Ivar Pedersen 

Trollveien 11 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/872-2 3918/2015 69/418 12.06.2015 

 

Trollveien 11: Søknad om oppføring av tilbygg - gnr 69 bnr 418 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan, Sentrum Nord, sist revidert 11.03.1994. 

Samtlige naboer har samtykket til tiltaket. 

Arealet på tilbygget er 21,5 m2 og tomtearealet er 799 m2. 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Ivar Pedersen byggetillatelse for tilbygg på gnr 

69 bnr 418 som omsøkt. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Svein-Roger Mikkelsen 

Severin Steffensens vei 13 

9180 SKJERVØY  

 

Att. uloybuen@gmail.com 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/923-3 4275/2015 1941/53/30 29.06.2015 

 

Simavåg: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt 

byggetillatelse for oppføring av naust gnr 53 bnr 30 

 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanen for Skjervøy kommune. 

 

Saksopplysninger/vurderinger:  

Svein-Roger Mikkelsen søker om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av naust på gnr 

53 bnr 30 Simavåg. 

 

Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder 

Hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører 

Dispensasjon ifra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til 

anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til 

anvendelse. 

 

Naustet har en grunnflate på 38,1 m2 og har en tradisjonell utførelse.  

 

Tomta som naustet bygges på ble fradelt i 2003. I forbindelse med denne fradelinga var saken ute 

til høring hos impliserte parter. 

 

Planutvalget i Skjervøy kommune, i møte 01.09.2003 sak 65/03, gjorde den gang følgende 

vedtak: 

 

 

 

 
 



 

  

 

I sak 64/14 i Skjervøy formannskap ble det gjort følgende betraktninger og vedtak: 

 

Planutvalget gjorde slikt vedtak: 
I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til fradeling av tilleggsareal på 
henholdsvis 560 og 200 kvm til eiendommene 53/29 og 53/30 som omsøkt. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 
 

 

 

På bakgrunn av dette mener vi at krav til høring ble oppfylt i fradelingssak 65/03 og i 

fradelingsak 64/14. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19- 2 gis Svein-Roger Mikkelsen dispensasjon fra 

plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens LNF sone 2 for oppføring av naust på gnr 53 

bnr 30 Simavåg. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Svein-Roger Mikkelsen byggetillatelse for 

oppføring av naust på gnr 53 bnr 30 Simavåg. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Tove Albrigtsen 

Øvre Ringvei 16 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1026-2 4512/2015 69/821 06.07.2015 

 

Øvre Ringvei 16: Søknad om bygging av garasje - gnr 69  bnr 821 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Arealet på garasjen er 26,5 m2 og tomtearealet er 842 m2. Garasjen skal bygges fast i boligen og 

i grenselinja til Ringveien 14. Siden garasjebygget er bygget fast i boligen vil det bli beregnet 

tilknytningsavgift for 70 kr/m2. Samtlige naboer har samtykket til tiltaket. Ulrik Nilsen er på 

ferie i Sverige og har på telefon den 22.06.2015 samtykket til at garasjen kan bygges som 

omsøkt. 

 

Gjeldende reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Ringveiene,1974. 

Søknaden som den foreligger er i tråd med reguleringsplanen. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Tove Albrigtsen byggetillatelse for garasje på 

gnr 69 bnr 821 som omsøkt. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Ørneveien Naturbarnehage 

Ørneveien 1 

9180 SKJERVØY  

 

Att. May Lisbeth Kristiansen 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1107-2 4842/2015 K45 10.08.2015 

 

Søknad om å sette rypesnarer på Skjervøya 

 

Saksopplysninger:  

Ørneveien Naturbarnehage søker om oppsetting av rypesnarer på Skjervøya i friområdet nær 

barnehagen i forbindelse med et høstprosjekt for førskolebarna fra slutten September og 

November. 

 

Vedtak: 

Snarefangst på lirype og fjellrype er lovlig i perioden 10.9. – 15.3 i Troms og Finnmark. Ut i fra 

dette gis det tillatelse til snarefangst fra Ørneveien Naturbarnehage som omsøkt. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Sissel Nordin Sumstad 

Verftsveien 11 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/880-3 4230/2015 69/529 25.06.2015 

 

Verftsveien 11: Søknad om oppføring av altan, innsetting av  altandør og nye 

vindu - gnr 69 bnr 529 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Sissel Nordin Sumstad søker om oppføring av oppføring av altan, innsetting av altandør og nye 

vindu på sin eiendom Verftsveien 11. Tiltaket er innenfor rammene gitt i regulerings-

bestemmelsene for området. Det foreligger ingen anmerkninger fra naboer i området. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Sissel Nordin Sumstad byggetillatelse for 

oppføring av altan, innsetting av altandør og nye vindu på gnr 69 bnr 529.  

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

rådgiver 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            
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 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Thomassen AS 

 

9584 SØR-TVERRFJORD  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1042-3 4432/2015  01.07.2015 

 

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Geitvik - gnr 61 bnr 2 

Henvisning til lovverk: 

 

Konsesjonslovens §§ 1 og 9. 

 

 

Saksopplysninger/ Vurderinger:  

Det er gjort avtale om kjøp av eiendommen 69/2. På grunn av størrelsen er eiendommen 

konsesjonspliktig 

 

 

Søker: Thomassen AS, orgnr. 976493737, 9584 Sør-Tverrfjord i Loppa kommune.  
 

Vedtektsfestet formål til selskapet: Landhandel, bensinstasjon, maskinarbeid, brøyting og det som naturlig 

faller herunder. 
 

I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 917,6 daa,. 

Av opplysninger i gårdsarkivet går det fram at eiendommen har 12,6 daa dyrka jord. Dette arealet 

har ikke vært nyttet på mer enn 30 år, og blir etter reglene ikke lengre betraktet som dyrka jord. 

 

http://gardskart.skogoglandskap.no/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: http://gardskart.skogoglandskap.no 

 

Ifølge gjeldende arealdel av kommuneplanen for Skjervøy, er den bebygde delen av eiendommen 

i strandsonen. Denne delen inngår i sone 2, som kan være områder av landbruksmessig betydning 

og områder hvor spredt bolig- og ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.  

 

Øvrig del, dvs. mesteparten, av eiendommen ligger i sone 1 med frilufts, reindrifts- og 

naturforvaltningsinteresser. Her er ikke bebyggelse tillatt.  

 

På eiendommen, i sone 2, står et bolighus med grunnflate 56 m2 oppført i to etasjer i 1947 et 

naust fra samme tidsrom. Alle bygninger oppgis i konsesjonssøknaden å være i god stand. 

 

Formålet med ervervet er å bruke eiendommen som fritidseiendom. Eiendommen ikke har vært 

brukt til landbruk siden 1950-60 tallet. 

 

 

Kjøpesummen er oppgitt til kr. 1.000.000,-. 

 

Vurdering etter konsesjonsloven: 

Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av 

fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 

bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

 

1. framtidige generasjoners behov 

2. landbruksnæringen 

3. behovet for utbyggingsgrunn 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 

5. hensynet til bosettingen 

 

Konsesjonslovens § 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer,  

sies følgende: 

 

Ved avgjørelser av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruks 

formål skal det til fordel legges særlig vekt på: 

 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig pris i området 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 

 

 
 



 

  

Eiendommen og området på Sør-vestsiden av Arnøya er fraflyttet. Det er ikke veiforbindelse til 

denne delen av øya. Eiendommen har svært begrensa landbruksmessige interesser, både på grunn 

av beskjedne ressurser og at arealene er gjengrodd. 

 

En har ikke spesielle merknader til kjøpesummen 

 

Vedtak: 

 

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1 og 9 og innvilger konsesjon til Thomassen AS 

for erverv av eiendommen gnr. 61 bnr. 2 i Skjervøy kommune til fritidsformål som søkt. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen og området på sør vest siden av Arnøya er 

fraflyttet. Eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse, både på grunn av små 

produktive arealer som nå er gjengrodd og at eiendommen er uten vegforbindelse 

 

Kjøpesummen aksepteres. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 
Vedtaket er elektronisk godkjent og sendes ut uten underskrift. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Ragnar Kristiansen Presteveien 3A 1602 FREDRIKSTAD 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
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Trond Simonsen AS 

 

9192 ARNØYHAMN  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/976-2 4535/2015 57/20 07.07.2015 

 

Draugnes: søknad om, ombygging av fjøs til fritidsbolig, bruksendring og 

ansvarsretter - gnr 57 bnr 20 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

Trond Simonsen AS søker om byggetillatelse for ombygging av fjøs til fritidsbolig, bruksendring 

av eksisterende bygning fra fjøs til fritidsbolig. Tiltaket medfører heller ikke vesentlige 

fasadeendringer på bygningen. Eksisterende private ledningsnett for vann og kloakk, sammen 

med bolighus benyttes. Det skal legges ny septiktank. Eksisterende avkjørsel til fylkesvei 

benyttes og søker vil søke om utvidet avkjørselstillatelse hos veimyndighetene. 

 

 

Trond Simonsen AS søker ansvarsrett innenfor kategorien som SØK og PRO og UTF innenfor 

kategoriene Tre/betongarbeid, våtrom og pipe. Trond Simonsen AS har sentral godkjenning som 

UTF av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 -. 

 

Nord- Troms Rør AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene PRO og UTF på VVS 

installasjon. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning 

 

Y.E Anlegg og Transport AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene UTF på skifte av 

septiktank. Yngvar Einarsen har drevet med vann og avløpsarbeid siden 1979 og har hatt ADK-1 

siden 1992.  

 

Vi forutsetter at avløpet etter skifte av septiktank oppfyller kravene i forurensningsloven jfr. plan 

– og bygningsloven § 27-2. 

 

Arealer: 

Arealet som skal ombygges til fritidsbolig er på 80 m2 og er i 1 etasje.  



 

  

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Trond Simonsen AS byggetillatelse for 

ombygging av eksisterende fjøs til fritidsbolig på gnr 57 bnr 20 som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Trond Simonsen AS ansvarsrett i kategoriene 

SØK, PRO og UTF i tre/betongarbeid, våtrom og pipe på dette prosjektet. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord-Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene 

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

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Y.E Anlegg og Transport AS ansvarsrett 

innenfor kategorien UTF på skifte av septiktank.  

Som en forutsetning i tildeling av ansvarsrett er at anlegget etter skifte av septiktank oppfyller 

kravene i forurensningsloven jfr. plan – og bygningsloven § 27-2. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, fjerde ledd, gis punkt d, innvilges bruksendring 

for eksisterende fjøs på eiendommen gnr 57 bnr 20. Bygningen endres til fritidsbolig. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Y.E Anlegg og Transport AS Haugnes 9192 ARNØYHAMN 

Nord Troms Rør AS Strandveien 90 9180 SKJERVØY 

 

 



 

  

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
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Jannicke Henriksen 

Klaus Dreyers vei 33 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1024-2 4572/2015 69/661 08.07.2015 

 

Klaus Dreyers vei 33: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 

Dreyerjorda - gnr 69 bnr 661 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

Jannicke Henriksen, søker om dispensasjon fra bestemmelsen, pkt. 1.6 (garasjebygg inntil 30 

m2), i reguleringsplanen for Dreyerjorda. De ønsker å bygge et framtidig garasjebygg på inntil 

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

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

Vedtak: 

I medhold av pkt. 7.1 i reguleringsbestemmelsene for Dreyerjorda, gis Jannicke Henriksen 

dispensasjon fra samme reguleringsplan til å bygge et fremtidig garasjebygg på inntil 50 m2. 

  



 

  

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
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Nytt Bygg AS 

Kirkegårdsveien 59 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/59-7 4589/2015 69/559 09.07.2015 

 

Strandveien 52: Forlengelse av midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 559 

Saksopplysninger:  

 

22.04.2015 ble det innvilget midlertidig brukstillatelse fram til 24.04.2015 hvor det står følgende 

(kursiv skrift): 
 

Tidsbegrenset brukstillatelse:  
Brukstillatelsen gjelder fram til 24.04.15 da det skal leveres til kommunen bekreftelse på at 

følgende er utført: Montere rømningsvei fra soverom loft, fullføre bad- og vaskerom 2 etasje samt 

sjekk av brannvarslere og slukkere. Dersom slik bekreftelse forelegges kommunen innen fristen vil 

den midlertidige brukstillatelsen forlenges til 14.09.15. Innen denen frist skal følgende bekreftes 

ferdig Innredning i hovedbad, sove- og vaskerom i 2 etasje, skifte vindu, nytt inngangsparti (etter 

tomtekjøp), nytt tak med oppgradering isolasjonstykkelse samt rehabilitering av pipe. 

 

09.07.2015 bekrefter Nytt Bygg AS følgende på mail (kursiv skrift): 
 

Viser til telefonsamtale og tidligere møte med Kjell O. Lehne. Kan bekrefte at de tingene som var 

satt som forutsetning for midlertidig brukstillatelse er utført. Dette gjaldt rømningsvei, bad og 

vaskerom i 2. etg. og brannsikring innvendig med varsler og slokkere.Disse arbeidene ble 

utført/sikret og ferdigstilt den 23.4.2015. Den 24.4.2015 var jeg personlig innom Kjell O. Lehne 

og bekreftet at jobben var utført. Det er i tillegg utført en god del arbeid utover dette. 

 

 

  



 

  

 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE- FORLENGELSE 
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis forlengelse av midlertidig brukstillatelse i 

henhold til anmodning på telefon 09.07.2015 fra ansvarlig søker. 

 

Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket:  

2 etasje og loft. 

 

Gjenstående arbeider:  

- Gjenstående arbeid skal være dokumentert ferdig utført ved innsendelse av anmodning 

om ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende 

foretak.  

- Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten 

ugrunnet opphold etter at gjenstående arbeid er dokumentert ferdig utført. 

 
Tidsbegrenset brukstillatelse:  
Brukstillatelsen gjelder fram til 14.09.2015.  

 

Midlertidig brukstillatelse opphører uten nærmere varsel samme dato om det ikke foreligger søknad 

om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.  

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/59-7.  

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Birgit Paulsen Strandveien  52 9180 SKJERVØY 

 

 



 

  

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Stein Harald Nilsen 

Kirkegårdsveien 10 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1025-5 4633/2015 69/196 15.07.2015 

 

Kirkegårdsveien 10: Søknad om tillatelse til bygging av støttemur - gnr 69 bnr 

196 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

Det søkes om å bygge en støttemur i grenselinja til Kirkegårdsveien 8. Muren blir på ca. 13 m og 

vil på det høyeste bli 120 cm. I tillegg skal det legges en fylling mot støttemuren.  

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Stein Harald Nilsen byggetillatelse for å bygge 

støttemur med tilhørende utfylling som omsøkt gnr 69 bnr 196. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 



 

  

 

 

 

 

Kopi til: 

Sylvi Nilsen Kirkegårdsveien 8 9180 SKJERVØY 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Daniel Jakobi 

Nordveien 28 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/179-18 4309/2015 69/791 30.06.2015 

 

Pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig virkning. Forhåndsvarsel om 

ileggelse av tvangsmulkt 

Eiendom : Gnr 69  Bnr 791  

Tiltakets adresse : Nordveien 28 

Tiltakets art : Påbegynt arbeide med grunnmur 

Tiltakshaver  : Daniel Jakobi 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

Den 26.06.2015 mottak vi en kopi av en epost fra Skjervøy Byggeservice AS til Dem hvor det står 

følgende: 

 

«Vi ser at det er påbegynt arbeid med grunnmur. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi ikke har 

prosjektert dette, og vil ikke stå ansvarlig som prosjekterende som omsøkt. På bakgrunn av 

dette må vi trekke prosjekteringen vår på dette prosjektet til det foreligger en avklaring.» 

 

Det vises og til søknad utarbeidet av Skjervøy Byggeservice AS og delegert vedtak om 

byggetillatelse og vedtak om ansvarsretter gjort av oss 30.04.2015.  

 

 

Vedtak 
 

Med hjemmel i pbl § 32-3, jf § 32-4 gis pålegg om stans av påbegynt arbeid med grunnmur 

i Nordveien 28 med øyeblikkelig virkning. 

 

Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når arbeidet er stanset. 
 



 

  

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt: 

I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl 

§ 32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom det ulovlige arbeidet ikke 

stanses øyeblikkelig. 
 

 

Begrunnelse for vedtaket: 

Vedtaket begrunnes med at Skjervøy Byggeservice AS ikke lenger står ved ansvarsrett gitt i 

funksjonene SØK og PRO mur og trearbeider tiltaksklasse 1.  

 

Dette var en av forutsetningene for vedtaket gjort av oss 30.04.2015.  

 

 

 

Deres rettigheter: 
De har rett til å uttale Dem før vedtak om ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for dette settes til 4 

uker fra brevets dato, jf pbl § 32-2 første ledd. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Ove Lehne 

Teknisk sjef 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Skjervøy Byggeservice AS    

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Kirsti Hofsøy 

Strandveien 15 B 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/916-2 4161/2015 69/675 23.06.2015 

 

Verftsveien 1: Søknad om oppføring av altan - gnr 69 bnr 675 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Kirsti Hofsøy søker om oppføring av oppføring av altan på sin eiendom Verftsveien 1. Tiltaket er 

innenfor rammene gitt i reguleringsbestemmelsene for området.  

 

Det foreligger ingen anmerkninger fra naboer i område. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Kirsti Hofsøy byggetillatelse for oppføring av 

altan på gnr 69 bnr 675 som omsøkt.  

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

rådgiver 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Leif Håkon Pedersen 

Verftsveien 9 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/996-2 4553/2015 69/528 07.07.2015 

 

Verftsveien 9: søknad om byggetillatelse av tilbygg og dispensasjon fra 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 528 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Dreyerjorda. 

Tilbygget er på 18 m2 og skal brukes til utvidelse av stue. Tilbygget skal bygges 4 m fra 

veiskulder. I gjeldende reguleringsplan er byggegrensa 7 m til veiskulder.  Tilbygget medfører 

ingen endring av avkjørsel. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Leif Håkon Pedersen byggetillatelse for 

oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 528 som omsøkt. 

 

Det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, slik at bygget kan plasseres 4 m fra 

veiskulder som vist på tilsendte situasjonsplan. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 



 

  

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Martin og Susanne Minde 

Skoleveien 7 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1000-3 4560/2015 69/284/747 08.07.2015 

 

Skoleveien 7: oppføring av garasje - gnr 69 bnr 284 og 747 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Arealet på garasjen er 48 m2 og tomtearealet er 842 m2. Nedre vestre hjørne av garasjen skal 

bygges på grensa til Skoleveien 11. Øvre østre hjørne kommer nærmere enn 4m mot gnr 69 bnr 

508. Samtlige naboer har samtykket til tiltaket.  

 

Søknaden som den foreligger er i tråd med reguleringsplanen. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Martin og Susanne Minde byggetillatelse for 

garasje på gnr 69 bnr 284 og 747 som omsøkt. 

 

Det forutsettes at eiendomsforholdene mellom 69/1, 69/747 og 69/508 er avklart før tiltaket 

iverksettes. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Rune Skjei 

Reppevegen 67 B 

7054 RANHEIM  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/333-5 4598/2015 68/37 10.07.2015 

 

Nikkeby: søknad om endring, av tillatelse til rivning og gjenoppbygging av 

tilbygg gitt 24.02.2015 gnr 68 bnr 37 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Rune Skjei søker om fasadeendring samt rivning og gjenoppbygging av eksisterende tilbygg på 

gnr 68 bnr 37.  
 

Rune Skjei fikk byggetillatelse, 24.02.2015, for følgende tiltak: 
 

Endring av vindu samt rivning av eksisterende tilbygg som så skal gjenoppbygges. 

Rivning av tilbygg må gjøres grunnet store råteskader. Søker opplyser at 

samarbeidspartner for tiltaket er foretaket JL bygg.  
 

Han har siden endret planene på tilbygget i forhold til tidligere søknad. Tilbygget er på 48 m2 

Og skal inneholde bad og inngangsparti. Han begrunner endringen med takhøyde og estetisk 

utforming. 
 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Rune Skjei byggetillatelse for omsøkte tiltak 

med tilsendte tegninger som viser endringer. 
 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

Med hilsen  
 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Willy Mortensen 

Rønning Østgårdsvei 44 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/937-2 3971/2015 69/598 15.06.2015 

 

Rønning Østgårds vei 44: Søknad om oppføring av nytt tak som knytter 

frittliggende garasje fast i bolighus, søknad om fasadeendring og utvidelse av 

veranda mot gang og sykkelveg. - gnr 69 bnr 598 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Søknad om oppføring av nytt tak som knytter frittstående garasje fast i bolighus. Takvinkelen vil 

bli 22 grader. Arealet som dekkes av dette taket vil bli 54,81 m2. Eksisterende garasje er på 35,7 

m2. Areal mellom garasje og hus er 19 m2. Det søkes også fasadeendring ved at det settes inn 2 

vindu på eksisterende bolig ut mot hovedvei. Videre søkes det om utvidelse av eksisterende 

veranda mot gang og sykkelveg. Eksisterende verandaer 18 m2 og det nye arealet blir 54,5 m2. 

 

 

Gjeldende reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Vågavann, 1974. 

Søknaden er i tråd med reguleringsplanen. 

 

 

Samtlige naboer har samtykket til tiltaket. 

 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Willy Mortensen byggetillatelse for om 

oppføring av nytt tak som knytter frittliggende garasje fast i bolighus, søknad om fasadeendring 

ved at det settes inn 2 vindu på eksisterende bolig og utvidelse av veranda mot gang og 

sykkelveg på gnr 69 bnr 598. 

 



 

  

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            
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«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR» «POSTSTED»  

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/988-3 4208/2015 57/139 24.06.2015 

 

Arnøyhamn: søknad om ombygging av fritidsbolig/bolig i Arnøyhamn 

oppføring av tilbygg samt dispensasjon TEK 10 på eksisterende bolig - gnr 57 

bnr 139 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

BM Per Strand Storslett AS søker om byggetillatelse for ombygging av fritidsbolig/bolig og 

oppføring av tilbygg i Arnøyhamn. Det søkes og om bruksendring av eksisterende bygning fra 

fritidsbolig til bolig, samt dispensasjon fra TEK 10 på eksisterende bolig/fritidshus - gnr 57 bnr 

139. Tilbygget oppføres iht. til Tek10 og ombyggingen skal tilpasses Tek 10 så lang det lar seg 

gjøre innenfor rammen av plan- og bygningsloven § 31-2. Eksisterende bolig har tidligere vært 

bolighus.  

 

Tiltaket medfører ingen endring på eksisterende avkjørsel til fylkesvei.  

 

 

 

Vann/avløp: 

I søknaden og i egen mail opplyser Ron Victor Olsen, BM Per Strand Storslett AS, om at det er 

et eksisterende private vann og avløpssystem som skal brukes. Anlegget som foreligger i dag, ble 

skiftet ut for ca. 10 år siden. Entreprenøren som gjorde arbeidet er ikke i drift i dag, og de som 

fikk arbeidet gjort er ikke til stede blant oss i dag. Ved visuell kontroll ser det ut som det er en 3 

kamret slamavskiller på minst 4m3, med ett påfølgende infiltrasjonsanlegg som tilsynelatende 

fungerer. 

 

Vi oppfatter at dette anlegget oppfyller kravene til utslippstillatelse i forurensningsforskriften § 

12-1 som oppfylt.   



 

  

 

 

Arealer: 

I arealer i søknad ligger også arealer for uthus på 23m2 

 
 

BM Per Strand Storslett AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene SØK og PRO. 

Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning.  

 

Trond Simonsen AS søker ansvarsrett innenfor kategorien som UTF innenfor 

bygningskonstruksjoner. Ansvarsområdet dekkes med sentral god-kjenning i 

bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1. 

 

Nord- Troms Rør AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene PRO og UTF på VVS 

installasjon. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning 

 

Det søkes om dispensasjon fra TEK10 på eksisterende fritidsbolig/bolig på radonsperre og 

ventilasjon. Bygget for øvrig tilleggs isoleres i henhold til krav i TEK10.  

 

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis BM Per Strand Storslett AS byggetillatelse for 

oppføring av tilbygg og ombygging av eksisterende bolig på gnr 57 bnr 139 som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis BM Per Strand Storslett AS ansvarsrett i 

kategoriene SØK og PRO bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Trond Simonsen AS ansvarsrett innenfor 

kategorien som UTF innenfor bygningskonstruksjoner. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord-Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene 

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

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-2, fjerde ledd, gis BM Per Strand Storslett AS 

dispensasjon fra TEK10 på eksisterende bolig når det gjelder radonsperre og ventilasjon. 

 



 

  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, fjerde ledd, gis punkt d, innvilges bruksendring 

for eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr 57 bnr 139. Bygningen endres til bolig. 

 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Severin Husa 

Mellomveien 30 

9180 Skjervøy  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1027-2 4593/2015 69/721 10.07.2015 

 

Mellomvien 30 -  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Vågen 

gnr 69 bnr 721 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen, pkt. 1.5 (garasjebygg inntil 35 m2), i 

reguleringsplanen for Vågen. Det planlegges å bygge et framtidig garasjebygg på inntil 50 m2 

etter forenklinger i byggesaksforskriften som trådte i kraft 1. juli 2015.. 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

Vedtak: 

I medhold av pkt. 6.1 i reguleringsbestemmelsene for Vågen, gis Severin Husa dispensasjon fra 

samme reguleringsplan til å bygge et fremtidig garasjebygg på inntil 50 m2 på gnr 69 bnr 30. 

  



 

  

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Arne Olsen 

Spellemannsdalen 6 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1113-2 4926/2015 1941/69/113 12.08.2015 

 

Spellemannsdalen 6: Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei samt 

dispensasjon fra arealgrense for garasje angitt i reguleringsplan for 

Spellemannsdalen gnr 69 bnr 113 

 

Saksopplysninger/vurderinger:  

Det søkes om dispensasjon fra byggegrense vei, som er 7m i plankartet i reguleringsplanen for 

Spellemannsdalen. De ønsker å senke byggegrensen fra 7 m til 4,5 m fra veien i et framtidig 

garasjebygg som plasseres parallelt med denne veien. Eksisterende avkjørsel til vei skal brukes 

og berøres ikke. Reguleringsbestemmelsen, pkt. 1.9, åpner for at garasje kan plasseres nærmere 

vei enn det byggegrensen viser. 

 

Det er en høydeforskjell på 1,5 – 2,0 meter fra vei og ned til terreng ved bolig, som vil kunne 

bidra negativt i forhold til snøbrøyting. 

 

På befaring med søker den 12 august 2015 ble disse forholdene belyst. Søker sa seg villig til å 

selv ta ansvaret for eventuelle skader som kunne oppstå på grunn av snøbrøyting. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 



 

  

 

 

 

Vedtak: 

I medhold av pkt. 1.10 i reguleringsbestemmelsene for Spellemannsdalen, gis dispensasjon fra 7 

m, som er angitt i gjeldende reguleringsplan, til å bygge inntil 4,5 m fra veiskulder. 

 

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 1.8 for Spellemannsdalen til å bygge et 

fremtidig garasjebygg på inntil 50 m2 på gnr 68 bnr 113. 

 

Vedtaket er gjort under forutsetning av at eier av Spellemannsdalen 6 selv er ansvarlig for 

eventuelle skader som kan oppstå på grunn av at avstanden er redusert fra 7 til 4,5 m til 

veiskulder. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

John Christian Buarø 

Trollveien 3 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/965-2 5186/2015 69/645 27.08.2015 

 

Trollveien 3: Søknad om personlig ansvarsrett fo legging av vannledning til 

garasjer - gnr 69 bnr 645 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

John Christian Buarø søker om godkjenning som selvbygger i kategoriene SØK, PRO og UTF til 

legging av vann til garasje. 

 

John Christian Buarø har sannsynliggjort at arbeidene skal utføres iht. plan- og bygningsloven 

med forskrifter. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven § 6-8 selvbygger gis John 

Christian Buarø personlig ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF til legging av vann til 

garasje. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Tony Pedersen 

Kirkegårdsveiein 53 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1072-2 4841/2015 69/689 10.08.2015 

 

Kirkegårdsveien 53 - Søknad om oppføring av veranda - gnr 69 bnr 689 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Tony Pedersen søker om oppføring veranda på sin eiendom Kirkegårdsveien 53. Verandaen er på 

33 m2.  

 

Verandaen skal bygges nærmere nabogrense enn 4 meter. Det foreligger naboerklæring om at 

nabo tillater dette. Det foreligger ingen anmerkninger fra naboer i område. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Tony Pedersen byggetillatelse for oppføring 

av veranda på gnr 69 bnr 689 som omsøkt. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 



 

Skjervøy kommune 

Skjervøy kommune 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 - G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:post@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto:  

 

Natur og ungdom - Torgeir Vestre 

 

   

 

 

 

 

Administrativt vedtak 
 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/630-17 4790/2015 243 05.08.2015 

 

Svar - søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdoms 

Nordområdekonferanse 

 

Saksopplysninger:  

Viser til deres søknad om kr 8 000,- til overnevnte konferanse.  

 

Vurderinger: 

Skjervøy kommune mottar mange søknader om støtte hvert år. Kommunen har anstrengt 

økonomi og yter kun støtte til enkelte formål. Deres organisasjon er dessverre ikke blant disse. 

 

Rådmannen gjør følgende vedtak:  

Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte.  

Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket.  

  
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 

også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

Med hilsen  

 

 

Magnar Solbakken 

Formannskapssekretær 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Skjervøy kommune 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 - G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:post@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto:  

 

N.K.S Veiledningssenteret for pårørende i Nord 

Norge AS 

Løkkeveien 43 

9510 ALTA  

 

Att. Grete Sætermo Rugland 

 

 

Administrativt vedtak 
 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1110-2 4862/2015  10.08.2015 

 

Svar - søknad om tilskudd over budsjett i 2016 

 

Saksopplysninger:  

Viser til deres søknad om tilskudd på kr 10 000,- over budsjett i 2016.  

 

Vurderinger: 

Skjervøy kommune mottar mange søknader om støtte hvert år. Kommunen har anstrengt 

økonomi og yter kun støtte til enkelte formål. Deres organisasjon er dessverre ikke blant disse. 

 

Rådmannen gjør følgende vedtak:  

Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte.  

Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket.  

  
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 

også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

Med hilsen  

 

 

Magnar Solbakken 

Formannskapssekretær 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Skjervøy kommune 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 - G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:post@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto:  

 

Lofoten mot Sellafield 

 

   

 

 

 

Administrativt vedtak 
 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/630-16 4789/2015 243 05.08.2015 

 

Svar på søknad om tilskudd - Lofoten mot Sellafield 

 

Saksopplysninger:  

Viser til deres søknad om kr 1 000,- til arrangementet InfoArena 2015 – nuclear waste and safety 

– meeting point Lofoten. 

 

Vurderinger: 

Skjervøy kommune mottar mange søknader om støtte hvert år. Kommunen har anstrengt 

økonomi og yter kun støtte til enkelte formål. Deres organisasjon er dessverre ikke blant disse. 

 

Rådmannen gjør følgende vedtak:  

Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte.  

Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket.  

  

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen  

 

 

Magnar Solbakken 

Formannskapssekretær 
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