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17/16 Formannskap 21.04.2016 

 

Oppfølgingsrapport nr 2 2016-19 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 BØP-rapport pr 130416 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet tar rapporten til etterretning.  

 
 

Saksopplysninger:  
Vedlagte rapport inneholder følgende:  

A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 161215.  

B) Punkter fra tidligere år som ikke er avsluttet.  

C) Nye investeringer 2016. 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 2016, inkl planer som ikke ble ferdige i 2015.  

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 2016.  

N) Oversikt over saker til kommunestyre/formannskap 
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 
 

 

RAPPORTERING NR 2– FORMANNSKAPSMØTE  

Rapporten oppdatert pr 13.04. 2016 

 

 

A) PUNKTER I VEDTAKET 161216 
1) Renovering av vann- og avløpsnettet. Ansvar: Teknisk  
Kommunestyret ber rådmann prioritere arbeidet med renovering av vann- og avløpsnettet. En god 

del av avløpsnettet er av eldre dato. Om ny VA-ingeniør ikke ansettes i første halvdel av 2016, bør 

det vurderes å kjøpe den type prosjekteringsbistand. Planarbeidet må prioriteres først.100 000 er 

bevilga til spyling. Dette tiltaket ser ut til å fungere. Utstyr for å lokalisere lekkasje er også kjøpt 

inn. Mht disse to tiltaka foreslås det at renovering av vann- og avløpsnettet utsettes. 

 

2) Etablering av frivillighetssentral. Ansvar: ordfører 
Skjervøy kommune har som intensjon å bygge opp en frivillighetssentral. I løpet av 2016 skal det 

utarbeides en søknad for en slik tjeneste i samarbeid med frivillige organisasjoner. Saken legges 

fram til politisk behandling i 2016.  

 

3) Skjenkekontroll. Ansvar: Rådmann 

Skjervøy kommune ser det som viktig å ha en god kontroll med skjenkestedene i kommunen. I 

løpet av 2016 vil ordningen vi har i dag bli evaluert og forbedret. Kommunestyret ber 

rådmann fremme en sak til politisk behandling i løpet av våren 2016.Rådmannen tar dette opp 

regionalt, da vi pr nå har samme kontrollfirma i alle Nord-Troms-kommuner. Saken meldt inn 

til rådmannsutvalget. 

 

4) Reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske organer. Ansvar: ordfører 

Kommunestyret ber formannskapet nedsette et utvalg som skal fremlegge et forslag til nytt 

reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske organer.  

 
 

B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 

SLUTTRAPPORTERT 
 

7) 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 

Skjervøy kommune 
Rådmannen 

PS 17/16



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

2015, viss ikke tjenesten kjøpes eksternt. Plan skal ferdigstilles til sommeren. Bygging av nye, 

små enheter (jfr sak i k-styret i mars) prioriteres. 
 

8) 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. Et 

samarbeidsavtale med i alt 11 boliger, der kommunen har 40 % tildelingsrett er underskrevet. 

Saken følges opp av interkommunal boligprosjektleder fra Storfjord. Presisering: prosjektet er 

ikke et ordinært OPS-prosjekt, da avtale mellom kommune og utbygger går på tilvising – ikke 

tildeling. 

 

9) 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. Utsatt til 2016. Ihht vedtak i k-styre 16.3. kjøpes tjenesten. Varsling om 

igangsetting er gjort. 

 

10) 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. Ny søknad om spillemidler er sendt. Planlagt oppstart til sommeren. Kjøp av 

tjeneste ift oppføring. Endra plassering: ved Eidevannet. 

 
11) 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. Rapport (inkl filmopptak) er mottatt og disse vurderes ift 

tiltak. Referatsak i k-styret i mai. 

 

12) Flomlys kunstgressbanen 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.  

Tilbudskonkurranse uke 48/49. Anlegget skal ferdigstilles innen juli 2016. 
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13) Sykestuekompensasjon  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). Ordninga er sikra i 2016 – og 2017 (?). Evaluering skal 

gjennomføres. 

 

14) Klimaklubben og Grønn Hverdag  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. Forberedende arbeid i 

gang. Ledes av Geir Sagelv. Skolene skal være miljøsertifisert før sommeren. Knut Vidar 

Isaksen er kommunens miljøfyrtårnkoordinator. 

 

15) Kystens Kompetansesenter 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. Leieavtale 

underskrevet. Arbeid med finansiering av Newtonrom pågår. Ymber bidrar med 500 000. 

Utbyggingskostnader lagt inn i budsjettet til Troms Fylkeskommune. Vedtak i TF ift 

kostnader i boks – ca 17 mill. Grunnlagsdokumentet for prosjektet forventes ferdig om ca 1 

mnd (ansvar TF). Byggestart: til sommeren. Mottatt kr 150 000 fra Fiskeridep til innredning 

av Newtonrom. Flere søknader inne. Newtonlærer tilsettes fra 1.8., forutsatt at prosjektet går 

som planlagt. Anbudsprosess igangsatt av Troms Fylkeskommune. Skjervøy kommune har 

lyst ut deltidsstilling som Newtonlærer. 

  

C) NYE INVESTERINGER 2016 

 
16) Kjøpe ut biler av leasingavtaler Ansvar: Helse og omsorg 

Ramme: 1,2 mill i 2016. Bilene kjøpes ut etter hvert som leasingavtalene utløper. 

 

17) Ny befalsbil, brann Ansvar: Teknisk 

Ramme:450 000 i 2016. Bestilt. Leveres til høsten. 
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18) Overvåkning vann og kloakk Ansvar: Teknisk 

Ramme: 150 000 i 2016 

 

19)Utfylling Kollagerneset Ansvar: Teknisk 

Ramme: 11 mill. i 2016. Tilskudd kr 4,11 mill fra Troms Fylkeskommune. Anbudsdokument 

lagt ut på Doffin i 4 uker. Kostnader til gjenoppretting av kommunal vei tatt med i prosjektet. 

Lagt ut på nytt med frist april/mai. 

 

20) Garderobeanlegg barneskolen Ansvar: Teknisk 

Ramme: 400 000 i 2016. Det vil bli gjort ny vurdering om behovet for tiltaket. 

 

21) Ny barnehage  

Ramme: 5 mill i 2017 og 25 mill i 2018. Framskynding. Forprosjekt starter våren 2016. 

 

22) Ombygging av Skoleveien 2-4 Ansvar: Teknisk/helse og omsorg 

Ramme: 800 000 i 2016. Påbegynt. Vindu bestilt. 

 

23) Tak barneskolen Ansvar: Teknisk 

Ramme: 1 mill i 2017 

 

24) Ny fløy Helsesenteret Ansvar: teknisk/helse og omsorg 

Ramme: 5 mill i 2016, 20 mill i 2017 og 10 mill i 2018. Det vurderes å søke etter 

prosjektleder til dette prosjektet. Byggekomité? Helsekomité? Politisk sak i f-skap 21.4. 

 

25) Riving av kai Ansvar: Teknisk 

Ramme: 2,5 mill i 2016. Anbudsdokument under utarbeidelse. 

 

26) Asfaltering av veier Ansvar: Teknisk 

Ramme: 660 000 i 2016. Avklaring ift premiss drift-investering? Veier: Nordveien og Klaus 

Dreyers vei. 

 

27) Veilys Ansvar: Teknisk 

Ramme: 300 000 i 2016. Ymber går gjennom hele veilysnettet og skal gi oss en rapport i løpet 

av vårhalvåret. 

 

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
 

28) Rehabilitering av ungdomsskolen 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. Låneopptak på 9,5 mill. Info gitt i k-styre 18. febr. Anbudsprosess i gang. 

Anbudsbefaring 18.08. Toaletter på ungdomsskolen ferdige til skolestart. Ny info gitt i f-skap 

9.11. Asbest i fasade forsinker prosessen med skifte av vindu og medfører omprioritering 

innenfor totalramma. Status rapporteres i formannskap 21.4. 

 

31) Kiilgården 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. 

PS 17/16



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. Utvendig arbeid nesten ferdig. Innvendig arbeid igangsatt. Usikkerhet rundt 

momskompensasjon stresser kostnadsramma. Status rapporteres i formannskap 21.4. 

 

32) Energisparekontrakter . 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. 

Overlevering er ikke foretatt pga feil og mangler. 

 

33) 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. Akva 

Ren har oppdraget. Ikke fullført. Pris etter ny vurdering: 4,2 mill. 

 
35) Industrikai Skaret . 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. Kaia er ferdig. Byggeregnskap forventes avlevert 

innen utgangen av året. Det må søkes om utbetaling av tilskudd. 

  

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen 
 

36) 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. 

 

37) Kommunestruktur. Ansvar: Ordfører og rådmann 

Framdriftsplan vedtatt i k-styret 16.3. Endelig vedtak i juni.  

 

A) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef 
39) Molo til molo. Ansvar: Kultur og undervisning 
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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. Politisk 

press? Foreløpig ingen info om turistprosjekt i området. Forhåndsvurdering av 

byggeprosjektet oppe i f-skap 21.12.15. Da området i indre havn står «på vent» ift 

turistprosjekt, må det vurderes om en i mellomtida arbeider videre med strekninga mellom 

videregående skole og helsesenteret. 

 

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef 
 

40) 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. 

Lokalet er klart. Tilsettingsprosess gjennomført, men stillinga er fremdeles ubesatt. Tilsetting 

april. 16. 

 

41) 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. Det er midler til 50 

% prosjektmedarbeider til sommeren 2016. 

 

42) 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. Ombygging i gang. Driftsstart 

3.kvartal 2016, oppstart opplæring 1. kvartal 2016. I rute. 

 

43) 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. 

 

44) 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. 
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45) Brukerundersøkelse psykisk helse 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. Utsatt til 1. kvartal 2016. 

 

46) Brukerundersøkelse utviklingshemmede 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. Utsatt til 1. kvartal 2016. 

 

47) Brukerundersøkelse sykestue/sykehjem 

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på 

www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15. Utsatt til 1. kvartal 2016. 

 

 

B) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef 
 

 

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen 
49) Reglement for salg av kommunal eiendom og bruk/utleie av kommunale eiendeler 

Sak i k.styret i mai. 

 

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

Politisk behandling høsten 2015. 

 

52) Tilsynsplan for barnehagene Ansvar: Kultur og undervisning 

Ny plan skal ferdigstilles i løpet av 2015. 

 

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

Forrige plan vedtatt i 2011. 

 

54) Plan for demensomsorg Ansvar: Helse og omsorg 

Forrige plan vedtatt i 2010. 

 

55) Fiskerihavneplan Ansvar: Teknisk 

Forrige plan vedtatt i 2009. 

 
56) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef 

Ikke prioritert oppgave for tida.  

 

57) 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. Helhetlig ROS er igangsatt. Skal være i mål i løpet av 2016. 

  

58) 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. 
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Høringsinnspill bearbeides før 2. gangs høring. Sluttbehandling med vedtak om mekling i 

mai. 

 

59) 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). Prosess 

pågå. Plan – både regional og kommunal skal behandles i løpet av året. 

 

61) 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 planleggerstilling (Plankontor el egen planlegger?) Planleggerstilling 

vakant ihht BØP 16-19. Forslag om å legge stillinga inn igjen når regnskap for 2015 

behandles. 

 

62) 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. Se kulepunkt 1 

 

63) 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. Se kulepunkt 1 

 

64) 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. Ikke 

gjennomført. Bør revideres etter ferdigstilling av delegeringsreglement. 

 

65) Delegeringsreglementet Ansvar: Rådmannen 

Dette planarbeidet må gjennomføres i 2016. Stor oppgave. Digitalt produkt fra 

Kommuneforlaget bør vurderes, da dette gir et bedre system mht oppdateringer ift endringer i 

lovverket. Digitalt produkt innkjøpt. Arbeidet igangsettes i uke 14. 

 

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

formannskapet etter hvert som prosjekter avsluttes. 

 

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

kunne bli forlenget utover året.  

 

M) INNSPARINGER/TILTAK ETTER 2016 

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 

 

65) Omstillingsprosjekt. Ansvar: Rådmannen 

Kjøp av ekstern bistand med kostnadsramme 500 000. Gjennomføres som en prosess med 

politikere, ledere og ansatte v/tillitsvalgte. Tilbudsdokument sendes ut i løpet av februar. I 

rute. 

 

66) Nedlegging av Arnøyhamn oppvekstsenter fra høst 2017. Ansvar: Kultur og 

undervisning 

Sak om skolekretsgrenser kommer i løpet av vårhalvåret. 

 

67) 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. Planleggerstilling satt vakant i forslag til BØP 16-19. Se punkt 61 

 

 

N) OVERSIKT SAKER K-STYRE 

 

Formannskap i februar: 

Saker: 

- Høringsutkast: nytt inntektssystem 

- Omstillingsprosjektet – tilbudsdokument 

- Kommunereform 

 

 

Formannskap/kommunestyre i mars: 

- Mottak av flyktninger 

- Valg av nytt medlem til AMU 

- Kommunereform 

 

Formannskap/kommunestyre i april/mai: 

- Skjenke- og salgsbevillinger for valgperioden 

- Reglement for salg av kommunal eiendom og utleie/bruk av kommunale 

eiendeler 

- Byggekomité 

- Arealplanen  

- Prissystem for utleieboliger 

 

Formannskap/kommunestyre i juni: 

 Regnskap og årsmelding 2015 

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 
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 Tilstandsrapport grunnskole  

 Kommunestruktur – sluttbehandling 

 Skolekretsgrenser 

 Mottak av flyktninger – enslige mindreårige 

  

 

 

Formannskap/kommunestyre i september/oktober: 

 Økonomirapportering 

 

Formannskap/kommunestyre i november/desember 

 Budsjett/økonomiplan 

 Møteplan 2017  

 Økonomirapport drift 

 Økonomirapport investering 
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Kommuneplanens arealdel 2015-2027, sluttbehandling. 

Henvisning til lovverk: 

Plan og bygningsloven kap 11 

Naturmangfoldsloven 

 

 

Vedlegg 

1 Merknadsbehandling av høringsutkast KPA Skjervøy kommune 31.08.2015 

2 Planbeskrivelse 31.08.15 kommuneplanens arealdel for Skjervøy 2015-2027 

3 VEDLEGG 1 Planbestemmelser og retninglinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027, 

datert 31.08.2015 

4 VEDLEGG 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse (areal-ROS) 31.08.2015 

5 VEDLEGG 3 Handlingsprogram 31.08.2015 

6 VEDLEGG 4 Områdenummer og områdenavn 31.08.2015 

7 VEDLEGG 5 Liste over reguleringsplaner 31.08.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Sametinget tilfølge på siste setning i § 3.3, i 

planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2015-2027. § 3.3 som sier at «Framtidig 

fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen 

gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 

Siste del av § 3.3, med følgende ordlyd: «Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter» unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

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

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

at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en måte som ivaretar 

andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, kulturminnevern, 

strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» er med på å 

opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende bygder.  
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Skjervøy kommunestyre kan heller ikke se at den beskjedne hyttebygginga som finner sted i 

Skjervøy er til hinder eller til sjenanse for utøvelse av reindrift i kommunen. Vedtaket begrunnes 

også med at det ikke er kommet innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, som er 

innsigelsesmyndighet når det gjelder utøvelse av reindrift. 

 

Skjervøy kommunestyre viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og vedtar kommuneplanens 

arealdel for Skjervøy kommune 2015 – 2027. 

 

Skjervøy kommunestyre ber administrasjon om å legge fram en sak med fokus på 

Arnøy/Laukøyforbindelsen hvor fastlandsforbindelse til Kågen vektlegges. Det bør komme fram 

vurderinger på hvilket plangrunnlag som er mest hensiktsmessig for dette. Rullering av 

eksisterende arealplan eller utarbeidelse av egen reguleringsplan? 

 

 

 

 

Saksopplysninger/Vurderinger 

Forslag til kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015-2027 høringsutkastet (datert 

28.04.15) ble lagt ut til offentlig ettersyn etter vedtak i Skjervøy kommunestyre 06.05.15. 

Høringsfristen ble satt til 01.07.15. 18 merknader kom inn i hørings perioden. Åtte har avsender 

offentlige etater, mens de resterende ti er fra private. I denne sammenheng vises det til vedlagte 

hefte «merknadsbehandling» datert 31.08.2015. 

 

Som vedtaket viser så er planen ferdig med unntak noen områder der Sametinget har fremmet 

innsigelse. Sametinget ber om at planbestemmelsene, § 3.3, endres og at det legges et generelt 

byggeforbud i LNFR-områder med unntak for bygninger/anlegg knyttet til stedbundne næringer. 

Innsigelsen mot planbestemmelsene er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og 

gjelder § 3.3, i planbestemmelsene som sier at Framtidig fritidsbebyggelse skal samles i felt, og 

reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere hytteenheter. Siste 

del av § 3.3, med følgende ordlyd: «denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere hytteenheter» 

unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

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

kommunestyre 06.05.15. Høringsfristen ble satt til 01.07.15.  

 
Det vises imidlertid her til § 11-16 første ledd som innebærer at innsigelse til kommuneplanens 

arealdel kan være avgrenset til en nærmere bestemt del og planen for øvrig gis rettsvirkning. 

 

Forslag til kommuneplanens arealdel legges fram til sluttbehandling. I høringsrunden kom det 

inn mange høringsuttalelser. Det var både innsigelser, 2 stk, og noen merknader fra 

sektormyndigheter, nye innspill fra grunneiere eller andre og noen protester fra grunneiere eller 

naboer til foreslåtte områder. 

 

Fylkesrådet fremmet følgende innsigelse til planforslaget kommuneplanens arealdel 2015-2027 

for Skjervøy kommune i henhold til pbl. § 5-4: 

«I henhold til regional planretningslinje i regional plan for landbruk, skal landbrukets 

kjerneområder innarbeides i kommunens samfunns- og arealplan. Kjerneområdene skal 

innarbeides i kommunens arealdel som hensynssone ved utarbeidelse av ny arealdel til 

kommuneplanen. Troms fylkeskommune fremmer herved innsigelse til manglende 
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kartlegging av landbrukets kjerneområder og kartfesting av disse i Skjervøy kommunes 

forslag til kommuneplanens arealdel.» 

 

Ovennevnte innsigelse er tatt til følge og rettet opp i planen. 

 

Arnøy/Laukøyforbindelsen. 

Fergeforbindelsen til Arnøya er en transportmessig flaskehals for utvikling av industribedriftene 

på Arnøya. Arnøy Laks AS har i innspill til planen framhevet at Arnøy- og Laukøyforbindelsen 

bør reflekteres i arealdelen i større grad. De påpeker at ved å ta høyde for prosjektet i planen, vil 

man spare betydelig tid når prosjektet skal realitetsbehandles. 

 

Styreleder i selskapet Arnøy- og Laukøyforbindelsen opplyser i merknad om følgende: 

 
«Med utgangspunkt i en studie bestilt av selskapet, utført av Rambøll A/S i samarbeid med 

Skjervøy kommune, og etter avklaringer med Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, blir 

traséalternativ 2, lansert som det beste alternativet. Akustiske undersøkelser av området for 

traséalternativ 2 er også utført. Forbindelsen består av tunnelløsning under Kågsundet samt 

fylling og bro mellom Arnøy og Laukøy. Traséalternativ 2 inn på plankartet? Styreleder ber om 

at anbefalt traséalternativ 2 blir tatt med i arealdel til kommuneplan for Skjervøy kommune da 

dette bidra til ytterligere framskritt i planene om fast forbindelse mellom Kågen, Arnøy og 

Laukøy. Tas inn som hensynssone.» 

 

Ovennevnte innspill til planen er drøftet i merknadsbehandlingen. Skulle disse merknadene blitt 

tatt med i planen så måtte planen ut på en ny høringsrunde. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det er svært viktig at Skjervøy kommune nå får 

kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015-2027 opp til politisk behandling med 

vedtak. En ny høringsrunde ville være uheldig i denne sammenheng. 

 

For øvrig vises det til vedlagte dokumenter i saka. 
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1. Innledning til merknadsbehandlingen 
 

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

kommunestyre 06.05.15. Høringsfristen ble satt til 01.07.15.  

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

fra private. Oversikten er gitt i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 1: Merknader til høringsutkast 

 

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

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

planbestemmelser og retningslinjer samt oppgradering av plankartet når det gjelder tekniske 

krav.  

 

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

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

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

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

Nr.  Dato Avsender 

1.  30.05.15 Folkehelsekoordinator, Skjervøy kommune 

2. 03.06.15 Sametinget 

3. 09.06.15 OCH arkitektur & design as 

4. 18.06.15 UiT, Norges arktiske universitet 

5. 23.06.15 Esther Stenehjem 

6. 23.06.15 Direktoratet for mineralforvaltning 

7. 25.06.15 Årviksand bygdelag 

8. 25.06.15 Uløybukt bygdelag 

9. 29.06.15 Troms fylkeskommune 

10. 29.06.15 Fylkesmannen i Troms 

11. 29.06.15 AR-Ing AS 

12. 30.06.15 Johnny Amandus Sjøberg 

13. 30.06.15 Arnøy Laks AS 

14. Udatert Skjervøy SV 

15. 02.07.15 Statens vegvesen 

16. 09.07.15 NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat 

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

18 30.06.15 Arnøy- og Laukøyforbindelsen v/styreleder Roy Waage 
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Da innholdet i hver merknad er gjengitt i kolonnen for «Innhold», er ikke merknadene lagt 

ved. Originalene er tilgjengelig i kommunens systemer. 

Kapittel 3 oppsummerer og presenterer hovedkonklusjonene.  

Behandling av merknadene påvirker planbeskrivelse, planbestemmelser og 

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

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

anbefalinger, m.m. 

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

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

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

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

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

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

videre arbeid for utvikling av skjervøysamfunnet.  

 

1.2 Prosess for videre behandling av kommuneplanens arealdel (KPA) 
 

Det kom inn tre innsigelser til høringsutkastet.  

Innsigelsesprosessen kan følge to spor: 

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

behandling. 

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

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

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

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

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

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

konsekvenser endringene vil gi.   

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

2.1 Merknad 1: Folkehelsekoordinatoren i Skjervøy kommune 
Tema Innhold 

Friområder og 

friluftsliv 

Folkehelsekoordinatoren ønsker å bevare alle 

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

og Isakeidet må bevares. Uteområdet ved Skjervøy fiskecamp må 

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

badestrand og bålplass. Stussnesfjellet og Skattørfjellet er blitt 

viktige rekreasjonsområder. Trollet og Engnes er mye brukte 

turområder hele året. Ønske om renovering og utbygging av 

Eidevannet friluftsområde med utforming og tilrettelegging for 

bade- og vannaktiviteter, friluftsaktiviteter og rekreasjon. 

Renovering av Vågavannet som fiskevann med universell utforming 

og tilrettelegging for friluftsaktiviteter og rekreasjon. Prosjekt 

Vågavann er allerede med i planen, Eidevannet friluftsområde er 

under arbeid. Opprustning av uteområdet ved Skjervøy fiskecamp 

tas inn i handlingsprogrammet (B12). 

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

Steffensens vei. Lekeplassen kan også utvikles til nærmiljøområde 

og sosial møteplass. Man bør gå igjennom alle lekeplassene i 

kommunen. Det bør i tillegg etableres lekeplass/aktivitetsområde 

for barn i sentrum. Folkehelsekoordinatoren foreslår alternativene 

Seppalaparken, området mellom kirka og Prestegårdsjorda eller 

nedfor Strandveien mellom COOP Extra og Skipsverftet. 

Gjennomgang av lekeplasser tas inn i handlingsprogrammet (B13). 

Skateboardanlegg Folkehelsekoordinatoren foreslår Eidevannet, ev. hesteskoen ved 

ungdomsskolen for plassering av skateboardanlegg. Tas til 

orientering. 

Idrettsanlegg Folkehelsekoordinatoren mener at nye idrettsanlegg bør legges fra 

Vågavannet og sørover. Er allerede utført i planen. 

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

med inn i arbeidet med ny sentrumsplan. 

Snarveier Folkehelsekoordinatoren påpeker at opprustning av snarveiene 

mellom Havnegata og Strandveien er påkrevd. Oversikt over alle 

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

revisjon av sentrumsplanen. Snarveikartleggingen vises til i 

planbestemmelsen § 5.4. 

Friluftskartleggingen Folkehelsekoordinatoren formidler også oversikt over turområder i 

kommunen der områdene er omtalt og klassifisert fra liten til stor 

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

hvordan arealdisponeringen skal være; hvor det skal være industri, 

hvor det skal være boligbygging og hvor rekreasjonsområdene skal 

legges. Dette er allerede utført i høringsutkastet som er sentral 

del av oversiktsplanleggingen.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

bestemmelse § 5.4. 

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

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

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

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

gjelder temaet arealdisponering. Arealdisponering er det sentrale temaet i arealplanlegging 

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

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

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

ved Skjervøy fiskecamp inngår i handlingsprogrammet.  

 

2.2 Merknad 2: Sametinget 
Tema Innhold 

Strategier for 

fritidsbebyggelse – 

ikke samsvar mellom 

planbeskrivelse og 

planbestemmelser 

Sametinget framhever at planbeskrivelsens drøftinger vedrørende 

strategier for fritidsbebyggelse er positiv. Innstrammingsstrategien 

lansert når det gjelder spredt hyttebygging i kommunen ivaretar 

forutsigbare forhold for reindriftsnæringa, og 

innstrammingsstrategien løftet fram i planbeskrivelsen samsvarer 

med Sametinget planveileder. Men: Sametinget mener at dette 

ikke følges opp i bestemmelsene.  

Planbestemmelsene: 

§ 3.1 – betyr i 

praksis frislipp 

 

Etter Sametingets mening er ikke planbestemmelsene i tråd med 

målsetningene i planarbeidet. Sametinget påpeker at et generelt 

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

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

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

kommunen. Se kommentar i 2.2.1. 

Planbestemmelsene: 

§ 3.3 – krav om 

reguleringsplan for 3 

hytter eller flere 

Hvor mange hytter 

og hvor 

 

Når det gjelder planbestemmelsen § 3.3 Framtidig 

fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal 

utarbeides. Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter, påpeker Sametinget at det ikke er gitt nærmere 

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

satt en øvre grense for hvor mange enkeltvise hytter det er 

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

Se kommentar i 2.2.1. 

Planbestemmelsene; 

§ 4.1 og § 4.25 – 

intensjonen med 

hensynssoner 

undergraves i 

bestemmelsene 

 

 

Formuleringen «i 

utgangspunktet 

avslås», er 

problematisk 

Sametinget er fornøyd med at viktige reinbeiteområder er markert 

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

betydningen av hensynssoner undergraves i § 4.25 Viktige 

arealressurser knyttet til reindriftsnæringen i Skjervøy kommune, 

herunder spesielt trekklei, flyttlei, oppsamlingsområde (se H520-

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

av ny fritidsbebyggelse skal i utgangspunktet avslås i disse 

områdene.  

 

Det er formuleringen «i utgangspunktet avslås» som, etter 

Sametinget mening, undergraver intensjonen i bestemmelsen. Det 

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

skjønnsutøvelse i enkeltsaksbehandlingen.  

 

Sametinget uttrykker bekymring for at dersom fradelingstakten 

forsetter på samme nivå som opplyst i planbeskrivelsen, kan det 

bety en betydelig økning i antall hyttetomter og fritidsboliger i 

planperioden. Dette er en strategi som ikke vil ivareta reindriftas 

behov for sammenhengende beitearealer og beitero i viktige 

beiteområder. Videre understrekes det at frislipp av spredt 

hyttebygging vil være en vesentlig trussel mot naturgrunnlaget for 

samisk kultur og næringsutøvelse. Se kommentar i 2.2.1. 

 

Innsigelse til §§ 3.1, 

3.3, 4.1 og 4.25 

Sametinget fremmer innsigelse til planen med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 5-4. Begrunnelse for innsigelsen gjelder 

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

formulert, undergraver naturgrunnlaget for samisk kultur og 

næringsutøvelse. Se kommentar i 2.2.1. 

Tre vilkår for å 

trekke innsigelsen 

 

For å trekke innsigelsen ber Sametinget om at de nevnte 

planbestemmelsene endres slik at det som vilkår 1) nedlegges et 

generelt byggeforbud i LNFR-områder med unntak for 

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

ber Sametinget om at kommunen i planen definerer områder der 

PS 18/16

http://www.tromsatlas.no/


9 

 

det tillates spredt fritidsbebyggelse og angir et maksimalt antall 

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

samlede konsekvensene av fritidsbebyggelse for reindrifta 

vurderes. Se kommentar i 2.2.1. 

Kulturminner – 

merknad, samiske 

kulturminner er ikke 

detaljvurdert 

Sametinget har merknad til temaet kulturminner og minner om at 

Sametinget er ansvarlig sektormyndighet for samiske kulturminner. 

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

utbyggingsområdene i planen ikke er detaljvurdert når det gjelder 

samiske kulturminner og kulturmiljøer, og Sametinget presiserer at 

mangel på kjente kulturminner innenfor et område ikke betyr at 

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

har negative konsekvenser for kulturminner. Tas til orientering. 

Planbestemmelse: 

§ 4.26 er ikke 

tilfredsstillende 

formulert, ber om at 

planbestemmelsen 

suppleres 

 

 

Sametinget mener at følgende formulering i § 4.26 Viktige 

kulturminner og krigsminner (se H730-soner og 

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

fritidsbebyggelse skal i utgangspunktet avslås i nærheten av disse 

minnene, ikke ivaretar kulturminner på en tilfredsstillende måte og 

ber om at planbestemmelsen suppleres med følgende tekst:  

Ved utarbeidelse av nye regulerings- eller detaljplaner eller 

endringer av eksisterende planer i kommuneplanens arealdel skal 

det foreligge samtykke fra kulturminnemyndighetene (Troms 

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

kulturminneloven § 8. 

Ved tiltak som ikke omfattes av krav om regulerings- eller 

detaljplan skal det foreligge uttalelse fra kulturminnemyndighetene 

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

jf. kulturminneloven §§ 3, 8 og 9. 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram 

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

arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 

fylkeskommune omgående, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd. 

Planbestemmelsen § 4.26 suppleres i samsvar med Sametingets 

anmodning.  

 

 

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

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

innsigelsen, er entydige.  
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Sametinget uttrykker undring over at selv om planbeskrivelsen framstår som svært positivt 

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

til de nevnte bestemmelsene. Etter Sametingets oppfatning representerer bestemmelsene 

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

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

enkeltsaksbehandlingen. 

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

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

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

landskapspleiere.  

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

intensjoner om frislipp.  

I høringsutkastet lanseres fem hyttestrategier og konklusjonen landet på dagens praksis 

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

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

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

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

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

kulturminner og landskap.  

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

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

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

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

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

deleforbud i LNFR-områdene i kommunen.  

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

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

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

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

Kobbepollen og OMR 10 Årviksand.  

 

MULIGE LØSNINGER  

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

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

Forslag: § 3.1 endres slik:  

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

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

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

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

  

Forslag: § 3.3 endres slik:  

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

kreves reguleringsplan fra første hytteenhet.  

 

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

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

oppføring av ny spredt fritidsbebyggelse.  

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

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

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

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

søkes om mange fradelinger av fraflyttede bolighus. 

 

Forslag: § 3.3 endres alternativt slik:  

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

slik: 

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

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

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

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

 

Forslag: § 4.1 endres ikke 

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

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

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

 

Forslag: § 4.25 endres alternativt slik:  

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

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

fritidsbebyggelse i disse områdene skal avslås.  
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Konklusjon – innsigelsen tas ikke til følge: Innsigelse til fra Sametinget er relativt 

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

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

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

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

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

måte som ivaretar andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, 

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

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

bygder.  

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

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

danne et grunnlag for mulige løsninger og kompromisser. 

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

 

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

Tema Innhold 

Nytt 

innspill: 

turistanlegg 

i Vågen – 

«Skjervøy 

brygge» 

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

Finn Steffen Steffensen. Prosjektet dreier seg om turistanlegget kalt 

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

Prosjektet er på skissestadiet og har lansert tentativ framdriftsplan for 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

til Indre havn/Kollagerneset.  

Planbeskrivelsen problematiserer sammenblanding av matproduksjon, diverse 

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

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

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

28.04.15).  

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

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

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

ulike problemstillingene i sammenheng. Gjennom en involverende prosess ønsker 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gjelder framtidig utvikling, men kanskje heller tvert imot.  

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

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

opparbeidelse av uteområdene for prosjekter som kommer etter.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Omfanget og lokalisering av utbyggingsprosjektet tilsier at det skal utarbeides 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

inndeling:  

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

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

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

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

 

2.4 Merknad 4: UiT – Norges arktiske universitet  
Tema Innhold 

Kulturminner 

under vann, 

kulturminnelovens 

§ 14 

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

kulturminnelovens § 14, er rette myndighet for forvaltning av 

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

Rana kommune. De minner om at som ansvarlig myndighet for 

forvaltning av kulturminner under vann, er det viktig av Tromsø 

Museum blir trukket inn i planleggingsprosessen på et tidlig stadium. 

Dette vil virke forbyggende og forhindre konflikter i forvaltning av 

kulturminner på et senere tidspunkt. Tas til orientering.  

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

Museum for uttalelse. Tas inn i § 4.26. 

 

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

Museums rolle når det gjelder kulturminnelovens § 14.  

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

Tema Innhold 

Retningslinje til 

planbestemmelsen 

§ 3.7 – oppføring 

av gjerde 

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

tilknytning til retningslinjen knyttet til § 3.7 vedrørende OMR 4, 

Kobbepollen. Stenehjem mener at et gjerde kun trenger å være 

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

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

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

dialog med næringen og kommunen.  

Antall hytter for 

mye redusert 

Stenehjem viser til at antall hyttetomter er betydelig redusert, fra 

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

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

økonomi i prosjektet ønsker hun ikke mindre enn 18 hytteenheter. 

Antall hytteenheter økes til 15.  

Fuglearter Stenehjem stiller spørsmål ved antall fuglearter observert iht. 

planbeskrivelsen. Hun opplyser at det er observert hele 59 

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

observert. Se kapittel 2.6 i høringsutkastet. 

Viltforvaltningsplan Stenehjem etterlyser viltforvaltningsplan som skal være utarbeidet 

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

ferdigstilt og gjort tilgjengelig for allmennheten. Tas til orientering. 

Miljø og 

forvaltning av 

naturressurser 

Generelt mener Stenehjem at Skjervøy kommune har for liten fokus 

på miljø og forvaltning av naturressursene. Tas til orientering.  

 

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

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

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

kommet innsigelse til OMR 4 – Kobbepollen, fritidsbebyggelse.  

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

utvides ikke da det i utgangspunktet var romslig.  

 

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

Feil bruk av 

begrepet 

«mineralutvinning» 

DMF stusser over formulering i planbeskrivelsens kapittel 2.2.8: 

«Mineralutvinning bedrives ikke i kommunen». DMF påpeker at 

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

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

begrepet brukt i planbeskrivelsen for å unngå misforståelser.  

Vågvann 

steinbrudd – en 

lokalt viktig 

lokalitet 

DMF tolker teksten dit hen at kommunen anser det sentrumsnære 

bruddet som en viktig lokalitet for byggeråstoff. Direktoratet 

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

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

DMFs merknad samsvarer med planbeskrivelsen på dette punktet. 

Vågvann 

steinbrudd som 

framtidig 

boligformål 

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

lokalitet så settes området av til framtidig boligformål. Men de 

understreker også at de oppfatter Skjervøy kommune dit hen at 

denne arealstrategien betinger styrt avvikling og gjennomtenkt 

etterbruk samt at alternativt masseuttak er på plass. DMFs merknad 

samsvarer med planbeskrivelsen på dette punktet.  

Tidsperspektivet på 

15 år er for langt 

Direktoratet er positiv til at det utarbeides reguleringsplan for videre 

drift av bruddet med mål om styrt avvikling der etterbruken av 

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

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

område for råstoffutvinning. DMF understreker at brudd som 

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

påpeker også at brudd medfører store terrenginngrep og antall 

uttaksområder bør begrenses. Skjervøy kommunen mener at 15 år 

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

plansammenheng. 

Områder for 

råstoffutvinning 

ikke i plankartet og 

krav om 

reguleringsplan 

DMF stiller spørsmål ved at områder avsatt til råstoffutvinning ikke 

er med på plankartet og at dette samsvarer dårlig med tekstens 

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

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

synliggjøres i plankartet som områder for råstoffutvinning med 

tilhørende bestemmelser. I tillegg bør det stilles krav om godkjent 

reguleringsplan for massetak av en viss størrelse. Slik kan 

kommunen skaffe seg bedre kontroll over arealutnyttelsen, samt at 

masseuttak vil kunne foregå innenfor faglig og forsvarlige rammer, 

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

det gjelder påpekningen fra DMF om at områder for 

råstoffutvinning ikke er avsatt på plankartet, stemmer ikke dette. 

Der det er utarbeidet reguleringsplan, er disse avsatt på plankartet 

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

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

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

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

«eksisterende» i tradisjonell forstand, men som hensynssoner i 

form av omriss. 
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Mineralloven  

§§ 43 og 42 

Direktoratet minner også om mineralloven § 43 og § 42 som 

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

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

orientering.  

Overordnet faglig 

råd fra DMF 

DMF forutsetter at ressursene i Vågvann steinbrudd utnyttes fullt ut 

før området får status som framtidig boligområde. Tas til 

orientering.  

 

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

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

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

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

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

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

bruddet er «tømt».  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

43 og 42 og vil overholde kravene i loven.  

 

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

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

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

Bygdelaget begrunner lokaliseringen av hyttefeltet med at det bør 

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

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

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

byttet om. Rettes. 

 

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

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

100 m (jf. 100-metersbeltet). 

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

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

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

reguleringsplan.  

 

2.8 Merknad 8: Uløybukt bygdelag 
Tema Innhold 

Reindrift – tak 

på antall rein 

og tidsfrist 

beitesesong 

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

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

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

beitesesongen er utvidet utover høsten, og bygdelaget ønsker at 

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

eks. 20. september.  Det ligger utenfor kommuneplanens arealdel 

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

sette frister for når sommerbeite skal opphøre. Disse 

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

reindriftsforvaltningen og Skjervøy kommune.  

 

Nytt 

servicebygg 

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

bygges i området ved ferjekaia i Uløybukt. Skjervøy kommunen vil 

berømme bygdelaget for initiativet når det gjelder pengeinnsamling til 

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

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

byggesak eller om det kreves utarbeidelse av reguleringsplan. 

Nye innspill: 

To nye havner 

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

ønsker bygdelaget at kommunen tar en havn i Uløybukt og en 

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

eksisterer et steinbrudd etter at Statens vegvesen anla dette i 

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

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

konkretiseres før arealet kan settes av i arealdel til kommuneplan. 

Omfang og lokalisering må undersøkes og presiseres opp mot 

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

tas inn i handlingsprogrammet som B14.  

100-

metersbeltet 

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

åpning for å bygge i 100-metersbelte gis ikke.  
 

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

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

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

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

infrastruktur når den tid kommer.  

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

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

kommunen i planperioden.  

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

planbestemmelsen § 4.4 (vedlegg 1).  

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

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

nærmere konkretisering. Ideen tas inn i handlingsprogrammet som B14. 

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

 

2.9 Merknad 9: Troms fylkeskommune – fylkesrådet 
Tema Innhold 

Tett struktur/ nasjonale 

forventinger 

Troms fylkeskommune er positiv til at Skjervøy kommune, med 

denne arealdelen, styrker den eksisterende tette strukturen i 

tettstedet. Intensjonen er å opprettholde og utvikle et godt og 

levende sentrum samt å holde transportbehovet nede. Dette er 

i tråd med nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. Tas til orientering. 

Jordvern Fylkeskommunen forventer at kommunen bidrar til å hindre 

nedbygging av verdifulle landbruksområder. Fylkeskommunen 

påpeker at kommunen selv konkluderer med at hovedtrusselen 

mot landbruksnæringen lokalt er spredt hyttebygging, og at 

dette kan håndteres gjennom kommuneplanens arealdel. Tas 

til orientering. 

Planbestemmelse  

§ 3.3, fritidsbebyggelse 

Fylkeskommunen mener at kommunen er lite konsekvent med 

tanke på nevnte trussel mot landbruksnæringen, når krav om 

reguleringsplan først trer i kraft ved 3 eller flere hytteenheter 

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

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

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

til Sametingets merknad. 

Kjerneområder for 

landbruket 

Fylkeskommunen ber om at kjerneområdene for landbruk 

innarbeides i planen jf. planretningslinje i Regional plan for 

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

kjerneområder skal innarbeides i planen som 

hensynssone/temakart. 

Byggegrense mot sjø – 

100-metersbeltet 

§ 4.4. 

Fylkeskommunen minner om at der byggegrense mot sjø ikke 

er fastsatt i arealdelen eller i reguleringsplan, gjelder 

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

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

helhet ligger innenfor 100-metersbeltet. For å unngå negative 

virkninger på friluftslivet anbefaler fylkeskommunen generelt å 

fastsette en byggegrense som sikrer at nye hytter trekkes 

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

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

negative virkninger på friluftslivet iht. fylkeskommunens 

innspill. 

Naust 

§ 4.4. 

Fylkeskommunen mener det er positivt med en øvre grense for 

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

tillegg ønskelig at naust samles i grupper slik at utbygging skjer 

mest mulig konsentrert. Fylkeskommunen ber om at dette tas 

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

ønsket om å samle naust. 

Friluftskartleggingen Fylkeskommunen minner om at Skjervøy kommune har under 

arbeid friluftskartlegging jf. Miljøverndirektoratets veileder M 

98-2013, Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. 

Fylkeskommunen understreker at denne kartleggingen 

benyttes ved gjennomgang/vurdering av brukerinteressene i 

kommunen og i plansammenheng. Det vises til 

friluftskartleggingen i retningslinje til § 4.2. 

Kulturarv Fylkeskommunen påpekte ved oppstart av 

kommuneplanarbeid i brev datert 01.10.2013 at Skjervøy 

kommune står i en særstilling når det gjelder kulturminnearven 

fra fortiden. Skjervøy kommunen er rik på kulturminner fra alle 

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

verdenskrig. Bosetningssporene er mange og tydelige i 

landskapet. Planbeskrivelsen (kapittel 2.6) utvides noe for å 

løfte fram kulturminnearven i Skjervøy kommune.  

Kulturminnearv og 

hyttebygging 

Fylkeskommunen påpeker at dessverre er ikke 

planbeskrivelsens konklusjoner om at det av hensyn til 

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

3.1 og 4.1 

konsistent med bestemmelsene. De viser til § 3.3 som stiller 

krav om reguleringsplan for et antall hytteenheter på 3 eller 

mer med bestemmelser for vurdering av 

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

kommentarer til merknad nr. 2 fra Sametinget. 

Sette tak på antall hytter 

og hvor de kan bygges 

Fylkeskommunen påpeker også at det som følge av 

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

hvor mange enkeltvise hytter det er ønskelig å bygge i 

kommunen, eller hvor disse ønskes realisert. Se kommentarer i 

merknad nr. 2 fra Sametinget.  

OMR 8 Langfjorden 

59/10, § 3.11 

Fylkeskommunen viser til § 3.11, tilhørende utbyggingsområde 

OMR 8 i Langfjorden, der det ligger automatisk fredete 

kulturminner. Kulturminnene må avsettes som hensynssone d). 

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

kommune vil påpeke at dersom plankartet ikke studeres i GIS, 

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

øye på. 

Hensynssone 730 d) 

automatisk fredete 

kulturminner. 

§ 4.26 

Fylkeskommunen ber om at alle automatisk fredete 

kulturminner avsettes som hensynssone d) båndlagt etter 

kulturminneloven av 1978. Det må utarbeides bestemmelser til 

hensynssonen om at det ikke er tillatt med tiltak innenfor 

hensynssonen. Bestemmelsen § 4.26 er ikke tilstrekkelig. De 

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

fra www.askeladden.no) ligger inne i plankartet 

(høringsutkastet 28.04.15). Kartet gjennomgås og endres ved 

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

kartlesing i pdf-format, som gjør at mange kulturminner 

(hensynssone d) synes å være utelatte. 

Hensynssone c) 

kulturmiljø, 

bygningsmiljø, landskap 

og enkeltbygninger eller 

andre kulturminner 

Fylkeskommunen ber også om at kommunen velger ut 

kulturmiljø, bygningsmiljø, landskap, enkeltbygninger og andre 

kulturminner av betydning for kommunen, og setter disse av 

som hensynssone c). Hver hensynssone må angi interessen i 

hensynssonen. Utføres så langt mulig. 

Kulturminnekompetanse 

(KIK) 

Fylkeskommunen minner også om at Skjervøy kommune deltar 

i prosjektet kulturminnekompetanse (KIK), og at flere 

kulturminner av lokal verdi er registrert gjennom dette 

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

krigskulturminner tas bl.a. inn som hensynssone c) 

Lov om kulturminner av 

1978 

Fylkeskommunen påpeker at kommuneplanens arealdel ikke er 

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

inn i bestemmelsene. Tas inn i § 4.26. 

Helse og trivsel Fylkeskommunen er fornøyd med at nye arealer til 

idrettsformål legges der folk bor med korte avstander, som 
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reduserer bilbruk, støy og lokal forurensing. Tilrettelegging for 

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

helsefremmende miljø. Tas til orientering.  

Metode for 

konsekvensutredning 

(KU) 

Fylkeskommunen mener at KU med fordel kunne ha vært bygd 

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

presentere konsekvensutredningen for hvert tiltak. Så lenge 

problemstillingene er belyst tilfredsstillende og holder faglig 

kvalitet, samt at funnene blir kommunisert og formidlet på en 

bra måte, ser Skjervøy kommune det som positivt å holde 

sideantallet nede og gjentakelsene i sjakk.  

Innsigelse vedr. OMR 

12, Haukøya 

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

fremme innsigelse til fritidsbebyggelse på Haukøya. Dette 

gjelder OMR 12 i planen. Utbyggingen er i strid med 

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

innsigelsen er løst.  

 

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

grepene som er tatt for tettstedsutviklingen 

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

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

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

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

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

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

samt i innledningen av areal-ROS, vedlegg 2.   

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

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

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

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

avklaringer vedrørende kulturminneloven av 1978. 

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

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

fylkeskommunen denne bestemmelsen vil ramme landbruksinteressene. På samme måte 

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

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

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

bestemmelsen.  

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

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

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

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

i kapittel 2.2.1). 

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

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

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

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

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

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

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

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

forsterket fokuset når det gjelder klimatilpasset planlegging). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

søknader om spredt fritidsbebyggelse.  

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

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

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

mulige strategier.   

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

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

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

plankartet (vedlegg 0 i høringsutkastet).  

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

 

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

ikke Sametingets innsigelse til følge.  

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

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

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

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

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

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

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

foretas pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere. 

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

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

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

Fylkesmannens/fylkesrådets innsigelse fordi denne oversikten manglet).  

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

kommune regner da fylkeskommunens/fylkesrådets innsigelse som løst.  

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

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

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

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

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

Planbeskrivelsen utdypes noe mht. kulturminner (kapittel 2.6). 

 

2.10 Merknad 10: Fylkesmannen i Troms – fylkesrådet 
Tema Innhold 

Planens innretning Fylkesmannen slutter seg i hovedsak til Skjervøy kommunes 

forslag til arealplan. Fylkesmannen mener at planen gir et godt 

grunnlag for en målrettet utvikling av kommunen. Fylkesmannen 

kan slutte seg til de vurderinger, strategier og løsninger som 

velges for den framtidige utviklingen av kommunen som planen 

legger opp til, jf. planbeskrivelsen kapittel 4.3 – Avsluttende 

kommentar – virkninger. 

Behov for justeringer Selv om Fylkesmannen er fornøyd med planens overordnede 

innretning, kreves det justering på noen punkter for å ivareta 

Fylkesmannens krav til kart og bestemmelser. 

Innsigelser To innsigelser fremmes:  

1) «Kommunen må utarbeide kart over landbrukets 

kjerneområder, og kan bruke dette som grunnlag for å utforme 

hensynssone for landbruk H510 med retningslinjer for framtidig 

arealbruk. Dette er vilkår i henhold til regional landbruksplan 

kapittel 4.4.2 Jordvern.» 

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

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

bygningslovens 11-11, nr. 4.»  

Innsigelse 1 løses ved at kart over kjerneområder landbruk 

utarbeides. Innsigelse 2) er, etter Skjervøy kommunes 
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oppfatning, allerede i varetatt i § 4.5 i høringsutkastet. Skjervøy 

kommune vil påpeke at det er hovedvei som i stor grad 

avgrenser strandsonen. Skal man benytte 100 meter, havner 

man ofte langt opp i fjellsiden.  

Arealdel uten 

samfunnsdel først 

Fylkesmannen bemerker at arealdelen er utarbeidet uten revidert 

samfunnsdel. Gjeldende samfunnsdel er fra 1992.  

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

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

kommuneplanlegging i Troms når det gjelder disse temaene. 

Skjervøy kommune har lagt vekt på å ikke produsere for store 

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

Når det gjelder maler og standarder etablert i Troms fylke, 

mener Skjervøy kommune at kanskje «fasiten» ligger et sted 

imellom hva Skjervøy har gjort og hva som er etablert som 

standard de siste årene?  

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

strandsonen når reguleringsplanen utarbeides. Kommentaren bør 

innarbeides i planområdet slik at tiltakshaver blir kjent med dette 

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

planen pga. innsigelse fra fylkeskommunen/fylkesrådet.  

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

sikker. Avstand fra strandsone 50 m. Det må avsettes 

byggegrense mot sjø som sikre allmennhetens fri ferdsel langs 

sjøen. Og Tidligere innspill må til reguleringsplanen med inn i 

reguleringsplanarbeidet. I § 3.7 er byggegrunn allerede håndtert. 

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

ikke å settes byggegrense mot sjø her (avstanden er dessuten 

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

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

dyrkbar jord.  

OMR 7 Arnøyhamn, 

 

Fylkesmannen: Bløtbunn innenfor eller utenfor planområdet? 

Fylkesmannen mener at bløtbunnsområde kan påvirkes noe. 

Bløtbunnen berører området noe (se kart i kommentaren, 

kapittel 2.10.1). 

OMR 8 

Langfjorden 

Fylkesmannen: En utbygging vil medføre nedbygging av drivbare 

landbruksarealer. Utbygging i nedre del vil konfrontere jordvern 

og strandsonevern. Fylkesmannen mener at både jordvern og 

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

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

strandsonen og av hensyn til kulturminner. § 3.11 opprettholdes 

som den er formulert i høringsutkastet.  

OMR 9 Årviksand, 

oppstillingsplass 

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

fritidsbebyggelse 

Ny ROS med konsekvensvurdering utarbeides for området samt 

revidert planbestemmelse § 3.13. Området ikke i konflikt med 

landbruksinteressene. 

OMR 11 

Årviksand, skitrekk 

Fylkesmannen: Landbruksinteressene må sikres i de nedre delene 

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

er allerede i bestemmelsen § 3.14. Ikke i konflikt med 

landbruksinteressene. 

Kystsoneplanen Fylkesmannen mener at kommunen bør samle arealdelen og 

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

arealbruk mellom disse to planene. OK, kartteknisk endring og 

justering. 

Innledningen til 

bestemmelsene 

Fylkesmannen presiserer at forbeholdet om at undersøkelser det 

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

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

planbestemmelsene. Anbefalingen tas inn i innledningen. 

Bestemmelser kap 1 Fylkesmannen har ingen merknader her.  

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

Endring og oppheving av reguleringsplan må anvendes for hver 

enkelt plan. Arbeidet med å oppheve og endre reguleringsplanen 

bør iverksettes så snart som mulig. Tas til orientering. 

Bestemmelse 

§ 3.3.  

Fylkesmannen anbefaler å ta ut denne bestemmelsen da den er 

uklar og ikke egnet for senere forvaltning. Se kommentarer til 

merknad nr. 2 Sametinget og merknad 9 fylkeskommunen 

Bestemmelse  

§ 3.4 

Fylkesmannen bemerker at noen av formålene kan bli vanskelig å 

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

orientering. 

Bestemmelse  

§ 3.4.2 

Fylkesmannen påpeker at det ikke er nødvendig å gå veien om 

«midlertidig» reguleringsplan. Tas til orientering, men 

paragrafen beholdes slik den er formulert. 

Bestemmelse  

§ 3.14 

Fylkesmannen vil anbefale at det utarbeides reguleringsplan for 

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

3.14 endres.  

Plantyper gjeldende 

OMR 1–13  

Fylkesmannen mener at kommunen bør klargjøre når det stilles 

krav om detaljregulering og når det stilles krav om 

områderegulering for OMR 1–13. Kommunen er tiltakshaver når 

det gjelder områdereguleringer mens private kan være 

tiltakshaver for detaljreguleringsplaner. Fylkesmannen mener 

presiseringen vil være informativ for senere planprosesser. OK, 

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

innledningen til kapittel 3, planbestemmelser.  

Bestemmelser – 

strandsone  

 

Det må avsettes byggegrense mot sjø som sikrer allmennhetens 

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

gjelder områder det hovedvei ikke utgjør naturlig byggegrense. 

PS 18/16



27 

 

Bestemmelsenes 

kapittel 4 

Fylkesmannen forstår intensjonen med kapittel 4 i 

bestemmelsene å være formulert for senere planarbeid. Ja, det 

er intensjonen.  

H510 (landbruk) og 

H520 (reindrift)  

Fylkesmannen påpeker at hensynssonene H510 (landbruk) ikke er 

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

innsigelse pga. manglende innarbeidelse av landbruk (H510) i 

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

Bestemmelsene 

kapittel 5 

Fylkesmannen har ingen merknader til kapittel 5: Øvrige 

bestemmelser. Tas til orientering. 

Hensyn til støy og 

støybestemmelser 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen fastsetter egne 

støybestemmelser i kommuneplanens arealdel som gir juridisk 

bindende støygrenser og dokumentasjonskrav for kommende, og 

eksisterende, område- og reguleringsplaner for å overholde 

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

Fylkesmannen påpeker at hensyn til støy ikke er omtalt i 

planbestemmelsene og minner om at støy kan være et tema som 

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

med støyfølsomt bruksformål (definisjon: boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager) ved 

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

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

eksisterende bebyggelse med støyfølsomt formål. Tas inn i §§ 

5.12, 5.13 og 5.14.   

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

steinbrudd hvor trafikkstøy kan være et tema som må tas hensyn 

til i videre planlegging. Tas inn i § 3.4. 

Trailerparkering Permanente arealer til trailerparkering er ikke avsatt i planen. 

Fylkesmannen minner om at når trailerparkering får sin 

permanente plassering, må det kreves støyfaglig utredning som 

dokumenterer støy ved støyfølsom bebyggelse og beskrive 

eventuelle avbøtende tiltak. Tas til orientering og nevnes i 

handlingsprogrammet under B1. 

Mangler og feil i 

plankartet 

Fylkesmannen og Statens kartverk har i samarbeid foretatt en 

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

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

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

Reinbeitedistrikt 39. Det påpekes at planbeskrivelsen er meget 

bra og veldig positivt at reindriftsnæringen blir nevnt og ivaretatt 

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

Fylkesmannens påpekning, men minner samtidig om at 

Sametinget med sin begrunnede innsigelse, er av en annen 

oppfatning.  
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Samfunnssikkerhet, 

ROS-analysen 

Fylkesmannen mener at planforslaget i all hovedsak oppfyller 

funn i ROS-analysen med avbøtende planbestemmelser. 

Fylkesmannen har ikke holdepunkter for at Skjervøy har utelatt 

noen relevante risikomenter som skulle ha vært vurdert i ROS-

analysen. Tas til orientering. 

Kraftledninger/anlegg, 

hensynssone (H370) 

 

Fylkesmannen påpeker at det med fordel kunne ha vært lagt ned 

et byggeforbud i hensynssonen, krav om dokumentasjon på 

elektromagnetisk stråling før planen iverksettes eller krav om 

byggegrense som ivaretar hensynet til elektromagnetisk stråling. 

Det vises til at det er undersøkelsesplikt etter 

strålevernsforskriften for nye bygg utsatt for elektromagnetisk 

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

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

bindende plandokument. Tas inn i planbestemmelsene. Se §§ 

5.15 og 5.16. 

Myrområder som 

hensynssone? 

Fylkesmannen foreslår at for å forhindre utbygging av naturlig 

buffer mot overvann ved magasinering i myr, kunne viktige 

myrområder vært avsatt i plankart som hensynssone med 

byggeforbud eller også arealformål som ikke hjemler søknad om 

bebyggelse og anlegg. Tas til orientering.  

Universell utforming, 

barn og unge og 

folkehelse 

Fylkesmannen registrerer at Skjervøy kommune har ivaretatt de 

merknadene som ble gitt i forbindelse med oppstartsvarselet, og 

planbestemmelsene til planen ivaretar de nevnte temaene på en 

god og tilfredsstillende måte. Tas til orientering. 

Hensyn til landbruk Utover innsigelsen når det gjelder manglende kartfesting av 

landbrukets kjerneområder, har ikke Fylkesmannen kommentarer 

til måten landbruksinteressene er omtalt og ivaretatt i 

plandokumentene. Tas til orientering.  

 

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

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

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

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

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

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

kommer i konflikt med reindriftsnæringen sine interesser i Reinbeitedistrikt 39.  

PS 18/16



29 

 

Fylkesmannen etterlyser kartfesting av naturtype bløtbunn i 

Arnøyhamn. Registeringen benyttes i tilknytning til § 3.10. 

Kilde: www.miljostatus.no 06.08.2015. 

 

 

 

 

 

Konklusjon: Skjervøy kommune vil foreta de nødvendige justeringene og presiseringene 

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

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

her da de  

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

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

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

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

 

2.11 Merknad 11: AR-Ing AS 
Tema Innhold 

Planens innretning er 

OK 

Samlet sett finner AR-Ing AS kommuneplanens arealdel som et 

OK grunnlag for utvikling av Skjervøy kommune i den nære 

framtid. Tas til orientering.  

Befolkningsutvikling 

kapittel 2.1 

Firmaet ønsker at befolkningsutviklingen vinkles på en mer 

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

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

Arealplanlegging handler om å legge til rette for lovpålagte 

behov, samt å legge til rette for fortrinn som et 

kommunesamfunn har. Denne planen er optimistisk på vegne 

av Skjervøy kommunes muligheter, og ta utgangspunkt i 

ressursene som fins.  

Næringsutvikling 

kapittel 2.2. 

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

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

misforståelsen rundt fiskeri og oppdrett. Skjervøy kommune kan 

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

en annen. Planbeskrivelsen forholder seg til næringene som to 

næringer. Men begge er, som beskrevet, sjøbaserte. 

Helse og omsorg 

kapittel 2.5 

Avsender vil opplyse om at det faktisk er bygget eldreboliger i 

distriktet, i Arnøyhamn. Det finnes også et kommunalt tilbud til 
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pleietrengende i distriktet. Skjervøy kommune vet dette. Denne 

planen er en arealdel, ikke en samfunnsdel. Derfor må 

problemstillinger knyttet til nye og endrede arealbehov stå i 

sentrum, ikke å levere en komplett kommuneplanens 

samfunnsdel.  

Samferdsel m.m. 

kapittel 2.7 

Rådgiverne kunne tenkt seg en ny bru eller tunnel fra Skjervøy 

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

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

eliminerer den mest værharde delen av Kågen. Reguleringsplan 

for ny Langbakke er ferdigstilt. Skjervøy kommune mener at å 

bruke ressurser på ny innfartsvei, blir feil.  

Rasch-bygget, kapittel 

3.2 

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

og uteområder mener de er lite problematisk. Tungtrafikken kan 

reguleres til Havnegata, natur- og parkområder i nærområdet vil 

være et godt alternativ for uteopphold i tillegg til balkonger. 

Videre påpeker de at bygningsmessige tiltak eliminerer 

trafikkstøy innendørs. Tas til orientering. 

Sentrumsplanen en 

vits 

Avsender presiserer at sentrumsplanen absolutt bør revideres da 

dagens sentrumsplan nærmest er en vits. I dette arbeidet må 

tilstrekkelig parkeringsareal for kunder og ansatte i sentrum, og 

gode, universelt utformede gangveier mellom 

parkeringsplassene og handlegata, må utformes. Gatebelysning 

mangler i Havnegata samt forsvarlig og tilstrekkelig 

atkomstmuligheter mellom veiene. Strandveien må i sterkere 

grad etableres som miljøgate, og tungtrafikken bør få forkjørsrett 

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

sentrumsplanen.  

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

men stiller spørsmål ved realismen av økonomiske grunner. 

Skjervøy kommune har besluttet at deler Prestegårdsjorda skal 

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

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

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

kommet med innspill vedrørende dette formålet.  

Fritidsboliger i 

boligområder 

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

hytter/fritidsboliger i boligstrøk, og anbefaler at det legges 

føringer for utforming av slike i tråd med eksisterende boliger av 

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

Arealdelen legger ikke opp til blanding av boliger og hytter. 

Konflikt mellom 

reindrift og landbruk 

kapittel 3.4.2 

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

optimistisk når det gjelder konfliktnivået mellom reindrift og 

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

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

Arealdelen sier ingenting om at det er aktørene i landbruket 

som skal sette opp og bekoste gjerdene.  

Vetorett hos 

reindriftsnæringen? 

Lokk på utviklingen? 

Rådgiverne framhever at i praksis har reindriftsnæringen 

nærmest vetorett mot alle former for ny næringsutvikling. De 

mener at alle bygdene burde frigis av reindriftsnæringen for lokal 

utvikling av næringsliv, fritids- og boligformål. Rådgiverne 

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

lite og ingenting igjen i kommunen, skal legge lokk på 

utviklingen. Skjervøy kommune minner om at ingen har 

vetorett, og ingen legger lokk på utviklingen, slik merknaden 

beskriver.  

Fritidsboliger i felt 

kapittel 3.4.2 

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

skje i felt etter utarbeidelse av reguleringsplan. Tas til 

orientering.  

Nytt innspill: 

Utleiehytter og 

turisme, kapittel 3.5.2,  

Avsender ønsker at kommunen inntar en mer offensiv holdning 

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

tilknytning til småbåthavna i Lauksund, Akkarvik og Arnøyhamn. 

Skjervøy kommune mener at dette er et interessant innspill. 

Men her må aktuelle aktører og investorer på banen først. 

Innspillet tas inn i handlingsprogrammet, B18.  

Klimaendringer 

kapittel 3.6  

Rådgiverne foreslår at siste avsnitt om klimaendringer som 

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

denne sammenheng, mener de. Skjervøy kommune må forholde 

seg til at klimaendringer legger premisser for all planlegging. 

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

klar over disse premissene. Se for øvrig Klimaprofil Troms. 

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

utgangspunktet bør forbeholdes forretningsdrift. Men utleie har 

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

bruk av uegnede forretningslokaler til boligformål, bør 

diskuteres. Tas til orientering. I arbeidet med sentrumsplanen 

vil bl. a. disse spørsmålene bli drøftet.  

Planbestemmelse 

§ 1.2.1 B): Sjøfronten 

og boligbygging 

Sebergsen og Henriksen stiller spørsmål ved om det «å ikke 

tillate flere boliger/boenheter eller boliglignende komplekser på 

arealer som defineres som sjøfronten» er fullt gjennomtenkt. De 

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

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

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

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

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

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

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

og finne argumenter for sine synspunkt når det gjelder 

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

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

sentrum ligger boligområdene langs strandsonen, helt nord på 

øya er den grovere industrien etter hvert flyttet. Man blander 

ikke lenger formålene ukritisk i Tromsø.  

Planbestemmelse 

§ 1.2.2 A og B): forbud 

mot bruksendring og 

påbygg 

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

utviklingen i sentrum. De påpeker imidlertid at erfaringsmessig 

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

forbud mot bruksendring og påbygg som foreslått. Som 

planmyndighet kan ikke Skjervøy kommune være enig i at fordi 

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

for å få lagt de beste utviklingsstrategiene for sentrum i 

Skjervøy. Det blir for defensivt.  

Planbestemmelse 

§ 3.3: hytter i felt 

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

formulert. Det stilles spørsmål ved hvor mange og hvor stort 

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

krav om reguleringsplan i utgangspunktet. Tas til orientering. Se 

for øvrig kommentar i kapittel 2.2.1 vedrørende Sametingets 

innsigelse.  

Planbestemmelse  

§§ 3.4.1, 4.14 og 4.15: 

VA-planer, 20 % 

nedbørsøkning 

Konsulentene spør hvor denne voldsomme økningen i nedbør på 

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

Ing AS mener at dette legger urimelig belastning på utbygger og 

kan ikke aksepteres. Skjervøy kommune forholder seg til 

kravene som gjelder i klimatilpasset arealplanlegging. Innholdet 

i dokumentet Klimaprofil Troms tør være kjent for planleggere.  

Planbestemmelse 

§§ 3.15, 4.4, 4.13: 

naust 

Avsender finner det betenkelig at det tillates naust i flomålet 

uten hensyn til havnivåstigning. Kommunen vil bli 

erstatningsansvarlig ved skade forårsaket av stormflo dersom 

kommunen tillater oppføring av naust på slikt grunnlag. Skjervøy 

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

til planbestemmelse § 4.4.). Kommunen stusser over at 

konsulentene mener potensielle skader på bygninger forårsaket 

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

herjinger på Vestlandet, spesielt sist årene og skader som følge 

av dette) ikke skal løftes fram som en klimautfordring med 

påfølgende mulige erstatningskrav dersom planmyndigheten 

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

nært sjøen er problematisk med tanke på kommunens 

erstatningsansvar? At enkle naust kan plasseres nært sjøen 

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

landskapet enn hva som ville ha vært tilfelle om man skulle 

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

båten uhensiktsmessig langt opp på land.  

Hensynssone reindrift 

 

Firmaet vil bemerke at hensynssone for reindrift på alle 

potensielt utbyggbare områder på Arnøya. De vil anmode om at 

hensynssonen trekkes ut av eksisterende bebyggelse (bygdene). 

Tas til orientering. Hensynssone reindrift endres ikke.  

Planbestemmelse 

§ 4.13: havnivåstiging 

og overvåkning 

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

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

overvåke infrastruktur som kan bli utsatt med tanke på 

havnivåstigning og stormflo. Paragrafen fjernes ikke, men flyttes 

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

private som overvåker. Dette trenger ikke presiseres i 

bestemmelsene. Kommunen ønsker å minne om at alle må 

forstå og ta inn over seg den nye klimahverdagen i 

arealplanleggingen og når det gjelder de bygde omgivelser.  

Planbestemmelse  

§ 4.17: vind 

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

nekte utbygging. De mener at bestemmelsen baserer seg på 

synsing og vil ha bestemmelsen bort. De hevder at Norsk 

Standard har krav for dimensjonering av bygninger for vind og at 

dette bør være tilstrekkelig regulering. Tas til orientering. Se 

også kommentar vedrørende «naust i flomålet» ovenfor.  

Planbestemmelsene 

§§ 5.1, 5.2 og 5.3: 

Universell utforming 

Avsender finner det unødvendig å ha egen bestemmelse om 

universell utforming da dette reguleres i PBL og bygningsteknisk 

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

antydes i bestemmelsene. De minner også om topografien på 

Skjervøy og utfordringer med stigningsforhold, og rådgiverne 

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

Sebergsen og Henriksen foreslår at bestemmelsen tas ut. 

Bestemmelsen tas ikke ut. Skjervøy kommune ønsker et tydelig 

fokus på et universelt tilrettelagt samfunn. Og skal løsningen bli 

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

én i reguleringsplanarbeidet og i byggesaker.  

Planbestemmelse  

§ 5.4: snarveier 

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

barn og unge gjennom å legge føringer med tanke på 

eksisterende snarveier etc. så lenge disse går over privat 

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

gjelder folkehelse (mer gange), og når det gjelder 

trafikksikkerhet. Regulering av snarveier tas inn som en del av 

C1 i handlingsprogrammet.  

Handlingsprogrammet: 

A1: Sjøfronten 

AR-Ing AS stiller spørsmål ved hva som er bakenforliggende 

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

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

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

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

eventuelle ideer. De påpeker at hensikten og ønskene bak må 

defineres helt klart før en bestiller en omfattende 

mulighetsstudie. Hvem ønsker hva og hvorfor? Skjervøy 

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

ønsker å stoppe alle ideer. Påstanden faller på sin egen 

urimelighet. Arealene langs sjøfronten trenger å gjennomgås 

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

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

gjelder prosessen skissert i A1.  

Handlingsprogrammet: 

A2: Strandveien (kap 

4.2.2 og 

planbestemmelse § 

1.2.2 A og B) 

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

byrden for næringslivet. De presiserer at kommunen ikke kan 

bestemme hvilke lokaler nye virksomheter skal drive sin 

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

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

eneste løsningen. Avsender kan ikke se at kommunen på en 

rettferdig måte kan regulere bruken av de private eiendommene 

ut over en ordinær reguleringsplan/sentrumsplan og advarer 

derfor mot å legge føringer som vil påvirke 

konkurransesituasjonen. Som AR-Ing selv har påpekt, er 

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

sentrumsplanen vil man i fellesskap forhåpentligvis komme 

fram til gode strategier for sentrums utvikling.  

Handlingsprogrammet: 

B 11: område for 

maritim service 

Området rundt Storstein ferjeleie foreslåes av AR-Ing AS som 

aktuelt område for maritim service. Området er attraktivt for i 

industriformål. Innspillet tas inn i 

handlingsprogrammets B11. 

Kartutsnittet viser at arealene 

ligger i aktsomhetssone for skred 

(snøskred, jord,- og flomskred). 

 

 

 

Kilde: www.skrednett.no (07.08.15) 

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

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

selve ferjeleiet. Ferjeleie er ikke regulert område.  

Ratamajordet AR-Ing AS påpeker at eksisterende reguleringsplan for 

Ratamajordet ikke er med i planen. Tas inn. 
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Oppdrettsanlegg i sjø AR-Ing AS mener at disse anleggene bør avmerkes på plankartet 

fordi de legger begrensinger på bakenforliggende landområder. 

Tas med. 

Arnøy- og 

Laukøyforbindelsen 

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

plankartet og utredes i kommuneplanens arealdel. De mener at 

når planen skal gjelde for de kommende tolv årene, må 

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

annet enn av plassproblemer. Skjervøy kommune ser ikke 

boligbygging i distriktet som et alternativ til Skjervøy for å løse 

plassproblemer. Skjervøy har godt med arealreserver dersom 

overordnete grep som denne planen presenterer, følges opp. 

Når det gjelder Arnøy- og Laukøyforbindelsen, vises det til 

merknad 18. 

Plankartet: 

Skredfaresoner 

Firmaet stiller spørsmål ved om plankartets doble 

skredfaresoner, som også dekker ferjeleiene på Arnøy og Kågen, 

kan være korrekt. Ja, det stemmer (se 

kartutsnitt).  

 

 

 

 

 

Kilde www.skrednett.no (07.08.15) 

 

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

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

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

ansvar som planmyndighet. Dette gjelder: 

 1) «Sjøfronten» 

 2) «Strandveien/sentrumsplanen»  

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

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

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

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

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

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

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

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

kan være til hjelp i å styre utviklingen, bidra til å være i forkant, og til å unngå 
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feillokaliseringer. Den samme argumentasjonen gjelder for «time out» for å revidere 

sentrumsplanen.  

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

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

resultater.  

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

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

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

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

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

 

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

Tema Innhold 

Fritidsbebyggelse 

64/45 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

bolighus som nærmeste nabo.  

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

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

boligtomter i bygda.  

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

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

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

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

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

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

-utreding. 

 

 

2.13 Merknad 13: Arnøy Laks AS 
Tema Innhold 

Produksjon og 

produksjonsmuligheter 

på kysten, tross 

ferjeavhengighet 

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

unike produksjonsmulighetene på kysten ikke blir snudd til å 

være en diskvalifiserende faktor i arealdel til kommuneplan. 

Bedriften understreker at industribedriftene på Arnøy er den 

beste dokumentasjonen på at industriutvikling ikke er «gitt 

ferjefri forbindelse». Arnøy Laks vil ha planutkastet vasket for 

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

videreutvikling av et robust næringsliv på øyene i kommunen. 

Arnøy Laks AS vil generelt påpeke noen merkelige tilsnitt hva 

gjelder de ferjeavhengige delene av kommunen. Tas til 

orientering. Skjervøy kommune ønsker på ingen måte ikke «å 

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

Men det er en kjent sak at ferjeforbindelsen er en 

transportmessig flaskehals, det kommer man ikke utenom, noe 

som tilsier at det nærmest er en bragd at industribedriftene går 

godt på øyene.  

Reinslakteri på Kågen 

og mulige maritime 

offshore og service i 

Storbukta 

Avsender bemerker at de arealmessige konfliktene mellom 

aktivitetene maritim- og offshoreindustri og reinslakteri ikke er 

drøftet opp mot den biologiske produksjonen i sjø og ferskvann i 

området. Dette gjelder de fire oppdrettslokalitetene i 

kystsoneplanen Skjervøy vest, Skognes, Hagebergan og 

Hamneidet samt settefiskanlegget på Kågen (Storbukta). Arnøy 

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

er forenelig med sjømatindustrien i Skjervøy havn. Tas til 

orientering. Innspillet tas inn i handlingsprogrammets B11 og 

C4. 
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Fôrflåter og fartøy fra 

havbruksnæringen 

Arnøy Laks AS minner om det er Mattilsynet som regulerer 

sikkerhetsavstander knyttet til smittevern på avstander opp mot 

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

dette forholdet. Se handlingsprogrammet, B11.  

Storbukta og Sandøra Bedriften påpeker også potensielle konflikter mellom forslaget 

om å benytte Storbukta til maritim- og offshoreindustri og 

planene om å utvikle Sandøra til et område forbeholdt ren 

sjøbasert næringsvirksomhet. Tas med i handlingsprogrammets 

B11. 

Arnøy- og 

Laukøyforbindelsen 

Arnøy Laks AS framhever at Arnøy- og Laukøyforbindelsen bør 

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

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

prosjektet skal realitetsbehandles. Tas til orientering. Se også 

merknad 18 med tilhørende kommentarer.  

Skredsikring, 

tunnelmasser og 

fyllinger i sjø 

Avsender minner om at skredsikring på Singla er neste prosjekt 

på programmet i Troms fylkeskommunes sin del av det nasjonale 

skredsikringsprogrammet. I den forbindelse framhever bedriften 

viktigheten av å ta både tunnelinnslagene og deponering av 

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

samt merknad 18 med tilhørende kommentarer.  

Landbasert 

fiskeoppdrett og 

«ferjefri forbindelse» 

Arnøy Laks AS er av den oppfatning at landbasert oppdrett kun 

er aktuelt «gitt ferjefri forbindelse». De viser til 

produksjonsvolumet i de landbaserte anleggene i Danmark (1000 

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

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

Landbasert oppdrett, 

tunnelmasser og 

fyllinger 

Avsender påpeker at fyllinger på innersiden av Arnøy og på 

Storstein vil være et nyttig redskap ved handtering av 

tunnelmassene. Fyllingene ville være egnet til å utvikle nye 

industriområder skreddersydd til landbasert oppdrett. Lauksletta 

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

øvrige infrastrukturen som skal til. Bedriften mener at det sågar 

kan tenkes at en slik sjøfylling skal planlegges nærmere Skaret og 

Arnøy Laks slakteri AS. Dette innspillet tas med inn i 

handlingsprogrammet som B15 og utredes.  

Løsningsorientert, ikke 

begrensingsorientert 

Arnøy Laks AS minner om at all næringsutvikling må være 

løsningsorientert og ikke umiddelbart konsentrere seg om 

begrensninger, men snarere fokusere på slike forhold som 

løsbare utfordringer. Tas til orientering. Skjervøy kommune som 

planmyndighet minner om at det som private aktører kan 

oppleve som begrensinger, likevel er løsningsorientert 

planlegging der flere hensyn må vurderes og sees i 

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

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

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

livskraftige industribedriftene på øyene. Heller det motsatte.    

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

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

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

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

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

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

plankartet.  

 

2.14 Merknad 14: Skjervøy SV 
Tema Innhold 

Næringsaktivitet 

kapittel 2.2 

Skjervøy SV påpeker at næringsaktiviteten på Arnøya ikke er nevnt i 

innledningen til kapittel 2. Næringsaktivitetene på Arnøya er nevnt i 

kapittel 2.2.1. Tas også inn rett under kapittel 2.2. 

Volum fisk 

kapittel 2.2.1 

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

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

hvitfiskomsetning og oppdrett som ulike kategorier. Skjervøy 

kommune vil minne om at dette er arealdelen og ikke 

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

gjelder fiskerinæringen, ikke oppdrettsnæringen. 

Gang- og 

sykkelveinettet 

kapittel 2.7 

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

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

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

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

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

gangveinett.  

Statlige 

fiskerihavner 

kapittel 2.7 

Skjervøy SV påpeker upresise opplysninger når det gjelder siste avsnitt 

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

statlige fiskerihavner.» Teksten endres. 

Landbasert 

oppdrett, kapittel 

3.13  

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

Skjervøy kommune påpeker at Sandøra allerede ligger inn i planen 

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

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

planbeskrivelsen kapittel 3.13 (noe forenklet). Problemstillingen tas 

også inn i handlingsprogrammet som B16. 

Kraftverk, kapittel 

3.12, alternative 

energikilder 

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

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

Utleiehytter og 

turisme, kapittel 

3.5 

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

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

 

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

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

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

bølgekraftverk og tidevannsstrømkraft.  

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

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

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

 

2.15 Merknad 15: Statens vegvesen 
Tema Innhold 

Samordnet areal- og 

transportplanlegging 

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

en tett sentrumsstruktur, og at dette samsvarer med nasjonale 

føringer om reduserte klimautslipp og miljøvenning byutvikling. Tas 

til orientering. 

«Området mellom 

veiene» (OMR 2) 

Statens vegvesen anser det som positivt at det tilrettelegges for 

næringsutvikling mellom ny og gammel trasé for Langbakken. SVV 

støtter også bestemmelsen om at «gammel Langbakke» skal 

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

Kryssing av 

fylkesvei/atkomster 

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

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

fritidsbebyggelse som hovedsak skal etableres i større felt med 

felles samleveier istedenfor spredt adkomstveier og 

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

høringsutkastet til arealdel til kommuneplan, datert 28.04.2015. 

 

 

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

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

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

orientering. 

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

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

saksbehandling som omhandler arealer.  

Byggeforbud langs 

vassdrag 

NVE ser positivt på at planen setter byggeforbudssone langs større 

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

Presiseringer i 

planbestemmelsene 

og retningslinjene 

TEK 10 kap. 7 

NVE understreker at det er viktig i planbestemmelsene å presisere 

at farevurderingene skal være utført før reguleringsplaner sendes 

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

påpeker NVE at retningslinjene med fordel kan vise til at 

reguleringsplaner og andre tiltak skal dokumentere tilstrekkelig 

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

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

planbestemmelsene: § 3.2.1, retningslinje til § 3.2 og retningslinje 

til § 4.6, 5). 

Terrenginngrep, 

små tiltak og 

kvikkleireskred 

NVE minner om at også ved andre typer terrenginngrep og små 

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

forhold til fare for kvikkleireskred. Dersom det påvises kvikkleire, 

må områdestabiliteten vurderes. Innunder små tiltak kommer for 

eks. grøfting, bakkeplanering, veibygging – herunder også 

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

områder med løsmasser og i leirområder under marin grense der 

det kan finnes soner med skredfarlig kvikkleire. Tas inn i 

planbestemmelsene § 4.11.1 og som retningslinje til § 4.11.1. 

Anlegg for 

energiforsyning og 

–overføring og 

trafostasjoner 

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

inkludert trafostasjoner skal reguleres som teknisk infrastruktur 

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

kraftledninger i sentral og regionalnettet, som skal vises som 

hensynssone. Plankartet justeres så godt mulig.  

Byggeforbud langs 

mindre vassdrag 

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

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

vassdrag vurdert? 

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

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

enkelte utbyggingsområdene. Hensyn til vassdrag er vurdert i de 

konkrete utbyggingsområdene. Plankartet oppgraderes slik at 

dette tema vises. 

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

ulemper for allmenne interesser, må ha tillatelse etter 

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

Anbefalingen tas inn som retningslinje til § 4.22.  

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

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

Marin grense og 

Kvikkleireskred 

Grunnforholdene under marin grense skal vurderes for alle typer 

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

bestemmelsen at for alle typer planer og tiltak under marin grense 

skal fare for kvikkleireskred vurderes. Vurderingen skal skje seinest 

på siste plannivå. Presiseringene er tatt inn i planbestemmelsene § 

4.11 og § 4.11.1 

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

presiseres at utbyggingen skal kunne tilfredsstille krav på nivå med 

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

4.11. 

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

i strandsonen, men løsmassekartet gir ikke informasjon om 

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

Områder langs 

vassdrag 

Skjervøy har vassdrag som kan være masseførende, men også 

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

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

være masseførende. Presiseringen tas inn som bestemmelse § 

4.10.1 

 

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

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

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

Plankartet oppjusteres mht. NVEs forslag.  
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2.17 Merknad 17: Nyvoll, Nilsen og Hansen – fritidsbebyggelse på 
Haukøya 

Tema Innhold 

Fritidsbebyggelse 

på Haukøya 

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

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

planen. 

 

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

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

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

12.  

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

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

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

hytta med inn i arealdelen.  

 

 

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

Tema Innhold 

Arnøy- og 

Laukøyforbindelsen 

 

Styreleder i selskapet Arnøy- og Laukøyforbindelsen opplyser i 

merknaden om følgende: Med utgangspunkt i en studie bestilt av 

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

kommune, og etter avklaringer med Troms fylkeskommune og 

Statens vegvesen, blir traséalternativ 2, lansert som det beste 

alternativet. Akustiske undersøkelser av området for traséalternativ 

2 er også utført. Forbindelsen består av tunnelløsning under 

Kågsundet samt fylling og bro mellom Arnøy og Laukøy. 

Traséalternativ 2 

inn på plankartet? 

Styreleder ber om at anbefalt traséalternativ 2 blir tatt med i 

arealdel til kommuneplan for Skjervøy kommune da dette bidra til 

ytterligere framskritt i planene om fast forbindelse mellom Kågen, 

Arnøy og Laukøy. Tas inn som hensynssone. 

 

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

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

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

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

endelig foretatt og konsekvensutredning (KU) gjennomført 

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

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

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

synliggjøres som hensynssone.  
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3. Oppsummering og konklusjoner 
 

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

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

Merknadsbehandlingen har resultert i følgende konklusjoner fordelt på fire typer: 

 Endringer for å løse innsigelsene – 3 stk. 

 Endringer i tekst, planbeskrivelse, ROS-analyse og handlingsprogram 

 Endringer plankart 

 Endringer i bestemmelser og retningslinjer 

 

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

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

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

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

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

§ 4.5. 

 

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

tas ut av planen. 

 

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

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

 

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

ikke. 

 

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

 

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

friområde/park. 

 

7. Nytt område: OMR 15 D, «Skjervøy brygge», fritids- og turistformål er tatt inn i planen. 
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8. Sjøfronten deles i tre strekninger og nye bestemmelser (§ 1.2.1) er utformet. Strekingene 

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

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

Indre havn/Kollagerneset.  

 

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

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

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

 

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

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

denne oppsummeringen.  

Skjervøy kommune er av den oppfatning av endringene ikke medfører behov for ny høring.  
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Forord 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel er hjemlet kapittel 11-5 i plan- og bygningsloven (PBL). 

Gjeldende arealdel for Skjervøy kommune er fra 1992. Etter loven skal arealdelen revideres hvert 

fjerde år.  

Planbeskrivelsen tar opp aktuelle og sentrale planfaglige problemstillinger og spørsmål med 

utgangspunkt i samfunnsutviklingen i Skjervøy kommune. Drøftingene danner fundamentet for de 

strategiske veivalgene som kommunen må fatte med hensyn til de ulike tema. Veivalgene danner 

grunnlaget for ny og endret arealbruk. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende i motsetning til 

plankart og planbestemmelser. 

I den ideelle verden skal kommuneplanens arealdel utarbeides på bakgrunn av kommuneplanens 

samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel, hjemlet i PBLs § 11-2, skal drøfte og formulere 

alternative og langsiktige utfordringer for kommunesamfunnet samt definere kommunens 

satsingsområder, mål og utviklingsstrategier. Kommuneplanens arealdel skal med andre ord kunne ta 

utgangspunkt i – og basere seg på – oppdaterte vedtak og beslutninger fattet med hensyn til ønsket 

samfunnsutvikling. Kommunens samfunnsdel for Skjervøy kommune er også fra 1992. Dette 

innebærer at det ikke finnes en samlet og helhetlig vedtatt plan som gir utviklingen retning og 

innhold.  

I denne planbeskrivelsen er dilemmaet med manglende samfunnsdel et stykke på vei løst gjennom å 

benytte oppdaterte sektorplaner, strategidokumenter, utredninger, etc., som finnes tilgjengelig i 

kommunens system. En del informasjon, synspunkter og meninger er også innhentet gjennom 

samtaler. Tall som er brukt, er heftet med noe usikkerhet.  

Plankartet viser gjeldende reguleringsplaner, og det viser forslag til omreguleringer og ny arealbruk. 

Planbestemmelsene gir de nødvendige presiseringene når det gjelder arealbruken, og retningslinjene 

skal utfylle og gi en utvidet forståelse av foreslått arealbruk.  

Sommeren 2014 ble det gjennomført to folkemøter, og det kom inn åtte forhåndsmerknader. Til 

planprogrammet (arkivsak 2011/4623) kom det inn grundige og omfattende merknader fra de ulike 

sektormyndighetene. Disse er benyttet i planbeskrivelsen generelt og i planbestemmelsene spesielt.  

Høringsversjonen, datert 28.04.2015, ble fram for politisk behandling i formannskapet i Skjervøy 

kommune 06.05.2015 (utvalgssak 21/15). Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med 

høringsfrist 01.07.2015. 

18 merknader kom inn. Merknadene er behandlet i eget dokument: Merknadsbehandling, 

kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015–2027, datert 31.08.2015. Alle dokumentene i 

planen er revidert iht. konklusjonene i merknadsbehandlingen.   

 

Skjervøy, 31. august 2015 

 

Cissel Samuelsen      Torgeir Johnsen 

rådmann       ordfører  
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Sammendrag 
 

Punktvis oppsummeres hovedkonklusjoner i kommuneplanens arealdel for Skjervøy – etter 

merknadsbehandlingen –slik: 

 

Utbyggings- og endringsområder:  

 

OMR 1: Vågvann steinbrudd og tilstøtende områder ved Skattørfjellet avsettes til framtid 

boligformål, idrettsformål, fritids- og turistformål samt kompatibel næringsvirksomhet. 

OMR 2: «Området mellom veiene» (mellom ny og gammel Langbakke) avsettes til landbasert 

industrivirksomhet. 

OMR 3: «Utvidelse av Sandøra nordøstover» settes av til «ren» sjøbasert næringsvirksomhet. 

OMR 4: Fritidsbebyggelse, Kobbepollen, inntil 15 hytteenheter (økt fra 12 i merknadsbehandlingen). 

OMR 5: Næringsvirksomhet, reinslakteri i Kobbepollen. 

OMR 6: Det regulerte nedlagte steinbruddet på Kågen har et arealbrukspotensial verdt å gå videre 

med. 

OMR 7: Utvidelse av industriområdet i Arnøyhamn. Krav om utarbeidelse av ny reguleringsplan. 

OMR 8: Langfjorden 59/10 avsettes til fritids- og turistformål. 

OMR 9: Området på 64/87 avsettes til oppstillingsplass for campingvogner og bobiler 

OMR 10: Fritidsbebyggelse, Årviksand, inntil 10 hytteenheter på deler av eiendom 64/5. 

OMR 11: Området settes av til etablering av skitrekk, Årviksand. 

OMR 12: Fritidsbebyggelse Haukøya går ut pga. at innsigelse fra fylkeskommunen/fylkesrådet tas til 

følge.  

OMR 13: Prestegårdsjorda omreguleres til offentlig formål (tjenesteyting, barnehage) og friområde 

(park). 

OMR 14: Strandveien/sentrum inngår i revisjon av sentrumsplanen. 

OMR 15 (A, B og C): Sjøfronten deles i tre strekninger, som skal underlegges nærmere analyser. 

Strekningene er: 1): Fra Ytre havn til krysset ved COOP-bygget. 2): Fra krysset ved COOP-bygget til 

den videregående skolen. 3): Fra den videregående skolen til Indre havn/Kollagerneset. Disse tre 

strekningene har ulik karakter og innhold. Framtidig arealbruksutvikling langs «Sjøfronten» må 

forsøke å rydde i det som i dag kan betegnes som et sammensurium.  

OMR 15 D: Det settes av arealer til prosjekt «Skjervøy brygge» i Vågen til fritids- og turistformål.  
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Innsigelser til høringsutkastet: 

I høringsrunden kom det inn tre innsigelser til planen.  

1) Innsigelse fra Fylkesmannen/fylkesrådet pga. manglende kartfesting av H520 - hensynssone 

kjerneområder for landbruk. Innsigelsen er løst ved at disse kartene er laget og ligger som vedlegg til 

planen. 

2) Fritidsbebyggelse på Haukøya utløste innsigelse fra fylkeskommunen/fylkesrådet. Innsigelsen er 

foreslått tatt til følge og hyttefeltet er tatt ut av planen.  

3) Sametinget hadde innsigelse til planbestemmelsene §§ 3.1, 3.3, 4.1 og 4.25. Denne innsigelsen er 

foreslått ikke tatt til følge, og det må mekles.  

 

Nye hensynssoneområder: 

I forbindelse med arbeidet med prosjektet kulturminnekompetanse er det blitt økt fokus på 

kulturminner og krigsminner. Skjervøy kommune har rike forekomster av kulturminner. Noen nye 

soner er spesielt merket av på kartet etter høringsrundene: Engnes, Fiskenes, området ved 

idrettsplassen, strekningen fra Årviksand til og med Nord-Rekvika (inkludert Spionhula) og Haukøya, 

strekningen fra Haukøyneset til Hamneneset.  

 

Avsluttende kommentar: 

Når det gjelder arealdel til kommuneplan, oppsummeres de planfaglige utfordringene for Skjervøy 

kommune slik:   

 Grep må tas for utviklingen i sentrum og langs hele sjøfronten. Her må det gjøres et godt 

stykke planarbeid. Gode planprosesser med dialog og samarbeid samt utstrakt medvirkning, 

er nøkkelen til suksess. For strekning 2 langs Sjøfronten er det spesielt viktig av prosjekt 

«Skjervøy brygge» viser seg som et godt «katalysatorprosjekt» som setter standard for 

kvalitet for det som bygges i området.  

 

 Ta styring med spredt fritidsbebyggelse slik at hytter mest mulig kan samles i felt. Dette vil 

være hensiktsmessig med tanke på reindrifta, for landbruket, for friluftslivet, for 

kulturminner og for turistnæringa.  

 

 Sikre at befolkningen får et variert botilbud og slik legge til rette for alle grupper i samfunnet 

og for de som kommer for å jobbe i kommunen.  

 

 Sikre at Sandøra-området og området Vågvann steinbrudd/Skattørfjellet blir forbeholdt 

arealbruken foreslått i planen. 
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 Sikre Prestegårdsjorda som parkområde (i tillegg til barnehage). 

 

 I handlingsprogrammet (vedlegg 3) er mange kommende oppgaver listet opp. Oppgavene er 

et resultat av arbeidet med arealdel til kommuneplan inkludert innspill, synspunkter, 

anbefalinger, tanker og ideer og gode råd. Om enkeltoppgavene listet i 

handlingsprogrammet blir drøftet opp mot kommunens overordnede utviklingsstrategier og 

satsingsområder, vil prioriteringer komme til syne, og kommunen kan jobbe med de plan- og 

arealbruksoppgavene som synes mest prekære og påtrengende å få tatt tak i og gjort noe 

med.  
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Kapittel 1: Innledning  
I arealdel til kommuneplan1 skal de prekære utfordringene og de potensielle mulighetene 

identifiseres og legges til grunn for planarbeidet. I tillegg skal det i planen gjøres tiltak som kan 

motvirke og ta hånd om problemer og hendelser som er uønskede.   

Kommuneplanens arealdel skal være kommunens nyttige dokument for styring og utvikling. Det 

overordnede målet er at arealdelen skal oppleves som en relevant plan mht. de utfordringene som 

kommunesamfunnet står overfor de nærmeste tolv årene.  

Selv om tolv år er brukt som planhorisont, bør man i all overordnet arealplanlegging generelt tenke 

mye lenger. En lengre planhorisont ligger implisitt til grunn i utarbeidelsen av denne planen da de 

viktigste og beste arealene må sikres for framtidig utbygging, og dette må igjen sees i sammenheng 

med større infrastrukturinvesteringer. I tillegg er det særdeles viktig, og kommunenes plikt, å tenke 

langsiktig når det gjelder hvilken arealbruk som løser framtidas behov, og som samtidig ikke unødig 

tærer på kommunens økonomi. En dyktig kommune ser investeringer og arealbruk i sammenheng. En 

slik styringsmåte vil gi et bedre og billigere samfunn å drifte.    

Hovedhensikten med å lage en overordnet arealplan er flerdelt og kan oppsummeres på følgende vis:  

For det første skal kommunen legge til rette for skjevøysamfunnets utvikling og vekst gjennom å ha 

gode og gjennomtenkte arealstrategier knyttet til ulike formål: bolig, næring- og industri, 

infrastruktur, idrett, kultur, fritid, m.m. 

For det andre skal kommunen «være beredt» for «det som ennå ikke finnes». Dvs. arealdelen skal 

fange opp mulige utviklingsretninger med utgangspunkt i kommunens fortrinn og potensielle 

muligheter.  

For det tredje skal arealstrategiene legges ut fra bevisste lokaliseringsvalg både når det gjelder det 

kjente og det ukjente. I formuleringen «bevisste lokaliseringsvalg» ligger «rett aktivitet / rett 

virksomhet på rett plass».  

For det fjerde skal kommuneplanens arealdel ivareta sikkerhet, natur- og jordressurser, folkehelsen, 

naturvern, kulturminner, m.m. og gjøre de nødvendige avveiningene mellom vern og utbygging.   

Og sist, men ikke minst, skal kommunens arealbruk og ulike tiltak bidra til å minske klimautslipp og 

dermed gjøre sitt til at negativ klimautvikling reduseres.  

 

Dokumentets disposisjon og oppbygging: 

Kapittel 2 presenterer hovedtrekk ved skjervøysamfunnet, noen utvalgte føringer og rammer samt 

målsetninger i planen. Kapittelet gir «diagnosen» og bakteppet for de arealstrategivalgene som 

foreslås i kapittel 3. Kapittel 3 gjør rede for forslag til ny arealbruk og forslag som gjelder endret 

arealbruk i kommunen, herunder begrunnede, hensiktsmessige omreguleringer.  

                                                           

1 I dette dokumentet benyttes begrepene «arealdel til kommuneplan» «kommuneplanens arealdel» og 
«arealdelen» om hverandre. De betyr det samme.  
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Kapittel 4 beskriver planens samlede virkninger og konsekvenser for samfunn og miljø (KU), herunder 

både de mulige positive og de negative konsekvensene og utfallene av planen.  

 

Merknadsbehandlingen 

Når det gjelder samlet merknadsbehandling (etter 1. gangs høring), henvises det til dokumentet 

Merknadsbehandling, datert 31.08.15 (se vedlegg). 

Noen endringer, som et resultat av merknadsbehandlingen, er tatt inn i planbeskrivelsen, som 

fotnote eller som kommentar mot slutten av hvert kapittel eller delkapittel.  

Men de fleste endringene kommer først og fremst til syne i konkrete justeringer og tiltak for å løse 

innsigelser, justering og utvidelse av planbestemmelser og planretningslinjer.  

Plankartet har blitt justert for fire konkrete arealbruksendringer: OMR 10, Årviksand er flyttet til 

annet sted i bygda, OMR 12, Haukøya er tatt ut av planen, OMR 13 Prestegårdsjorda har fått nytt 

formål (offentlig formål (barnehage) og friområde) og OMR 15 D «Skjervøy brygge» i Vågen er tatt 

inn som nytt utbyggingsområde.  

Plankartet har også blitt «vasket» for feil.  

Noen nye hensynssoner er lagt inn, bl. a. krigsminner og landbruk.   
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Kapittel 2: Bakgrunn 
  

2.1 Skjervøysamfunnet – noen hovedtrekk 
2.1.1 Stabilt innbyggertall  
Skjervøy kommune hadde ifølge SSB per 1. januar 2014 2881 innbyggere. Ved utgangen av andre 

kvartal samme år hadde folketallet steget til 2902, dvs. en økning på 21 personer. Innbyggertallet i 

kommunen har vært stabilt like i underkant av tre tusen de siste 10–15 årene. Denne stabiliteten har 

sin forklaring i flere forhold, men kanskje først og fremst pga. et variert næringsliv, økning i offentlig 

tjenestetilbud, arbeidstilflytting i forbindelse med sjømatnæringen2. I tillegg er det relativt mange i 

kommunen som arbeider turnus med lange intervaller i bl.a. offshore. Denne type arbeidsplasser 

kommer innunder begrepet fjernarbeidsplasser, alternativt stedsuavhengige arbeidsplasser. 

2.1.2 Vel 80% av befolkningen bor i tettstedet 
Vel 80 % av befolkningen i kommunen er bosatt i tettstedet Skjervøy. Av kommunens øvrige øyer har 

Arnøya flest innbyggere. Øyene har hatt en jevn nedgang i folketallet de siste tiårene, men bygdene 

Lauksletta, Årviksand og Arnøyhamn tilhører fremdeles kategorien livskraftige bygdesamfunn.  

2.1.3 Demografisk utvikling  
I Skjervøy kommune blir det, som ellers i landet, flere i de eldste aldersgruppene. En annen klar 

tendens er at barnetallene i den yngste aldersgruppen, 0–5 år, synker. Begge disse forholdene vil ha 

innvirkning på framtidig sosial og teknisk infrastruktur i kommunen.  

2.1.4 Flyktninger og arbeidsinnvandring  
Kommunen vil ta imot ti flyktninger hvert år i de kommende årene. Kommunen er avhengig av 

arbeidskraft utenfra for å dekke arbeidskraftbehovet innen sjømatnæringen. Til enhver tid er tallet 

på sysselsatte med annet statsborgerskap enn norsk rundt 200. Denne type tilflytting vil selvsagt 

også virke inn på behovet for sosial infrastruktur og ikke minst egnet botilbud. 

2.2 Næring og sysselsatte 
Nærings- og industriaktiviteten finnes stort sett i tilknytning til havneområdet (Vågen og Været)3. 

Handel og service er lokalisert til Strandveien med en satellitt i forretningsområdet REMA 1000, som 

ligger utenfor den tette strukturen. På Arnøya er det flere oppdretts- og fiskeribedrifter.  

2.2.1 Oppdrett og fiskeri er de største næringene  
De klart største næringsveiene i kommunen er oppdrett og fiskeri. De siste tiårene har 

oppdrettsnæringen med tilhørende aktiviteter stått for en markant økning både når det gjelder 

produksjonsvolum og antall arbeidsplasser. Tradisjonelt fiskeri utgjør fortsatt den andre viktige 

næringspilaren, og selv om tallet på fiskere har sunket betraktelig fra rundt 300 til ca. 100 de siste 

                                                           

2 Uttrykket «sjømatnæringen» benyttes i denne planbeskrivelsen som en samlebetegnelse for både fiskeri og 
oppdrett.  
3 Utover i planbeskrivelsen benyttes begrepet «Sjøfronten» når det gjelder havneområdene fra Ytre havn til 
Indre havn/Kollagerneset. I denne reviderte planbeskrivelsen, deles strekningen opp i tre deler (se kapittel 3.5 
og 3.7). 
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årene, er volumet bortimot stabilt.4 Tradisjonelt fiskeri utgjør fortsatt den andre viktige 

næringspilaren. Rundt 300 tonn sjømat kjøres ut av kommunen hver dag. Lerøy Aurora, Skjervøy Fisk 

og Skalldyr, Arnøylaks og Årvikbruket er viktige aktører, samt fiskemottak i Akkarvik og rekemottak i 

Arnøyhamn og Jøkelsmolt. 

2.2.2 Bygge- og anleggsbransjen  
Bygg og anlegg har alltid vært en relativ solid næring i skjervøysamfunnet, men selvsagt med 

konjunkturavhengige svingninger. Hvordan utviklingen i denne næringen vil bli i framtida, er 

avhengig bl.a. av hvordan aktiviteten i de andre næringene forløper, dvs. ringvirkningspotensialet. 

2.2.3 Maritim industrinæring og offshore/oljebasevirksomhet 
«Til alle tider» har det vært maritim industriaktivitet i Været. Men, som Strategisk næringsplan for 

Skjervøy kommune 2014–2017 skriver: «Det er lenge siden det var drift ved Skjervøy skipsverft, mens 

det ikke er lenge siden man fikk dekket alle behov for maritim service her: skipselektriske, mekaniske, 

maskinrettede og hydrauliske system fikk fiske- og havbruksfartøy reparert og vedlikeholdt. […] Det 

bør være mulig å satse på å utvikle leverandør- og tjenesteindustri tilknytta maritime næringer. Blant 

anna savner havbruksnæringa et sted å ta fôrflåter på land for å utføre vedlikehold. Også fiskeflåten 

har behov for en slipp og muligheter for å få utført vedlikeholdsoppdrag.» Flere bedrifter, bl.a. 

Boreal, leverer tjenester innen offshore-segmentet.  

2.2.4 Landbruk – tre sauehold på Arnøya 
Tre bønder er aktive på Arnøya. Alle tre driver med sauehold, og den ene driver i tillegg med 

kjøttproduksjon gjennom å ha i underkant av førti dyr av type høylandsfe. Samlet har bøndene rundt 

1200 sauer og lam på sommerbeite. Vinterfôret høstes på eget areal og på leiearealer.   

2.2.5 Reindrift – Kågen, Uløya og Arnøya er viktige reindriftsområder  
For reindriftsnæringa er Arnøya kalvingsland samt vår-, sommer- og høstbeiteområde for rundt 2500 

voksne dyr pluss kalver i perioden april til oktober. Kågen og Uløya er også viktige områder for 

reindrifta. 

2.2.6 Turisme og opplevelsesaktiviteter  
Det drives turisme og opplevelsesaktiviteter rundt på øyene. Til sammen teller denne næringen en 6–

7 aktører og 3–4 årsverk. De fleste er sesongbetonte og da helst sommerstid. Noe aktivitet bedrives 

også om vinteren med bl.a. konseptet «sea & ski». I tettstedet finnes fiskecampen og Skjervøy hotell 

med tilhørende tilbud. 

2.2.7 Næringer i tilbakegang  
Næringene som har gått kraftig tilbake de siste årene eller som har forsvunnet helt, er til dømes 

landbruksnæringen, rekeindustrien, frossenfisk- og verftsindustrien. Verftsrelatert aktivitet har tatt 

seg noe opp i den senere tid.    

2.2.8 Steinbrudd, massetak og mineraler 
Det sentrumsnære bruddet sør for Vågvannet er en viktig lokalitet med tanke på lett tilgang til 

steinmasser i kort avstand til ulike byggeaktiviteter. Bruddet ligger dessuten på en på en høyde, noe 

som reduserer transportkostnadene. Ute i distriktet finnes flere større og mindre massetak til bruk 

                                                           

4 For å rydde bort eventuelle misforståelse (jf. merknad 11, AR-Ing AS og merknad 14, Skjervøy SV) gjelder 
volumet det refereres til tradisjonelt fiskeri. Fordeling når det gjelder kvoter, hvitfiskomsetning, oppdrett, etc. 
(jf. merknad 14, Skjervøy SV), hører hjemme i kommuneplanens samfunnsdel og tas ikke med her.  
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lokalt. Like ved bruhodet på Kågen ligger et nedlagt, privat steinbrudd. Mineralutvinning bedrives 

ikke i kommunen.5 

2.2.9 Tjenesteytende næringer, service og handel  
Totalt finnes rundt 1330 arbeidsplasser i Skjervøy kommune (2012-tall). Av disse finner vi rundt 400 

innenfor offentlig og privat tjenesteyting samt handel og service. Arbeidsmarkedet i Skjervøy 

kommune er kjønnsdelt, en situasjon som deles med resten av landet. Rundt regnet er ca. 35 % av 

arbeidsplassene offentlige, mens de resterende finnes i det private segmentet.  

2.2.10 Arbeidsplasser til unge og kvinner  
Akilleshælen for Skjervøy kommune, hvis folketall og aktivitet på dagens stabile nivå skal 

opprettholdes, og kanskje også øke, er å ha tilstrekkelig tilgang på arbeidsplasser for unge og for 

kvinner. Kommunen har vært «på hugget» både når det gjelder innsasts mot unge gjennom aktuelle 

linjer på videregående skole, og gjennom et næringsfond rettet mot unge gründere generelt og mot 

kvinner spesielt. Målet er å skape et mindre sårbart samfunn gjennom å bygge et bredere 

eksistensfundament. Det er etablert et tett samarbeid mellom enkelte bedrifter og den videregående 

skolen med tanke på å øke rekrutteringen av unge inn i næringene der skjervøysamfunnet har 

fortrinn. 

 

2.3 Boligstruktur og boligmarked 
Tettstedet Skjervøy har et urbant preg. Bebyggelsen har bystruktur med sentrumsgater og korte 

avstander mellom målpunkt. Boligene omkranser havna i skråningen oppover mot fjellet og 

knausene og skrentene bak. Det er primært boligområdet i Hollendervika som bryter med den 

eksisterende, tette strukturen.  

Antall boliger i kommunen er ca. 800. De langt fleste er eneboliger, og de finnes i tettstedet. Ute på 

øyene er ligger eneboligene stort sett spredt i en såkalt linjebebyggelse, unntaket er Årviksand der 

bebyggelsen utgjør en «miniurban» struktur. Et lite antall boenheter av små og mellomstore 

leiligheter finnes i lavblokk, flerleilighetsbygg, rekkehus samt som leiligheter i toppetasjen på 

næringsbygg. Det er uttrykt behov for flere leiligheter og mer variert botilbud for å kunne 

tilfredsstille andre grupper enn de med kjennetegn «to barn, far og mor». 

 

2.4 Skoler, barnehager, kultur- og idrettsanlegg 
Kommunen har per 2014 tre grunnskoler og fem barnehager. Disse finner vi i tettstedet Skjervøy 

samt i Arnøyhamn og Årviksand. I Skjervøy er en av Nord-Troms videregående skoles avdeling 

lokalisert. Kommunen har kulturhus, kulturskole, kino, fotballbaner, flerbrukshall, svømmebasseng, 

turstier, lekepark, lysløyper, turopplegg gjennom FYSAK, m.m. Skjervøy er med andre ord en 

kommune som rett og slett har mye å by på – til et bredt spekter av innbyggerne. 

                                                           

5 Direktoratet for mineralutvinning (se merknad 6) bemerker at definisjon av mineralutvinning også inkluderer 
pukk, grus, sand og stein. Derfor blir formuleringen misvisende. Presist kan dette formuleres som: 
Mineralutvinning, utover pukk, grus, sand og stein bedrives ikke i kommunen.  
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2.5 Helse og omsorg 
Kommunen har et godt og variert utbygget tjenestetilbud innen helse og omsorg. Mange av 

tilbudene er lokalisert i, og i tilknytning til, Skjervøy helsesenter på Sandvåghaugen. Det finnes 

omsorgs- og avlastningsboliger til ulike grupper med ulike bobehov rundt omkring i tettstedet. I 

Arnøyhamn er det bygget eldreboliger. 

 

2.6 Vakkert. Truet. Fredet. Vernet. Viktig. Under 
press?  
Landskapet i øykommunen kan noe «blomstrende» beskrives som overveldende med alpine fjell – 

høye og blånende med varige (fram til nå) is- og snødekke – stedvis vill alpekystdype daler, åpne 

daler, moer, ubebodd ytterkyst, smale dype fjorder, smale bånd langs kysten før landet stiger innover 

og oppover, majestetisk mot åpent hav. Berggrunnen består av dels harde bergarter. Deler av 

fjellsidene er preget av frodige bjørkelier. Skjervøy kommune har alt som skal til for at innbyggere og 

besøkende skal kunne ha gode natur- og turopplevelser både i nærmiljøet i tettstedet og i de store 

landskapsområdene og -rommene på Kågen, Arnøya og Laukøya.  

Kommunen har flere grunne havområder. Disse danner næringsgrunnlag for lokalt viktige 

fuglekonsentrasjoner som tar disse i bruk både under hekkesesongen og i trekk- og vinterperioden.6 

I NINA-rapporten fra 2007 ble ingen naturtyper i kommunen kategorisert under «svært viktige 

naturtyper», såkalte A-områder7, men det ble påvist totalt tolv verdifulle naturtypelokaliteter med 

ulik grad av viktighet. Disse er vist på kart i nevnte rapport s. 14 med påfølgende beskrivelse, som vil 

kunne være til stor hjelp ved saksbehandling av eventuelle tiltak/inngrep. 

Når det gjelder viltområder, er det i rapporten om biologisk mangfold påvist tolv prioriterte 

viltområder (kan sees på s. 29 i rapporten). Ett av disse er kategorisert som svært viktig viltområde 

(Follesøyene).  

Hekkende arter som er sårbare (VU) eller nært truede (NT) er krykkje, teist, stjertand, tyvjo 

makrellterne, rødnebbterne, storlom, vipe, dvergspett, hønsehauk, jaktfalk, kongeørn, sjøorre, stær, 

steinskvett, storspove, bl.a. – nitten8 fuglearter til sammen ble påvist (rapporten, s. 42). I tillegg tre 

rødlista pattedyr – oter, steinkobbe og havert.  

I NINA-prosjektet ble det ikke påvist nasjonalt rødlista plantearter i kommunen, men mange regionalt 

sjeldne planter er framhevet: Lappmarihand, ishavsstjerneblom, tyrihjelm, grynsildre og bergfrue.  

                                                           

6 Kilde: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2007/209.pdf (på oppdrag fra Skjervøy 
kommune, 2005). 
7 Verdisettingen påvirkes av faktorer som areal, tilstand og forekomst av sjeldne og truede arter (rødlistearter). 
Hvis et område har forekomster av rødlistearter, vil det oppnå A eller B avhengig av artenes truethetsgrad 
(NINA-rapporten, Biologisk mangfold, Skjervøy kommune, s. 10). 
8 Esther Stenehjem (se Merknadsbehandling, merknad 5, datert 31.08.15) påpeker at dette tallet nitten må 
være feil. Det er det ikke, det baserer seg på en feillesing. Tallet nittet knyttes til sårbare arter, ikke alle arter.  
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Vassdraget i Nord-Rekvikdalen er varig vernet. Lille og store Hakksteinen samt Store og Lille 

Follesøya er naturreservat. Tjuvdalen på Arnøya er landskapsvernområde. Det finnes mange 

foreslåtte verneområder (jf. tromsatlas.no). Øyene har også et rikt dyre- og planteliv med noen 

forekomster av sårbare og truede arter.  

Nedslagsfelt for drikkevannskilder finnes på Kågen og i fjellområdet sørvest for Årviksand.  

Skjervøy kommune er blant de mest fornminnerike i Troms fylke. Samlinger av hustufter fra 

steinalder, gammetufter, teltboplasser etter reindriftsnomadisme m.m. forteller at dette har vært 

betydningsfulle steder over tusenvis av år. Siste ledd i den kulturhistoriske kjeden er evakueringen og 

nedbrenningen av Nord-Troms og Finnmark oktober 1944.  

Samlet er det registrert 3049 kulturminner i Skjervøy. Av disse er 250 automatisk fredet. Arealene og 

jorda i hele kommunen er med andre ord «fullpakket» med automatisk fredede norske og samiske 

kulturminner. En lang rekke bygninger, spesielt på Skjervøya, er registrert som SEFRAK10-bygg.  

Prestegården og Skjervøy kirke er fredede bygninger. Det gamle handelsstedet på Maursund på 

Kågen med Maursund gård er kjent i skriftlige kilder fra tidlig 1600-tallet. Våningshuset er fredet og 

stedet forteller historien om storstilt handelsvirksomhet og jektefart.  

Hellegroper finnes særlig på Arnøya: Nymoen, Akkarvik, Haugnes og Årviksand.  

Krigsminner11 finnes også over store deler av kommunen, men spesielt på Arnøy og Skjervøya er det 

omfattende spor etter krigens dager i form av huler og tunneler, m.m. Turstien fra Årviksand til 

Spionhula i Rotvåg på Arnøy og Engnesveien til Engnesodden, som er bygget av krigsfanger, er viktige 

lokalhistoriske kulturminner. En torvgamme ligger langs en eldre ferdavei som svinger litt av fra 

Engnesveien. Trolig har ikke tyskerne villet gå gjennom myra med vei.   

Øvrige krigsminner finnes på Fiskenes med forsvarsanlegg med dekningsrom/bunkers og tidligere 

kanonstillinger samt veianlegg. Oppe på haugen ligger større løpegraver og utkikksposter. Ved 

idrettsplassen, som var fangeleir, finnes det fortsatt noen tufter etter finérhyttene. Dokumentasjon 

finnes på at to fanger døde i fangeleiren (en skutt under fluktforsøk og et selvmord). Disse skal ha 

blitt gravlagt i russermyra ovenfor, men gravd opp og flyttet til kirkegården etter krigen. De fleste ble 

sendt til Tjøtta.  

I hele Engnes-området ligger det mange elementer over hele linja av Regelbau-installasjoner, 

forsvarsverk, bunkers, kanonstillinger osv., i tillegg til krigskunst (Brennerpasset og et Andreas-kors), 

vannanlegg, huler osv. Det er viktig å bevare dette landskapet.  

 

2.7 Samferdsel, veier og havner 
Samferdsel kan være, og er ofte, en utfordrende geskjeft i Skjervøy kommune. Bygdene på Laukøya, 

Arnøya og Nord-Uløya er ferjeavhengige. Rasfaren er overhengende på flere av veistrekningene. 

                                                           

9 Kilde: kulturminnesok.no, desember 2014. 
10 SEFRAK: Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge. 
11 Informasjon fra KIK-prosjektet. 
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Langbakken er vanskelig strekning vinterstid – spesielt når det gjelder trailertrafikken. Ny veitrasé for 

Langbakken er under regulering.  

Skjervøybrua, Kågen-tunnelen og Maursund-tunnelen er sentrale element i Skjervøy kommune sitt 

hovedveisystem. Disse veielementene, spesielt tunnelene, er modne for utbedring, da først og fremst 

med tanke på den store økningen i trailertrafikken. Men også brua over Skattørsundet gir 

utfordringer da den ikke er dimensjonert verken når det gjelder bredde eller tonnasje med tanke på 

den sterke økningen i tungtrafikk.12  

Aktører jobber for ferjefri forbindelse til Arnøya og Laukøya. En studie13 er utført med tanke på 

undersjøisk tunnelforbindelse til Arnøya og bru over til Laukøya. Disse infrastrukturtiltakene, om de 

gjennomføres, vil gi ferjefri forbindelse til innbyggerne her. Kommunedelplan for skredsikring Singla 

(tunnel fra Lauksundskaret til Haugen) ble vedtatt i 2004.   

Totalt har kommunen ca. 130 km vei fordelt på rundt 100 km fylkesvei og mens de resterende 

kilometerne tilhører det kommunale veisystemet. I Skjervøy tettsted regnes å ha en ÅDT på rundt 

1501–3000 på de mest trafikkerte veiene internt på Skjervøya. 

Det finnes ingen utpregede trafikkulykkespunkt registrert. Noen fortausstrekninger mangler. 

Overordnet gang-sykkelveinett er bra utbygd, det vises spesielt til gang- og sykkelveien til 

Hollendervika, men mye kan gjøres bedre, bl.a. å sikre snarveiene. 

Statlige fiskerihavner ligger i Lauksund, på Skjervøy, Arnøyhamn og Årviksand. Nødhavner finnes i 

Langfjord/Akkarvik og i Kågsundet sør om Laukøy. For øvrig er det både private og kommunale 

kaianlegg i havna i tettstedet, og i Årviksand, Arnøyhamn, Lauksletta, m.fl. Småbåthavner er det flere 

av. 

 

2.8 Hytter og fritidsboliger  
I snitt har åtte–ti tomter blitt fradelt til fritidsformål årlig gjennom enkeltsaksbehandling som 

dispensasjoner, under halvparten er blitt bygget. Rundt på øyene er reguleringsplaner for hyttefelt, 

eller tanker om reguleringsplaner, på gang. Samlet, med det som rører seg, er antallet rundt 40–50 

hytter.  

 

2.9 Kirkegårder og kirker 
Historiske funn, dokumenterte kirketradisjoner og kirkesagn forteller om skjervøysamfunnet som et 

«kirkelig» sted gjennom tusen år. I dag finnes spor etter kirketufter på steder som Kjerknesodden 

(Akkarvik), Kjerketoften (Årviksand), Hellnes (Laukøya), nord på Lauksletta og i Arnøyhamn. I dag er 

to kirker i bruk – i Arnøyhamn og på Skjervøy – og to kirkegårder, én i tettstedet og én i Arnøyhamn. 

                                                           

12 AR-Ing AS (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) nevner ny innfartsvei (tunnel eller bru) fra 
Taskebyhalvøya over til Hollendervika. Dette innspillet tas ikke med videre i denne arealdelen.  
13 Utført av konsulentfirmaet Rambøll, 2014. 
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Kirkegården på Skjervøya er under regulering for utvidelse. I tettstedet ligger tre gamle gravplasser, 

disse er gått ut av bruk. Den gamle kirkegården ved Skjervøy kirke er automatisk fredet.  

 

2.10 Nasjonale (statlige), regionale og lokale føringer  
Eksisterende planer – både kommuneeksterne og kommuneinterne, lover, forskrifter, m.m. danner 

rammer for en kommunes virke, styring og muligheter. Dette ligger som føringer for det kommunale 

planarbeidet og legger klare begrensninger eller vilkår som planleggingen må innordne seg etter.14  

Statlige føringer som er lagt til grunn i planarbeidet er: Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig, areal- og transportplanlegging, Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging i 

kommune, Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging (herunder: klima og energi, 

by- og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur, 

kulturmiljø og landskap, helse, livskvalitet og oppvekstmiljø), Universell utforming, Behandling av støy 

i arealplanlegging og Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen. Det refereres ikke direkte fra disse dokumentene, de ligger implisitt som føringer i 

arealplanleggingen.  

I det følgende løftes noen sentrale dokumenter og prosjekter fram. Dette er ikke til forkleinelse for 

dem som ikke spesifikt nevnes. Samlet sett ligger, som nevnt i forordet, mange kilder til grunn for – 

og bak – denne planbeskrivelsen – både muntlige og skriftlige.  

2.10.1 Omdømmeprosjektet «Der kontraster former folk»   
Det har blitt jobbet godt i Nord-tromsregionen med å skape Nord-tromsidentitet og Nord-

tromsbegeistring gjennom Omdømmeprosjektet – et treårig prosjekt, avsluttet ved årsskiftet 

2014/2015. Skjervøy kommune danner, sammen med de fem andre kommunene, Lyngen, Storfjord, 

Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen, det geografiske området for Nord-tromsregionen. 

Omdømmeprosjektets fire «knagger» er:  

Synlighet: Du skal vite når du er i regionen. Du skal kunne google deg fram til det Nord-

tromsregionen har å by på. Du skal kunne smake, se, kjenne på, lukte og lytte at det er her du er og 

ikke i hvilken som helst annen region. Hva er Skjervøy kommune synlig på? Hva er Skjervøys egenart? 

Hva er «nordtromsk» i skjervøysamfunnet? Dette er gode spørsmål som utgjøre inngangen til 

fortrinnstenkningen.  

Besøkslyst: Og når Nord-Troms blir synlig, skal de «fremmede» få lyst til å komme hit og gjerne også 

stoppe opp en stund, bli værende. Og når de først er på farten, hva er mer enn naturlig enn at de 

også kommer til Skjervøy? Hva kan de bedrive her? Det er trolig ikke masseturisme man venter seg, 

som i fjordene på Vestlandet, eller som tusenvis av turister hver sommerdag, som i Tromsø. Øyriket 

har noe annet å tilby. Hvem greier å formulere det? 

Lyst til å bo her? Synlighet er godt. Besøkslyst er bra. Men til syvende og sist blir det «lysta» til å bo, 

til å slå seg ned, til å bli værende eller lysta til å flytte tilbake til barndomsstedet, som bestemmer 

utfallet. Dersom det er arbeid å ta, eller om det finnes mulighet for å starte noe eget, så ligger i hvert 

                                                           

14 For eksempel naturfarer, naturmangfold, kulturminner, m.m. 
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fall fundamentet i botn for økt bosetting. Ellers er «lysta» sammensatt, da helst av opplevelser som 

er gode og meningsfylte. Og folk må ha tilbud om et tak for å kunne prøvebo. 

Opprettholde folketallet: Om de tre første «knaggene» er på plass, ligger forholdene bedre til rette 

for et stabilt og kanskje også økende folketall.  

Nå skal det sies at de kommunene som makter å planlegge med tanke på et redusert folketall i 

framtida, vil sannsynligvis komme til å bli vinnere og makte sine oppgaver best, da nedgang i 

folketallet sannsynligvis vil skje både nasjonalt og lokalt i distriktene.  

 

2.10.2 RUST – Nord-Troms Ungdomsråd  
Skal man «treffe» med planleggingen, må de unges stemmer og det de er opptatt av bli en del av 

bakteppet for arealdel til kommuneplan, på lik linje med de etablerte og mer vanlige «utestemmene» 

som høres i plansammenheng. RUST har øynene sine både regionalt og lokalt. Det som gjelder 

regionalt, gjelder på mange måter også lokalt da prosjektene som oftest må ha en konkret «landing» 

enten fysisk og permanent, eller som en hendelse som kan forflytte seg i tid og rom.  

Meldinger fra RUST er tydelige. Om ikke den voksne delen av befolkningen lytter, om de som styrer 

og steller ikke låner ører til de unges ideer og behov, «vil de ikke få bukt med fraflyttingsproblemet, 

og de vil bli sittende igjen alene med skjegget i postkassa»15.  

«Kor skal vi møtes?», var spørsmålet. De unge på seminaret kom med mange ideer på hvordan skape 

bolyst i den enkelte kommune generelt og Nord-tromsregionen spesielt. Det dreier seg om 

møteplasser, og møteplasser har ofte en arealmessig konsekvens eller side ved seg. I noen tilfeller 

eksisterer allerede møteplassene, men det trengs kanskje en form for tilrettelegging eller 

organisering for at disse kan tas i bruk fullt ut etter de behovene som ungdommen har.  

Poenget er at unge trekkes mot steder der unge er. Om tilretteleggingen og lokaliseringen er rett, vil 

ungdom kunne møtes – både på formelle og uformelle møteplasser. I neste kapittel, under 

problemstillinger, vil møteplasser bli drøftet som eget tema, og tankene og ideene som er kommet 

fra ungdommen vil bli presentert der.  

2.10.3 Fylkesplanen og regional plan for landbruk i Troms 
Vedtatt fylkesplan for Troms 2014–202516 fokuserer nordområdepolitikk, næringsutvikling, FoU og 

kompetanse, senterstrategi, folkehelse og arealpolitikk. Alle fokusområdene har relevans i 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune. Noen fokusområder mer sentrale 

enn andre, men det er viktig å gå inn i arealplanleggingen med brei front. Fylkesplanen gir et 

tiårsperspektiv på det regionale utviklingsarbeidet der kommunene i fylket er brikkene på 

fylkesbrettet. Koplingen til de nasjonale satsingene er av vesentlig betydning. Hvordan kan dette 

komme til uttrykk i Skjervøy kommune?  

Fylkesplanen lanserer åtte mål med tilhørende 84 strategier. De som er relevante, er forsøkt 

operasjonalisert inn i planen uten at man for hvert tema viser konkret til fylkesplanens mål og 

                                                           

15 På Omdømmeseminar i Olderdalen 25.11.14 delte representanter fra RUST sine synspunkter. 
16 Vedtatt 02.09.2014. 
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strategier. Fortrinn er et sentralt begrep i fylkesplanen. Denne tankegangen ligger også nedfelt når 

utviklingsretninger og arealstrategier for Skjervøy kommune drøftes og forslag til veivalg formuleres.  

Fylkesplanen presenterer også et knippe regionale arealpolitiske retningslinjer, disse vil kunne gi 

grunnlag for innsigelse jf. pbl § 5-4. 

Nylig vedtatt Regional plan for landbruk i Troms 2014–202517 legger stor vekt på matproduksjon og 

fortrinnet som ligger i det arktiske landbruket. Dette fanges opp i strategiene. 

Når det gjelder de nasjonale forventningene er det klare krav om at kommunene tar 

klimautfordringen på ramme alvor i alt de gjør gjennom å beherske klimatilpasset planlegging. Det 

samme gjelder naturmangfold og folkehelse.   

2.10.4 Strategisk næringsplan (SNP) for Skjervøy kommune 2014–2017  
Prioriterte satsingsområder i næringsplanen er: 

 Fiskeri- og havbruksnæring 

 Maritime næringer/offshore 

 Entreprenørskap innen bygg og anlegg 

 Handel/service kultur 

 Reiseliv 

 Landbruk/reindrift/mineraler 

 Næringslivets støttepilarer 

Disse satsingsområdene er bakt inn i drøftingene i arealdelen. De foreslåtte arealstrategier med 

tilhørende arealbruk vil finne sin begrunnelse her.   

 

2.11 Mål 
Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune er gjort med utgangspunkt i sju 

målsetninger. Disse målsetningene har klare berøringspunkter med både de nasjonale 

forventningene, de regionale interessene, målene satt i fylkesplanen og i regional landbruksplan, og 

målene satt i strategisk næringsplan for Skjervøy kommune, og mål satt i øvrige kommunale 

dokumenter med tilhørende strategier. Når det gjelder mål for arealbruk i sjø, vises det til 

kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa.  

Forskning viser at arbeidsplassvekst bidrar til tilflytting. Fokus i arealdelen til kommuneplan må 

derfor bl.a. være tilrettelegging for det som næringsaktørene har i ermet. Men forsking viser også at 

arbeidsplasser skapes der folk flytter. Med andre ord spiller også andre forhold inn, herunder 

kvaliteter ved bostedet og tilgang på egnede boliger.  

                                                           

17 Vedtatt 15.10.2014. 
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2.11.1 Mål 1: Bruke sine fortrinn  
Skjervøy kommune skal bruke sine lokaliseringsfortrinn, sine natur- og arealressurser og sine 

immaterielle verdier18 på best mulig måte. «På best mulig måte» handler om å få til vekst og utvikling 

og samtidig styre unna valg som ikke bærer seg på sikt.  

2.11.2 Mål 2: Sikre arealer til sjøbasert og landbasert virksomhet19 
Skjervøy kommune skal sikre arealer til, og utforme omforente arealstrategier for sjømatnæringen og 

for den øvrige sjøbaserte og landbaserte nærings- og industrivirksomheten.  

2.11.3 Mål 3: Sikre landbruks- og reindriftsnæringa 
Skjervøy kommune skal sikre landbruket og reindriftsnæringa like gode vilkår som næringene har i 

dag. Strategier knyttet til fritidsboliger må defineres spesielt med tanke på hensynet til disse to 

næringene. 

2.11.4 Mål 4: Tilrettelegging for småskala turisme 
Skjervøy kommune skal legge til rette for turisme og opplevelsesbasert reiseliv der 

naturbegivenheter, kulturminner, krigsminner, fysiske og mentale triggere som fjellturer, fisk, jakt, 

o.l., er ingredienser.20 

2.11.5 Mål 5: Fortsatt konsentrert tettstedstruktur 
Skjervøy kommune vil, så langt mulig, tviholde på sin konsentrerte tettstedsstruktur for å holde 

investerings- og driftskostnader nede, for fremdeles å være et samfunn med gang- og 

sykkelavstander, og for i framtiden fremdeles være et tettsted der man ikke er avhengig av bil i den 

daglige forflyttingen innad. En konsentrert struktur vil også være en viktig forutsetning for å 

opprettholde og utvikle et godt og spennende sentrum. 

2.11.6 Mål 6: Folkehelse skal gjennomsyre «alt» – herunder universell utforming 
Skjervøy kommune skal la «folkehelsefaktoren» gjennomsyre21 veivalgene som gjøres mht. framtidig 

arealbruk. «Folkehelsefaktoren» gir seg til kjenne gjennom universell utforming, dvs. tilgang og 

tilgjengelighet, møteplasser, gang- og sykkelmuligheter, ivaretakelse av et friskt og sunt miljø og 

trygg og god mental og fysisk livsutfoldelse for alle gjennom å legge til rette for både lavterskel- og 

høyterskeltilbud. 

2.11.7 Mål 7: Sikre et variert botilbud 
Skjervøy kommune skal sikre et variert botilbud som retter seg mot ulike grupper i befolkningen.  

                                                           

18 Immaterielle verdier blir her brukt med tanke på det åndelige og sanselige som rein luft, storslåtte syn, 
naturkontakt, historie, stillhet, etc. 
19 I denne planbeskrivelsen benyttes begrepene «sjøbasert» og «landbasert» når det er snakk om å 
differensiere mellom disse to kategoriene. De sjøbaserte må ligge i tilknytning til sjøen. De landbaserte trenger 
ikke sjøtilknytning for å drive sin virksomhet. 
20 Denne satsingen underbygges av kurs- og utdanningsstrategier ved Nord-Troms studiesenter siste årene, 
samt samarbeid med videregående skoler. Dette gjelder også, som nevnt, innen sjømat- og fiskerisatsingen. 
21 «Helse i alt vi gjør» slik fylkesplanen formulerer det.  
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2.12 Avsluttende kommentar  
Utvikling og aktiviteter i et hvert samfunn har arealmessige implikasjoner og konsekvenser. 

Arealplanlegging handler i hovedsak om tre konkrete forhold: Bruk, utbygging og vern. Disse 

forholdene kan operere hver for seg, men som oftest inngår de i en sammenheng og danner en 

helhet med gjensidige konsekvenser der hensyn må tas.    

Hovedtrekkene ved skjervøysamfunnet som er beskrevet i dette kapittelet, danner grunnlaget for å 

kunne problematisere de ulike tema og sentrale innsatsområder for framtida sett i lys av dagens 

situasjon.  

De «enkle» spørsmålene stilles: «Hvor trykker skoen?» «Hvilke flaskehalser plages kommunen med?» 

«Hva kan true det gode liv?» «Hvorfor vil vi bo akkurat her av alle steder i verden?» «Hva går på 

skinner?» «Finnes områder der vi er på feil spor?» «Er detaljfokuset i nåtid for stort eller makter vi å 

se de framtidige og store linjene?» 

Arealdel til kommuneplan kan selvsagt ikke endre de strukturelle samfunnsforholdene. Det 

arealdelen kan gjøre er å styre arealbruken i ønsket retning gjennom å legge til rette for den 

utviklingen som man vil fremme, vurdert mot dagens diagnose og fortrinn man ønsker å realisere.  

 

2.14 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
De fleste merknadene, som gjelder kapittel 2, er tatt direkte inn i teksten eller kommentert i fotnote, 

og drøftes derfor ikke videre her. Det er først og fremst merknadene til AR-Ing AS (merknad 11), 

Arnøy Laks AS (merknad 13) og Skjervøy SV (merknad 14) som har hatt kommentarer som berører 

dette kapittelet. Disse merknadene har stort sett dreid seg om faktaopplysninger samt med 

anbefalinger om endringer i teksten. Se for øvrig dokumentet Merknadsbehandling for hvordan disse 

er vurdert nærmere.  

Uløybukt bygdelag v/Roger Bjørkestøl (merknad 8), vil ha to nye havner inn i arealdelen. Ei 

småbåthavn midt i bygda og ei havn i tilknytning til ferjeleie. Behovet er ikke utredet, ei heller er 

lokaliseringen tilstrekkelig presisert i innspillet. Tas inn i handlingsprogrammet som B14.  

Et tema som både AR-Ing AS, Arnøy Laks AS og Arnøy- og Laukøyforbindelsen v /Roy Waage 

(merknad 18) tar opp, gjelder kapittel 2.7 Samferdsel, veier og havner og det er Arnøy- og 

Laukøyforbindelsen som settes på dagsorden. Mulighetsstudiet fra 2014 har vurdert fire ulike 

alternative traseer på ett tunnelinnslag ved Storstein på Kågen, samt to tunnelinnslag på hver side av 

Singla på Arnøy. Alternativ 2 ønskes lagt inn i plankartet. Også områder for hvor tunnelmasser kan 

deponeres og industriarealer skapes, ønskes kartfestet. Skjervøy kommune ser ikke mulighet for at 

dette kan gjøres på det nåværende tidspunkt da mange utredninger mangler. Men alternativ 2 vises 

som hensynssone på plankartet. Og arbeidet med å se på mulige arealer for massedeponi og 

nærings- og industriarealer legges inn i handlingsprogrammet som B15.  

Fylkeskommunen (merknad 9) kommenterer at kulturminner er både tilfeldig og utilstrekkelig 

ivaretatt i planen. Noe av årsaken ligger i vanskeligheter i kartlesingen når det gjelder innlagt 

hensynssone d). Når det gjelder krigsminner, bygningsmiljøer, enkeltbygninger, er disse gitt en noe 
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utvidede omtale i kapittel 2.7. Dessuten er noen hensynssone c) kartfestet og knyttet bestemmelser 

til.  
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Kapittel 3: Ny og endret arealbruk  
Ny og endret arealbruk for Skjervøy kommune omfatter landområdene22. Beskrivelsen omhandler 

arealer til boligformål, nærings- og industriformål, idrettsformål, fritidsformål, friområder, m.fl.  

Innledningsvis påpekes det at Skjervøy kommune har hånd om det meste av de ikke-bebygde 

arealene på selve Skjervøya. Noe er solgt unna i sentrale deler av sentrum og langs sjøfronten23. En 

del er festet bort. Denne arealeiersituasjonen kan gi et handlingsrom for hensiktsmessig og effektiv 

styring av langsiktig arealbruk.  

 

3.1 Problemstillinger 
Ny og endret arealbruk for Skjervøy kommune har hovedsakelig tatt utgangspunkt i følgende 

spørsmål: 

 Hvilke arealbehov finnes med hensyn til ulike formål i planperioden? 

 Hvor og hvordan skal disse arealbehovene dekkes? 

 Hvilke areal- og interessekonflikter eksisterer i dag og hvordan kan disse oppstå i framtiden? 

Hvordan kan de løses? 

 Hvordan kan Skjervøy kommune legge til rette for å kunne bruke sine fortrinn? 

 

3.1.1 Arealknapphet 
Det kan med rette påståes at tettstedet Skjervøy har arealknapphet. Påstanden er begrunnet med at 

mye av egnet areal sentralt på øya allerede er tatt i bruk til ulike byggeformål og infrastruktur. 

Mange av de resterende arealer ligger utsatt til med tanke på naturfarer, som snøskred og 

steinsprang, eller de er værharde (vindutsatte) arealer, eller de er arealer som krever utbygging av 

relativ kostbar infrastruktur bl.a. pga. høydeforskjeller.  

Dessuten kan inkompatible arealformål konkurrerer om de samme arealene. Et typisk eksempel er 

matproduserende bedrifter og «grovere» industrivirksomhet som ikke trives godt sammen. Det 

finnes arealer utenfor Skjervøya, på de øvrige øyene, men da vil konsekvensen bli spredt vekst med 

lengre transportavstander, flere infrastrukturinvesteringer, dyrere kommunal drift, m.m. 

Med disse rammene er følgende overordnede arealbruksstrategier vurdert:  

Strategi 1: Hvor det er mest hensiktsmessig24 å lokalisere ny arealbruk?  

Strategi 2: Hva er potensialet for fortetting og transformasjoner/omdanning i eksisterende områder?  

                                                           

22 Den nylig vedtatte kystsoneplanen dekker som nevnt sjøarealene. 
23 Begrepet «sjøfronten» benyttes, som nevnt, som et samlebegrep for områdene fra Ytre havn til Indre 
havn/Kollagerneset. 
24 I begrepet hensiktsmessig ligger oppfølging av nasjonale og klimatiske føringer med tanke på bl. a. 
konsentrert vekst, korte transportavstander, lavere kommuneinfrastrukturutgifter til investering og drift, 
tilstrebe muligheter for å kunne nå målpunkt i hverdagen gjennom å gå og sykle, etc.   
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I beskrivelsen av ny og endret arealbruk i dette kapittelet er begge strategiene tatt i bruk for å løse 

de behovene som skjervøysamfunnet står overfor. I tillegg er begge strategiene benyttet for å kunne 

legge til rette for aktivitet og arealbehov som man ikke har oversikt over i dag, men som kommunen 

ønsker å ta høyde for og slik kunne ta styring og være beredt.  

Ny og endret arealbruk er vurdert med hensyn til eksisterende og framtidige naturfarer, 

kulturminner, naturmangfold, m.m. Til grunn ligger, så langt råd er, en klimaendringsbasert forståelse 

av konsekvenser. Andre sentrale vilkår for hvor ny arealbruk lokaliseres, er bevisstheten om at man 

ikke ødsler med verdier og ressurser, at man ikke sprer bebyggelse og virksomheter unødige utover 

og slik øker avstandene mellom hverdagens målpunkt, for deretter å forårsake at 

infrastrukturkostnadene øker, utslippene øker, osv., osv.  

 

3.2 Nye arealer til boligformål – åtte strategier  
Med en befolkning på rundt 2600 innbyggere i tettstedet og med et relativ stabil innbyggertall over 

år, er det ikke behov for å legge ut verken store eller mange nye boligområder. I tillegg er det 50–60 

ledige, regulerte eneboligtomter i Hollendervika. Det bygges 1–2 eneboliger i snitt per år på 

Skjervøya. Dette innebærer at arealreservene til eneboligformål synes å være mer enn tilstrekkelig 

ivaretatt i planperioden – både på fire års og tolv års sikt.  

Det som imidlertid er utfordringen for Skjervøy kommune, er å skaffe til veie et mer variert 

boligtilbud. Når eneboligene i all hovedsak dominerer markedet, mangler et tilfredsstillende tilbud til 

de som ønsker eller trenger annen boform; det være seg eneboende, skilte, unge, eldre, flyktninger, 

leiere, ubemidlede, m.fl. I revidert boligsosial handlingsplan er det stipulert med behov for 16 nye 

leiligheter.  

Dessuten er arbeidsmarkedet slik at omfanget av arbeidstilflyttere er relativt stort. Boligbehovet for 

denne gruppen bør sees i sammenheng med å kunne prøvebo i kommunen for en periode. 

Arbeidstilflyttingen kan også øke behov for boligtilgang «over natta» når nye bedrifter med stort 

behov for arbeidskraft starter opp, eksempelvis bedrifter som etablerer seg i det nye 

næringsområdet på Sandøra. 

Sju boligstrategiområder er vurdert for Skjervøy kommune. Alle sju ligger i tilknytning til tettstedet. 

Bare den første strategien dreier seg om nye områder. De øvrige områdene ligger innenfor allerede 

regulerte områder. 

Strategi 1: Vågvann steinbrudd 

Strategi 2: Prestegårdsjorda 

Strategi 3: Rasch-bygget 

Strategi 4: Fortetting i randsonen av eksisterende boligområder 

Strategi 5: Fortetting inne i eksisterende boligområder 

Strategi 6: Leiligheter i næringsbygg – transformasjoner/bruksendring 

Strategi 7: Flerleilighetsbygg i Hollendervika 

PS 18/16



26 
 

 

3.2.1 Strategidrøfting  
Med bakgrunn i at det finnes ledige og tilrettelagte tomter i Hollendervika som kan dekke 

eneboligbehovet for et par tiår framover, gitt samme behovsrate som i dag, skal det strengt tatt ikke 

være nødvendig å legge ut flere arealer til dette formålet i denne planperioden.  

Strategi 1: Vågvann steinbrudd trekkes likevel fram som nytt boligområde ut fra tre forhold:  

A) Tettstedsveksten har trukket i retning sørvestover og det er hensiktsmessig å identifisere og 

eventuelt sikre arealer til boligformål her.  

B) Topografi og landskap på Skjervøya tilsier at tilgang på egnede og naturfarefrie arealer ikke er 

utømmelige, derfor må kommunen tenke langsiktig og strategisk gjennom å sikre de resterende, 

egnede arealene. 

 C) Med utgangspunkt i erkjennelsen av at gode og egnede arealer ikke er utømmelige, er det stor 

grunn til å tro at det kan bli konkurranse om de samme arealene til ulike formål, formål som ikke er 

kompatible, og vil man kanskje være på vei ut i et uføre av potensielle konflikter i framtida om det 

slurves med å ta de nødvendige grepene.   

 

Strategi 2: Prestegårdsjorda er regulert til eneboligformål, men er ennå ikke utbygd. Vi finner 

området midt i hjertet av tettstedet, i bakken rett bak kirka fra 1728. Området kan egne seg til 

flerleilighetsbygg og vil i så fall bidra til å produsere tilbud om leiligheter i variert størrelse sentralt, 

noe som tettstedet trenger. Utsikten er god, men det faller skygge fra Sankthanshaugen 

ettermiddagstid. 

Hensynet til kirka er ufravikelig. Man bygger ikke små eneboliger i dag, man bygger store, og store 

eneboliger kan fort komme til å konkurrere med trekirkebygningen. Det anbefales kun boligutvikling i 

dette området under forutsetning av en god buffer mot kirka, bevaring av vegetasjon og beskjedne 

rekkehus som legges diskré, for eksempel øverst i bakken. Å «spandere» dette sentrale, ubebygde 

området på noen få eneboliger, vil være direkte uhensiktsmessig, spesielt siden eneboligmarkedet er 

godt dekket langt inn i framtida samt at det leiligheter det er signalisert manko på.  

NB! Endringer med hensyn til strategi 2: I løpet av sommer 2015 (i høringsperioden) ble oppstart 

reguleringsplan med offentlig formål (tjenesteyting, barnehage) på Prestegårdsjorda (OMR 13) 

varslet. Deler av OMR 13 opprettholdes som friområde/park og bør inngå i reguleringsplanen.  

Strategi 3: Rasch-bygget er regulert til bolig og skal omdannes til flerleilighetsbygg (12–16 

leiligheter). Området kan være krevende med tanke på boliger da det ligger i med vei på tre kanter 

og har nærhet til virksomhet med støy og tungtrafikk.  

Strategi 4: Fortetting i randsonen har vurdert arealpotensialet ovenfor eksisterende bebyggelse i 

selve tettstedet. Tidlig på nittitallet ble det gjennomført skredundersøkelser i aktuelle områder. De 

områdene som ble vurdert som sikre, er allerede bygd ut. De resterende arealer ligger i 

aktsomhetssoner for snøskred og steinsprang, eller de ligger vindbelastet til, samt at de krever større 

infrastrukturinvesteringer pga. høydeforskjeller. Ev. fortetting i randsonen kan åpne for høyere bygg. 

Strategi 5: Fortetting i eksisterende boligområder. Da eneboligbehovet er godt dekket, sees ikke 

denne boligarealstrategien som prekær på det nåværende tidspunktet. Kommunen vil imidlertid, på 
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et senere tidspunkt, kunne gjennomføre en kartlegging av potensialet som finnes, gitt at sentrale 

kriterier som atkomst og annen infrastrukturtilknytning blir oppfylt samt at nabokonflikter ikke blir 

uhåndterlige.  

Strategi 6: Leiligheter i nærings- og forretningsbygg er langt ifra en ny strategi. Strategien er nedfelt 

i bestemmelser i reguleringsplaner som omfatter næringsbygg i sentrumsområdet, da primært i 

tilknytning til Strandveien. Spørsmålet er om leilighetene vil «spise» seg nedover i etasjene til 

gateplan og slik skvise ut andre formål og samtidig gi leiligheter med dårlig bokvalitet. Kommunen 

skal i gang med å revidere sentrumsplanen. Sentrumsplanen vil således være den naturlige arenaen 

for å ta hånd om disse utfordringene.  

Strategi 7: Flerleilighetsbygg i Hollendervika er heller ingen ny tanke. Med utgangspunkt i at 

kommunen også må legge til rette for et mer variert botilbud, et botilbud som retter seg mot de 

segmentene i befolkningen som ikke nødvendigvis etterstreber eneboliger, vil dette, planmessig sett, 

kunne løses relativt enkelt, planmessig sett, i dette området. Terrengformen i deler av området det 

er snakk om, kan egne seg godt til å bygge i høyden. 

 

3.2.2 Anbefalte strategivalg  
 Vågvann steinbrudd: Området «Vågvann steinbruddet» settes av til framtidig boligformål 

gjennom samlet å sette av områdene som omfatter steinbruddet og Skattørfjellet i den 

hensikt å skape et kombinert bolig- og idrettsområde med kompatibel næringsvirksomhet. 

Dette betinger at steinbruddvirksomheten, som er aktiv i dag, underlegges en styrt avvikling 

på noe sikt (når alternativt masseuttak er på plass). Plan for avvikling må sikre utforming av 

byggegrunn for etterbruk til nevnte formål.   

 

 Prestegårdjorda: Området Prestegårdjorda omreguleres til kombinasjon offentlig formål 

(barnehage)/friområde/park. 

 

 Rasch-bygget: Omdanning av bygget til leiligheter går som kommunen har planlagt gjennom 

gjeldende reguleringsplan.  

 

 Randsonen: Strategien vedrørende fortetting i randsonen mot fjellet overfor tettstedet, 

forfølges ikke videre på det nåværende tidspunkt. På lengre sikt vil det imidlertid kunne være 

aktuelt undersøke muligheten for å føre opp noen høyere bygg. 

 

 Eksisterende boligområder: Fortettingsstrategi i eksisterende boligområder tas ikke med i 

denne planperioden. Behovet synes ikke å være til stede. Men det bør, på sikt, gjennomføres 

en undersøkelse for å få oversikt over potensialet. 

 

 Leiligheter i nærings- og forretningsbygg: For å ta styring med bruksendringene som pågår, 

og for å kunne se utviklingstendensene i sammenheng med den pressede utviklingen når det 

gjelder arealene i «sjøfronten», bør kommunens bebudede revisjon av sentrumsplanen, 

igangsettes så snart mulig.  
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 Flerleilighetsbygg i Hollendervika: Sett i lys av at de øvrige strategiene vanskelig kan gi en 

rask og enkel løsning på utfordringen kommunen har med tanke på et mer variert botilbud, 

anbefales det å få realisert flerleilighetsbygg i området. Ideen om å bygge i høyden bør 

undersøkes.  

 

3.2.3 Boligstrategier: oppsummering og konklusjoner 
Med framtidig boligbygging i Vågvann steinbrudd kan det med relativ stor sikkerhet konkluderes med 

at Skjervøy kommune har tilstrekkelig med arealer til boligformål for mange år framover.  

Det som ikke er ivaretatt, er kommunen sitt prekære behov for å utvikle og tilrettelegge for et mer 

variert botilbud. Det haster for kommunen med å komme på banen med å planlegge for et bredere 

spekter av boønsker og bobehov, både hos egne innbyggere, hos de som kommer som 

arbeidstilflyttere og for andre som vil prøvebo.  

Prestegårdsjorda blir nå regulert til offentlig formål (barnehage)/friområde/park. 

Reguleringsarbeidet er i gang per august 2015.    

Det foreslås også at hele det sentrale sentrum gjennomgår en grundig analyse som i et ledd i den 

forestående revideringen av sentrumsplanen fra 1992. Analysen må inkludere Strandveien og hele 

«sjøfronten» for å få fram det store bildet.  

Nye arealer til boligbygging når det gjelder distriktet, dvs. i all hovedsak bygdene på Arnøya, Laukøya 

og Kågen, er ikke blitt drøftet i dette kapittelet. Det ikke registrert behov for eller framkommet 

ønsker om nye arealer til boligformål ute på øyene. Situasjonen er at mange hus står tomme og 

benyttes som fritidsboliger. Det settes derfor ikke av arealer til framtidige boligformål her.  

 

3.2.4 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) (merknad 6) mener at det er for tidlig å sette av Vågvann 

steinbrudd til boligformål nå. Skjervøy kommune kommer ikke DMF i møte på dette og opprettholder 

formålet for å sikre disse arealene for framtid vekst.  

AR-Ing AS (merknad 11) har en rekke merknader til dette delkapittelet. De mener Rasch-bygget kan 

bli et godt leilighetsprosjekt, gitt en del tiltak. Firmaet har en del gode innspill når det gjelder revisjon 

av sentrumsplanen. Disse må tas med inn når revisjonsarbeidet settes i gang. Når det gjelder 

Prestegårdsjorda er rådgivningsfirmaet enig i «parkvisjonen». Men som nevnt, blir det nå barnehage 

på tomta. AR-Ing AS ønsker også at det settes av arealer til boligformål i distriktet. Til dette forslaget 

vil Skjervøy kommune bemerke at det fins ledige regulerte tomter i distriktet, og kommunen ser ikke 

behov for å legge ut flere tomter, spesielt siden etterspørselen ikke er til stede.  

 

3.3 Nye næringsarealer – seks strategier 
Skjervøy havn har status som fiskerihavn og er kystverket sitt domene. Den største 

næringsaktiviteten holder til i dette området. Her ligger Lerøy Aurora og Skjervøy Fisk og Skalldyr. 

Begge er matprodusenter. Tidligere har også andre sjømatproduserende bedrifter vært lokalisert her.  
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Men aktivitetene i havna dreier seg om mye mer enn matproduserende næringsvirksomhet. 

Virksomhetene/aktivitetene spenner fra boliger til trelast, fra bunkringsanlegg til småbåthavn, fra 

miljøstasjon til elektrikerbedrift, fra notvaskeri og notbøteri til hurtigrute- og hurtigbåtkai. 

«Sjøfronten» er med andre ord et sammensatt område. En rask områdegjennomgang viser også 

innslag av «restarealer», arealer som synes forlatt, samt diverse lageraktivitet og oppbevaring både 

utendørs og innendørs.  

Kommunen er eier av flere tomter langs sjøfronten. Mange av disse er festetomter. At kommunen er 

eier, kan gi handlingsrom når det gjelder å styre utviklingen og ikke minst løse eventuelle areal- og 

arealbrukskonflikter.  

Hvor stort behovet er når det gjelder å legge ut nye arealer til nærings- og industriformål er usikkert. 

Kommunen har mange satsingsområder (jf. Strategisk næringsplan) og trenger å ta grep om 

arealstrategiene.  

Først klargjøring av noen sentrale begreper:  

Sjøbasert nærings- og industriaktivitet: Nærings- og industrivirksomheter som må ligge i tilknytning 

til sjø. Denne type virksomhetene kan igjen deles i to: Matproduserende bedrifter og maritime/ 

offshore bedrifter. Disse er lite (ikke) kompatible med hverandre. Ofte er de heller ikke kompatible 

med boliger. 

Landbasert nærings- og industrivirksomhet: Nærings- og industrivirksomhet som ikke trenger 

sjøtilknytning. Disse virksomhetene kan også deles i to hovedtyper: Boligkompatibel (kontorer etc.) 

og ikke- boligkompatible (areal- og transportkrevende, støyende, etc.). 

Sandøra er under regulering og ny, sjøbasert næringsaktivitet25 kan lande her. Utover denne 

reguleringen er det ikke flere reguleringsplaner på gang, per nå, til nærings- og industriarealer til 

formål av type sjøbasert og landbasert virksomhet nevnt ovenfor.  

Fem næringsarealstrategier er drøftet med tanke på tilrettelegging på selve Skjervøya. I tillegg 

kommer strategi for Kågen og de øvrige øyene. Arealknapphet finnes, inkompatibilitet finnes, og det 

gjelder å lande aktiviteter iht. mantraet som er i all overordnet planlegging: «Rett virksomhet på rett 

plass.»  

Strategi 1: Vågvann Steinbrudd 

Strategi 2: Området mellom veiene – «gammel Langbakke» og «ny Langbakke» 

Strategi 3: Utvidelse av Sandøra nordøstover 

Strategi 4: Strandveien/sentrum 

Strategi 5: «Sjøfronten»   

Strategi 6: Kågen og de øvrige øyene 

                                                           

25 Foreløpig har to aktiviteter i emning her: smoltanlegg (reguleringsplan vedtatt mai 2015) og fôrfabrikk. 
Fôrfabrikk kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. 
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3.3.1 Strategidrøfting 
Strategi 1: Vågvann steinbrudd, ligger, isolert sett, gunstig til for framtidig landbasert nærings- og 

industrivirksomhet. Men dette arealet er egnet til flere formål når steinbruddet en gang i framtida 

avvikles og etterlater seg tomtemuligheter for annen aktivitet. Som nevnt betinger dette en 

gjennomtenkt uttaksplan som kan etterlate seg arealene tilrettelagt for ny aktivitet. Dagens 

uttaksaktivitet plager i noen grad beboerne i Hollendervika. Avstanden er relativ kort, og det tilrås 

ikke at ny støyende eller støvete virksomhet etableres i steinbruddet. I kapittel 3.2 lanseres Vågvann 

steinbrudd til framtidig boligformål, og da boliger kan samlokaliseres med idrettsaktivitetene lansert 

for Skattørfjellet på tilstøtende arealer på østsiden (se kapittel 3.6), er boligformål å foretrekke 

framfor nærings- og industrivirksomhet. Derimot er kontorarbeidsplasser og andre lignede selvsagt 

mulig å samlokalisere med boliger om det skulle være behov for dette.  

Strategi 2: «Området mellom veiene» løfter fram restarealet mellom ny og gammel vei 

(Langbakken). Noe uheldig er det at dette området – som nå blir liggende som et restareal – ikke ble 

drøftet under oppstart av reguleringsplanen for ny veitrasé. Optimalt burde dette restarealet blitt 

vurdert med tanke på å eventuelt regulere inn egnede på- og avkjøringspunkter. Området mellom 

veiene vil lokaliseringsmessig være svært aktuelt til landbasert nærings- og industrivirksomhet, 

spesielt med tanke på nærhet til hovedveinettet og nærhet til øvrig industri på Sandøra.  

Strategi 3: Utvidelse av Sandøra nordøstover vil være et helt nødvendig grep for å sikre arealer til 

ny, sjøbasert næringsvirksomhet i rene omgivelser. Kun virksomheter som kommer innunder 

kategorien sjøbasert næring, kompatibel med matproduserende aktiviteter, bør lokaliseres til dette 

området. Det må ikke tillates oppføring av flere hytter enn de fem–seks som allerede finnes da dette 

området er en sentral kjerne i Skjervøy kommunes arealreserver for ny, sjøbasert 

næringsvirksomhet. Utfylling i sjø vil kunne være aktuelt. To hytter blir berørt direkte. 

Strategi 4: Strandveien/sentrum tar utgangspunkt i endringsprosessene som pågår når det gjelder 

næringsbyggene langs Strandveien. Noen lokaler står tomme, og en del bruksendringer til leiligheter 

har blitt gjennomført. Da kommunen vil sette i gang arbeid med revisjon av sentrumsplanen, vil de 

sentrale problemstillingene knyttet til disse arealene/bygningen og de nødvendige grepene tas der. 

Det er primært her i sentrum handel- og tjenesteytende næringer vil måtte finne sin lokalisering da 

dette vil være i tråd med et uttalt ønske om «levende sentrum». 

Strategi 5: «Sjøfronten» omfatter hele strekningen langsetter havneområdene fra Ytre havn til Indre 

havn/Kollagerneset. Eksisterende og potensielle drifts- og interessekonflikter er knyttet til disse 

områdene. Fordi kommunen skal igangsette revidering av sentrumsplanen i nær framtid, og 

Sjøfronten må sees i sammenheng med utviklingen langs Strandveien, så er det i sentrumsplanen at 

undersøkelsene av problemstillingene må føres videre og konklusjonene om framtidig arealbruk må 

nedfelles. Arealbruken langs Sjøfronten er, som nevnt, et sammensurium av virksomheter. Det ligger 

store arealreserver her og dermed store verdier for kommunen. Arealreservene ligger i «rydding», 

fjerning av fenomenet «evighetslagring», utfylling i sjø og arealeffektivisering.  

Strategi 6: Kågen og de øvrige øyene. På Kågen er arealer til et reinslakteri i Kobbepollen aktuelt. 

Det nedlagte steinbruddet på Kågen-sida er et potensielt landbasert nærings- og industriområde. Det 

er også kanskje mulig å gjenåpne dette bruddet om det viser seg å være drivverdig og dermed et 

brudd som kan ta over for eksisterende steinbrudd på Skjervøya.  
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En stor utfordring for kommunen er hvor maritim industri/service og offshore-virksomheter skal 

tilbys arealer da disse ikke bør samlokaliseres med de matproduserende bedriftene. Et alternativ for 

lokalisering av maritim industri/offshore kan være på området sør for Jøkelsmolt sitt anlegg i 

Storbukta. Dette området er ligger innenfor regulert område til industriformål.  

3.3.2 Anbefalte strategivalg – konklusjoner 
Følgende konklusjoner foreslås for ny og endret arealbruk rettet mot næring og industri, handel og 

tjenesteyting:   

 Vågvann steinbrudd settes ikke av til landbasert næring- og industri. Her prioriteres bolig og 

idrett, eventuelt med innslag av kompatibel næringsvirksomhet.  

 

 Området mellom veiene settes av til framtidig landbasert næring- og industri. Ev. i 

kombinasjon med ny kraftlinjetrasé.26  

 

 Sandøra nordøstover settes av til sjøbasert (ren) næringsvirksomhet. Utfylling i sjø bør 

undersøkes.  

 

 «Strandveien/sentrum» inngår i revisjon av sentrumsplanen og tas ikke videre med i 

diskusjonen i denne omgang. Det knyttes imidlertid bestemmelser til disse arealene. 

 

 «Sjøfronten» underlegges en grundig analyse, og klargjøring av framtidig arealbruk og 

eventuelle transformasjoner av disse sammensatte nærings- og industriområdene. Gjøres i 

tett dialog med revisjon av sentrumsplanen, eventuelt som en del av denne. Det knyttes 

planbestemmelser til disse arealene. Etter merknadsbehandlingen sees «Sjøfronten» som tre 

strekninger som underlegges noe ulik strategi (se kapittel 3.3.3).  

 

 Steinbruddet på Kågen skal undersøkes for videre drift for eventuelt å kunne overta rollen 

som brudd etter at bruddet på Skjervøya legges ned. Deretter kan området settes av til 

landbasert næring- og industrivirksomhet.  

 

 Storbukta (regulert industriområde på Kågen) undersøkes for lokalisering av maritim 

nærings- og industrivirksomhet /offshore/oljebasevirksomhet. Området må spesielt vurderes 

når det aktsomhet som må utvises når det gjelder avstander til næringer som bedriver 

biologisk produksjon (jf. Mattilsynets ansvarsområde).27  

 

 

3.3.3 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
OCH arkitektur & design as (merknad 3) omhandler nytt innspill: «Skjervøy brygge», lokalisert til 

Vågen. Egentlig tilhører dette innspillet til kapittel 3.5, men behandles her fordi det har med strategi 

                                                           

26 Trasévalg for ny kraftlinje må sees i sammenheng med kommunens utviklingsmuligheter sørvestover.  
27 Arnøy Laks AS (merknad 13) har spesielt påpekt dette forholdet, og de minner om at dette gjelder avstand til 
nye Sandøra næringsområde også. AR-Ing AS (merknad 11), lanserer området ved Storstein ferjeleie som 
aktuelt for dette type landbasert industri. Tas inn i handlingsprogrammet B11. 
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5 å gjøre, «Sjøfronten». Skjervøy brygge tas inn som nytt utbyggingsområde, OMR 15 D. Dette 

innebærer at når det gjelder Sjøfronten, vil strekningen fra krysset ved COOP-bygget til den 

videregående skolen få andre føringer en de to andre strekningene (Ytre havn til krysset ved COOP-

bygget og fra den videregående skolen til Indre havn/Kollagerneset.  

Planbestemmelsen 1.2.1 B) endres til å kunne inkludere bolig og boliglignende komplekser, herunder 

turismeanlegg for strekningen krysset ved COOP-bygget til den videregående skolen.  

Direktoratet for mineralforvaltning (merknad 6) ønsker som nevnt ikke framtidig boligformål i 

Vågvann steinbrudd. Skjervøy kommune beholder arealformålet slik høringsutkastet konkluderte.  

AR-Ing AS (merknad 11) er ening i at forretningslokaler i Strandveien på gatenivå skal forbeholdes 

forretningsdrift, men at framtidig boligformål i noen lokaler må diskuteres. Godt innspill som tas med 

når arbeidet med revisjon av sentrumsplanen settes i gang. I spørsmålet om boligbygging i Sjøfronten 

er Skjervøy kommune i utgangspunktet uenig med firmaets synspunkter, men har vurdert  

Arnøy Laks AS (merknad 13) påpeker mulighetene som ligger i å lokalisere og regulere arealer der 

tunnelmasser kan deponeres og framtidige industriområder skapes. Arealene settes ikke av nå i 

denne arealdelen, et utredningsarbeidet må gjøres først. Innspillet er listet i handlingsprogrammet, 

B15.  

 

3.4 Primærnæringene – landbruk og reindrift  
Det legges opp til at vilkårene for primærnæringenes livsgrunnlag og drift ikke forringes eller 

reduseres i forhold til dagens situasjon. Dette er i tråd med både Skjervøy kommunes 

satsingsområder (jf. Strategisk næringsplan) og Regional plan for landbruk i Troms der arktisk 

landbruk trekkes fram som en av flere hovedsatsingsområder.  

3.4.1 Jordbruk og skog på 70°N 
I den nylig vedtatte landbruksplanen for Troms fylke er det nordlige landbruket satt på den politiske 

dagsorden. I målsettingen er det spesielt lagt vekt på å styrke de fortrinn som arktisk landbruk har 

som matprodusent, utnyttelse av jord og skog samt satsing på bygdenæringer.  

Landbruksressursene i Skjervøy kommune kan inndeles på følgende måte:  

• dyrka og dyrkbar jord 

• beiteområder  

• produktiv skog, herunder plantefelt og naturlig tilvekst 

• landbruksbasert (miljøbasert) næringsutvikling 

• kulturlandskapet 

 

Antall landbrukseiendommer over 5 daa er ca. 200. Det finnes ikke rovdyr på Arnøya. Fraværet av 

rovdyr gjør at tap av dyr på beite er tilnærmet ikke-eksisterende. Dyrene blir heller ikke stresset. 

Beiting på 70°N gir enestående vilkår for godt kjøtt og kan nærmest betraktes som en spesialvare på 

markedet. De tre bøndene høster egne enger og andres gjennom leieavtaler. I Årviksand blir alle 

jordene høstet. På Lauksletta og Arnøyhamn er ikke all dyrket mark tilgjengelig for bøndene på grunn 
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av manglende avtaler. Det kan også være at noen arealer ikke er egnet for høsting av ulike årsaker 

for eksempel kan det være smått og kronglete å komme til, for store avstander, etc.   

Utfordringer for bøndene er å få stabil og forutsigbar tilgang til høstingsarealer og at alle sider av 

driften kan foregå uten innblanding og konflikter med fritidsaktiviteter og reiseliv generelt eller 

hyttebygging og hytteeiere spesielt.  

Totalt oppdyrket areal i kommunen er på 3200 daa. Rundt 25 % (885 daa) av disse ble høstet i 2013. 

Skogarealene utgjør ca. 40000 daa. Av dette er om lag 8600 daa produktiv skog. Per i dag drives det 

ikke skogsdrift annet enn noe vedhogst til privat bruk. 

Når det gjelder landbruksbasert næringsutvikling, gjør denne næringen seg nytte av ressurser som 

kulturminner, krigsminner, restaurerte gamle bygninger og ombygde fjøs, flora, fauna og 

naturråstoff. Disse «produktene» har potensial i seg til å danne grunnlag diverse næringsaktiviteter 

som bygdeturisme, småskala reiseliv, organisert rekreasjon og friluftsliv, jakt, fiske, m.m.  

Landbruksaktiviteten i Skjervøy kommune bidrar ikke bare til matproduksjon og arbeidsplasser, 

aktiviteten er i tillegg avgjørende for å holde kulturlandskapet i hevd og dermed ha et åpent, rent og 

ryddig «skue» å tilby både tilreisende turister, besøkende og ikke minst fastboende. 

Selv om Skjervøy kommune synes å ha uendelig tilgang på arealer, er det kun en liten del som egner 

seg til de ulike formålene. Derfor er det konkurranse mellom formålene.  

3.4.2 Reindrift – fra april til oktober 
Flyttveiene går over Maursundet, Kågen og Lauksundet vår og høst. Den arealmessige og fysiske 

infrastrukturen i reindrifta består av beiteområder, parringsområder, kalvingsområder, flytteleder, 

samlingsplasser, gjerder og gjeterhytter. 

Reindrifta er en betydelig matprodusent. Det har vært på tale å etablere et reinslakteri på Kågen, 

nærmere bestemt i det gamle røyeanlegget i Taskeby. Tanken, så vidt kjent, er å også drive med 

videreforedling av kjøttet til ulike produkter. Lokaliseringen er egnet, gitt visse vilkår, og tiltaket vil 

kunne skape arbeidsplasser.  

Konfliktnivået mellom reindriftsnæringen og landbruket er relativt lavt. Det kan være noe konflikt 

dersom reinen beiter på jordene om våren. Funksjonelle gjerder mot utmark på aktuelle og mulige 

steder vil i så fall være løsningen.  

Konflikter mellom enkelte hytteeiere og reindrifta har oppstått. Valg av strategi for hyttebygging på 

øyene bør derfor legge vekt på å opprettholde og hensynta gode vilkår for matproduksjon. Når det 

gjelder konflikter med besøkende i fritidsboliger og hytter, vil det være behov for at de som kommer 

i helger og i elles i ferier, innretter seg etter det faktum at disse områdene er områder der 

næringsutøvere utøver næringen sin, enten det gjelder sauehold eller reindrift. Dette er spesielt 

viktig da fritidsboligen/hytta for mange er blitt hjem nummer to og mer og mer tid tilbringes her. Slik 

vil inkompatible interesser trolig bli forsterket med tida. Disse problemstillingene tas videre opp i 

kapittel 3.7. 

3.4.1 Strategier som sikrer gode driftsvilkår for landbruk og reindrift  
Det legges opp til at de brukene som er igjen, skal i utgangspunktet gis de samme vilkår for drift og 

matproduksjon som de har i dag. Det samme gjelder selvsagt for reindrifta. 
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Aktørene i begge disse primærnæringene er helt sentrale i å utnytte og ikke minst vedlikeholde 

kulturlandskapet som dette kystsamfunnet har hatt i generasjoner. Om dyrene forsvinner, og man vil 

beholde landskapet, må andre inn å gjøre den landskapspleiejobben som dyrene gjør.  

Hovedtruslene mot landbruksnæringen lokalt er spredt hyttebygging og mangel på høstingsjord. Det 

er den første trusselen arealdelen først og fremst kan håndtere da tilgang til høstingsjord håndteres 

av private parter – de som vil leie jord, og de som har jord til leie. For reindriftsnæringen er også «ei 

hytte her og ei hytte der» det som kan gjøre mest skade, samt hyttefelt som legges i 

kjerneområdene28 for reindrifta.  

Som nevnt fradeles årlig i snitt åtte–ti eiendommer til fritidsformål. To–tre hytter blir bygget per år. 

Sett over en lengre planperiode vil tallet på «ei hytte her og ei hytte der», sammen med tall på 

bolighus som blir benyttet til fritidsbolig, økte betraktelig og etter hvert utgjøre et betydelig antall. 

Gode driftsvilkår handler om å ha tilgang på store nok og sammenhengende arealer, samt beitero. 

Arealene må også være egnet for utøvelse av næringen. Gode driftsvilkår handler også, som nevnt, 

om å redusere konflikter og plager som ofte oppstår i naboskap mellom de yrkesutøvende og de 

besøkende som kommer innom i ferier og fritid.  

 

3.4.2 Anbefalte strategivalg – konklusjoner 
For å kunne ivareta og legge til rette for framtidig næringsutøvelse innen landbruk og reindrift i 

Skjervøy kommune, legges det opp til at oppføring av hytter skal skje fortrinnsvis i felt og etter 

utarbeidelse av reguleringsplan.  

 

3.4.3 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
Fylkeskommunen (merknad 9), Fylkesmannen (merknad 10) og Sametinget (merknad 2) har generelle 

– og stort sett positive merknader – til dette kapittelet. Merknadene fra AR-Ing AS (merknad 11) og 

Uløybukt bygdelag (merknad 8) kan tyde på at det også finnes synspunkter med utgangspunkt i 

interessekonflikter.  

Fylkesmannen/fylkesrådet har fremmet innsigelse pga. manglende synliggjøring av landbrukets 

kjerneområder. Dette gjøres, og innsigelsen er løst.  

 

3.5 Nye arealer til utleiehytter og turisme  
Et annet satsingsområde i Skjervøy kommune er reiseliv og turisme (jf. Strategisk næringsplan). Dette 

dreier seg om den såkalte «opplevelsesnæringen». Kommunen tar utgangspunkt i forslag og tiltak 

som aktuelle grunneiere og aktører/forslagsstillere kommer på banen med.  

3.5.2 Konklusjoner – utleiehytter og turisme 
På eiendommen 59/10, Haugnes i Langfjorden, får tiltakshaver få starte opp småskala reiseliv med 

utleiehytter og aktiviteter tilknyttet sjø og natur for øvrig (OMR 8). Det stilles krav om 

reguleringsplan. Det stilles også krav om at nødvendige undersøkelsene med tanke på naturfarer må 

                                                           

28 Med kjerneområder menes først og fremst trekklei og flyttlei, samlingsområder og kalvingsland.  
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gjennomføres slik at området kan friskmeldes for tiltenkt aktivitet. Det anbefales ikke at det føres 

opp bygninger (unntak for naust, grillhytter, etc.) på sjøsiden av veien.   

Utleiehytter i Skattørfjellet i tilknytning til «Idrettsparken» er et tiltak som Skjervøy kommune ønsker 

velkommen, og det er avsatt arealer til formålet innenfor området som er utpekt som kommunens 

framtidige utviklingsområde sør for tettstedet (OMR 1). Her legges det til rette for bolig, ulike idretts- 

og fritidsaktiviteter og utleiehytter. Arealet er avsatt på plankartet med krav om områdeplan på 

grunn av områdets størrelse og sammensatte utviklingspotensial, og med krav om senere 

detaljregulering i eventuelt flere trinn, alt ettersom det er hensiktsmessig.   

3.5.3 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
Det kom ingen protester i høringsrunden på de to avsatte områdene til fritids- og turistformål. I 

høringsrunden kom det et nytt innspill inn. Det gjelder Skjervøy brygge (OCH arkitektur & design as, 

merknad 3) i Vågen. Denne er nå lagt inn i planen som OMR 15 D. Sjøfronten er nå delt inn i tre 

strekninger der strekning 2 – fra krysset ved COOP-bygget til den videregående skoen – gis en annen 

karakter enn de to øvrige strekningene (se planbestemmelsene § 1.2.1).  

AR-Ing AS (merknad 11) og Uløybukt bygdelag (merknad 8) har begge innspill som er knyttet til økt 

satsing på turisme, herunder nye havner og tilrettelegging for utleiehytter og turisme i tilknytning til 

eksisterende småbåthavner på øyene. Ingen nye arealer er lagt inn som svar på disse innspillene, 

men de er listet i handlingsprogrammet som B14 og B18. 

 

3.6 Nye arealer til idrettsformål 
Skjervøy kommune har hatt og har en sterk idrettskultur. Gode og mange idrettsanlegg får ta en del 

av «skylden». Barnetallene i de yngste årsklassene går ned, og noen vil nok innvende at det er 

«bakvendt» at man da satser gjennom å sette av nye arealer til dette formålet. Svaret her er at man 

må likevel tenke framover og etablere gode arealstrategier slik at man ikke kommer «bakpå». 

Med utgangspunkt i å styrke den eksisterende tette strukturen med korte avstander som 

kjennetegner tettstedet, vil et tydelig lokaliseringskriterium være å legge anleggene nært der hvor 

folk bor slik det ikke genereres en bilbasert aktivitetshverdag for barn og foreldre. Så lenge Skjervøy 

greier å holde transportavstandene nede, vil gevinstene, de positive konsekvensene, som kjent, være 

store.  

To lokaliseringer peker seg ut. Den ene er i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg, og den andre er 

lokaliseringen ved Vågvann steinbrudd. Samlokalisering med eksisterende anlegg har fordeler 

representert ved sentral beliggenhet samt synergier med eksisterende anlegg. Ulempen kan være at 

for eksempel en fotballhall/ishall med de nødvendige dimensjonene, vil dominere i landskapet, men 

på den andre siden trenger ikke dette nødvendigvis å være negativt.   

Når det gjelder lokalisering i steinbruddet, konkurrerer dette med arealformål til framtidig 

boligformål (se kapittel 3.2). Samtidig er arealpotensialet her så pass stort at det skal la seg gjøre å 

finne plass til og realisere området til flere formål. 

Et lite OBS! med tanke på klimaendringer og høyere temperaturer og mer nedbør i form av regn, må 

man tenke seg nøye om før det investeres i anlegg for vinteraktiviteter som krever gode snøforhold 

vinteren igjennom. 
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3.6.2 Konklusjoner – idrettsformål  
Skattørfjellet med omegn er godt egnet til de foreslåtte aktivitetene både med hensyn til terreng, 

topografi og beliggenhet. I positiv retning trekker også at nytt steinbruddet planlegges til 

boligområde.  

Skitrekk i bygda Årviksand er et tiltak som ønskes velkommen. Det vil være et positiv innslag i 

nærmiljøet.  

Begge forslagene tas med i arealdelen. Det stilles krav om reguleringsplan og nødvendige 

undersøkelser. For anleggene i Skattørfjellet må disse, som nevnt, først inngå i en større områdeplan 

som tar for seg den overordnede arealdisponeringen og diskuterer sammenhenger og felles 

løsninger.  

3.5.3 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
Ingen høringsmerknader har hatt innvendinger mot disse idrettstiltakene foreslått.  

 

3.7 Nye arealer til fritidsformål 
Det har vært stor fraflytting fra øyene siste tiårene, og mange av husene fungerer nå som hytter og 

fritidshus. De som har flyttet, og barna til dem som har flyttet, ønsker ofte en hytte/fritidsbolig på 

det stedet der røttene er. Dette muliggjøres vanligvis gjennom fradeling.  

Med tanke på røtter og satt på spissen: En fra Arnøyhamn vil kanskje ikke ha Laukøya som sitt 

favorittsted. Men dette «generasjonsforholdet» vannes naturlig nok ut etter som årene går, og man 

kan begynne å snakke om at andre- og tredjegenerasjons etterkommere vil ha en løsere tilknytning 

til foreldrenes og besteforeldrenes barndomshjem. Denne erkjennelsen bør resultere i at man ikke 

nødvendigvis får bygge spredt overalt, men at aktiviteten samles i felt i tilknytning til bygdene. 

3.7.1 Fem hyttestrategier  
Strategi 1: Frislipp: «Frislipp» betyr at hver hytte ønskes velkommen og søker får behandlet sin 

søknad positivt. Søknaden må igjennom de samme rundene som i dag da man ikke kan forutsi xy-

koordinatene for hvor søknadene vil komme i planperioden, og slik ikke kan feste disse tomtene til 

arealplankartet. Frislipp-strategien administreres gjennom dispensasjoner. 

Strategi2: Hyttefelt: I andre enden av skalaen ligger strategien «kun hyttefelt». Dette innebærer at 

det ikke skal tillates noen tilfeldige «hyttelandinger» gjennom fradeling. Alt skal være feltorientert og 

man vil kunne, sammen med de lokale bygdelagene, peke ut de områdene som kan settes av til 

hytteformål i planen.  

Strategi 3: Dagens praksis: Et tredje alternativ er å holde fram som før, dvs. videreføre dagens 

praksis med fradeling samt utarbeidelse av reguleringsplaner.  

Strategi 4: Hytte som næring: «Hytte som næring» innebærer at kommunen vil ønske 

hytteutbygging i større skala velkommen og vil legge til rette for at private kan satse i markedet. Da 

vil utpeking av arealer for større feltutbygging være veien å gå. Men vil Skjervøy settes på kartet som 

hyttekommune? Er potensialet der? Hvordan er markedet for hyttekjøp og hytteleie på de ulike 

øyene? Spørsmålet er om man kan lykkes både med offensiv hyttestrategi, som kan gi både 

kommunale inntekter, arbeidsplasser, stimuli og større handelsgrunnlag på den ene siden, men som 
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på den andre kan påføre eksisterende næringsaktivitet, da primært reindrifta og landbruket, 

driftsulemper. Og skal og kan Skjervøy konkurrere med enkelte andre kommuner i Nord-Troms som 

allerede, i hvert fall et stykke på vei, kan benevnes «hyttekommuner»? 

Strategi 5: Oppsamlingsheat: En siste strategi, for å få kontroll over «hvor mange og hvor», og for å 

kunne minske saksbehandlingen og antall dispensasjoner, er å samle søknadene i ett område over tid 

og så lage en så konfliktfri samlet plan som mulig.  

3.7.2 Valg av hyttestrategi – når er «nok» nok? 
I kapittel 3.4 er viktigheten av å ivareta av gode driftsvilkår for primærnæringene i Skjervøy 

kommune, påpekt. Skjervøy kommune har ikke lansert kommunen som «hyttekommune», hvor man 

bevist legger til rette for denne aktiviteten i større skala. Å legge til rette for hyttebygging kan være 

et tveegget sverd. Det kan på den ene siden øke interessen for kommunen både når det gjelder å bo 

og besøke øyriket. Det kan bidra til at kommunens egne utflyttede fremdeles vil ha tilknytning til 

området. Hvor mange hyttefelt og hvor mange hytter skal det legges til rette for, og hvor skal 

hyttefeltene plasseres? Et sentralt spørsmål vil være: «Når nok er nok?» Når tipper kvantiteten og 

hyttetettheten over tålegrensen for «de som var her først» og som fremdeles produserer mat i de 

aktuelle områdene, selv om hyttene ikke nødvendigvis legges på dyrkamark eller midt i flytteleia for 

reinen? 

Trolig er strategien hyttefelt (strategi 2) den som i det lange løp vil stå seg for kommunen. På sikt, om 

en generasjon, er det ikke lenger småbruket barndomsstedet til de yngre, men til oldeforeldrene. 

Med dette i bakhodet, vil fradelingen og oppsplittingen ikke lenger være «slektsbegrunnet». Poenget 

må være å ta kontroll over den spredte hyttebyggingen. Bygdene må enes om hvor de ønsker at 

hyttefeltet i sin bygd best kan lokaliseres.    

 

3.7.4 Høringsmerknader: analyser og konklusjoner vedrørende fritidsbebyggelse   
Sametinget (merknad 2) har fremmet innsigelse til planbestemmelsene §§ 3.1, 3.3, 4.1 og 4.25. 

Disse planbestemmelsene er sentrale når det gjelder å styre fritidsbebyggelse. Heller ikke 

Fylkesmannen (merknad 10) eller fylkeskommunen (merknad 10) uttrykker særlig begeistring for § 

3.3. Fylkeskommunen (merknad 11) fordi den vil ramme landbruket, og Fylkesmannen fordi den er 

for uklar og ikke egnet til å styre senere forvaltning. Fylkeskommunen kan tolkes dit hen at de kan 

ønske at krav om reguleringsplan slår inn tidligere enn ved 3 hytteenheter.  

Både Sametinget, Fylkesmannen og fylkeskommunen har etterlyst «hvor mange og hvor». Dvs. at det 

i planen pekes ut og avgrenses på kartet de områdene fritidsbebyggelse kan tillates og hvor mange 

som kan tillates. Dette er gjort for to tilfeller: Årviksand (OMR 10, inntil ti hytteenheter) og i 

Kobbepollen (OMR 5, inntil 15 hytteenheter). Disse to feltene var innspill til arealdelen ved varsel 

oppstart planarbeid.  

«Hvor mange og hvor» er greit å forholde seg til om det kommer som innspill fra aktører og 

grunneiere. Da har kommunen konkret lokalisering og konkret antall å gå ut fra når innspillet skal 

vurderes. I innspillfasen kom det bare inn de to nevnte, (pluss OMR 12, Haukøya, se nedenfor).  

I et forsøk på å imøtekomme kravet om «hvor mange og hvor» har kommunen scannet områdene 

langs hele hovedveinettet langs kysten og ellers på øvrige områder på potensielle øyer. Kommunen 

har benyttet www.tromsatlas.no og slått på alle «lagene når det gjelder hensynssoner.  
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Konklusjon: De arealene som ikke ligger i aktsomhetssone for skred (H310), er landbruksområder 

(H520), er kulturminneområder (H730), er 100-metersbelte, er reindriftsområder (H520). Dette 

gjelder Laukøy og Arnøy spesielt, noen få «flekker» unntatt. I tillegg til Årviksand fins muligheter i 

Akkarvik.  

Det fins områder på Vorterøya, Taskebyhalvøya inkludert Kobbepollen, samt Uløya, som ikke ligger i 

aktsomhetssone for skred. I tillegg til Skjervøya sørøst.  

Skjervøy kommune kan selvsagt sile ut alle områder som ikke berøres av landbruk, reindrift, 

strandsone, kulturminner, m.fl., men som berøres av aktsomhetssone for skred (nesten overalt 

bortsett fra de stedene nevnt ovenfor), og foreta en geoteknisk vurdering av disse for ev. å få noen 

av dem «friskmeldt» og sette disse av til fritidsbebyggelse i felt og slik kunne si nei til alle andre 

søknader i LNFR-områdene. Dette vil for øvrig være å bruke mye ressurser uten at man kan vite om 

man treffer målgruppen: De som vil ha seg en fritidsbolig i Skjervøy kommune. Dessuten: Skal 

kommunen planlegge på «annen manns/kvinnes grunn», bør det begrunnes med et tydelig 

samfunnsoppdrag, som for eksempel og på lik linje, sette av nødvendige arealer til skole, 

helseinstitusjoner, boliger, næringsareal, mv.  

Skjervøy kommune tar ikke innsigelsen til følge og mekling vedrørende planbestemmelsene § 3.1, 

3.3, 4.1 og 4.25 må gjennomføres. Se Merknadsbehandling kapittel 2.2.1 for drøfting og mulige 

løsninger. 

 

3.8 Øvrige nye arealbruksformål  
3.8.1 Oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler samt utfartsparkering 
Parkeringsplassen på bruhodet på Kågen et yndet sted der turistene «tar oppstilling», kanskje for 

flere dager. Denne parkeringsplassen er også ment for bruk til kortere besøk til fiskeplassen, 

grillplassen, benkene og hytta – alt universelt utformet. Poenget er ikke å stanse besøkende i å bruke 

denne parkeringen, men tiltrekningskraften dette utsiktspunktet har, tilsier at det trolig også vil være 

andre steder i øyriket det kan etableres oppstillingsplasser for denne type campingaktivitet. I en slik 

lokaliseringsundersøkelse vil forslag fra bygdene om hvor, være av det gode. 

I Årviksand er OMR 9 avsatt i planen til oppstillingsplass for campingvogner og bobiler iht. 

bygdelagets ønsker.  

Om sommeren står også bobiler og campingbiler sentrum. Om og når dette eventuelt er/blir et 

problem kan man tenke seg arealer avsatt til dette formålet langs «gammel Langbakke» når «ny 

Langbakke» står ferdig. Det gamle grustaket lengst ned i bakken mot bruhodet på Skjervøy-sida kan 

være et egnet sted. 

Dersom kommunen ser at mer tilrettelegging for bobilturisme er noe som det ønskes å satses på, vil 

det være aktuelt å sette av flere områder til oppstillingsplasser. Disse bør ev. sees i sammenheng 

med mulige behov for trafikksikker utfartsparkering, spesielt vinterstid. 

Høringsmerknader: Ingen kommentarer til dette punktet er kommet inn i høringsrunden.  
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3.8.2 Trailerparkering 
Det er prekært å løse parkeringsproblemene for de mange trailerne, med tilhørende negative 

konsekvenser, så raskt mulig. Formidlet behov for trailerparkering har variert, derfor legges ikke et 

eksakt tall til grunn når det gjelder hvor stor ei slik tomt må være, men man bør ta høyde for et antall 

på over tretti. 

I første omgang har kommunen tenkt at trailerne skal stå parkert i havna, like sør for anlegget til 

Lerøy Aurora. Dette vil bety «trangboddhet» for berørte aktører. Dessuten vil det, på sikt, ikke være 

hensiktsmessig å ha trailere stående og oppta de knappe arealene i havna da disse bør disponeres til 

aktiv sjøbasert næringsvirksomhet og ikke til parkering.  

Det foreslås derfor at arealer i Vågvann steinbrudd gjøres i stand for midlertidig å løse dette 

problemet. Alternativt er det gamle avfallsdeponiet sør for Hollendervika nevnt som et aktuelt sted. 

Her må det da eventuelt gjøres tiltak da området er heftet med forurenset grunn. En nevnt 

problematikk når det gjelder «å spise av kjøretida», tas hånd om gjennom å bruke 

«tilfraktingssjåfører». Disse bringer bilene til bedriften de aktuelle opplastingstidspunktene.   

Per i dag er det noe støy fra trailerne som står tett på bolighusene i sentrum. I Vågvann steinbrudd, 

alternativt i det gamle avfallsdeponiet, vil boligene i Hollendervika være naboer. Avstanden til 

steinbruddet er noe større enn til deponitomta, samt at der er noe høydeforskjell. Trolig vil 

støyplagene reduseres sammenlignet med støykonsekvenser for de nærmeste boligene i sentrum.  

I og med at trailerparkeringen ikke er, per nå, tenkt permanent på verken i havna, i steinbruddet eller 

på det gamle deponiet, settes det ikke av arealer til dette formålet i plankartet.  

Høringsmerknader: Fylkesmannen påpeker i sin merknad at kommunen må være oppmerksom på 

støykravene som gjelder. Dette er tatt hånd om i planbestemmelsene. 

3.8.3 Lagerhall 
I forhåndsmerknadene kom det inn et forslag om å sprenge ut en hall i Stussnesfjellet Forslaget er å 

benytte steinen til utfylling og hallen til lagring av kommunale maskiner og utstyr, sand, m.m. 

Kommunen har ikke signalisert at det eksisterer behov for en slik lagerhall, derfor tas ikke dette 

ønsket med i planen. Dersom det blir uttrykt et realistisk behov for lagerhall, må skredfare og 

fjellkvalitet undersøkes, bruken av steinen må undersøkes, nødvendig utbedring av adkomstveien må 

gjøres, og man må finne ut av de totale kostnadene et slikt prosjekt vil medføre for kommunen. 

Høringsmerknader: Ingen kommentarer til dette punktet er kommet inn i høringsrunden. 

 

3.8.4 Fôrflåter  
Å kunne ta på land fôrflåter er et behov nevnt i Strategisk næringsplan 2014–2017. Som diskutert 

tidligere vedrørende nye arealer til nærings- og industrivirksomhet, har Skjervøy kommune et 

arealknapphetsproblem. Matprodusentene i havna setter en stopper for økt aktivitet innen annen 

sjøbasert virksomhet som maritim service/offshore, vel og merke dersom denne utgjør en 

forurensingsrisiko.  

Hvor skal fôrflåter kunne tas opp for vedlikehold? Det finnes i dag bare én mulighet – i havna. Dette 

er nok et argument som peker i retning av at Skjervøy kommune nærmer seg det tidspunktet da man 

må være frampå i tenkingen rundt hvordan skal kommunen kunne legge til rette for alle typer 
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næringer som hører hjemme i kommunen fordi de representerer fortrinn. Påstanden om at 

kommunen drives fra skanse til skanse i spørsmål om arealer til næring, er rett, næres av de 

konflikter kommunen må håndtere. Ad-hoc-strategi er også en strategi, men arealknappheten vil 

føles påtrengende og ubehagelig så lenge et overordnet plangrep ikke blir tatt.  

Som nevnt i kapittel 3.3.2 kan det regulerte arealet i Storbukta på Kågen være egnet til ulike 

maritime servicefunksjoner / offshorevirksomhet, herunder vedlikehold av fôrflåter.  

3.8.5 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
I merknadsbehandlingen har Arnøy Laks AS (merknad 13) og AR-Ing AS (merknad 11) kommet med 

relevante synspunkter. Arnøy Laks AS påpeker at tilstrekkelige avstander til bl.a. oppdrettslokaliteter 

må ivaretas. AR-Ing AS nevner at område ved Storstein ferjeleie kan være et aktuelt område for 

maritim service/offshore. Innspillene er tatt med inn i handlingsprogrammet B 11.  

 

3.8.5 Ny kraftledning  
Dagens kraftlinje er tenkt erstattet med en linje med høyere spenningsnivå. Konsesjon er avhengig av 

om behov for ny, forsterket linje dokumenteres. Fra bruhodet på Skjervøya går foreslått ny trasé 

omtrent i gammel trasé. Det er sikkerhetssone knyttet til kraftlinjer, og dette medfører en del 

begrensinger når det gjelder ny arealbruk i nærheten av slike linjer.  

Skjervøy kommune bør være spesielt oppmerksom på trasévalget for å hindre at traseen ikke skal 

skjære rett igjennom, og skjære i stykker kommunens viktigste utviklingsområde på ei øy som på noe 

sikt kan komme i arealknapphet. Å realisere både ny kraftlinje og ivareta utviklingsområdet er fullt ut 

mulig gjennom helhetlig tenking.  

Høringsmerknader: Ingen kommentarer til dette punktet er kommet inn i høringsrunden. 

 

3.9 Folkehelse i arealplanleggingen – universell 
utforming 
Der er en nær og ufravikelig kobling mellom folkehelse, tilrettelegging og arealbruk. I ny 

folkehelselov (2011) er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, og 

folkehelseloven er tett koblet til plan- og bygningsloven. Folkehelse er blitt et tema som skal 

gjennomsyre nær sagt alle sider av kommunal planlegging. Det samme gjelder universell utforming. 

Det er ingen grunn til å tro at en offensiv arealplanlegging som støtter muligheter for en enkel og 

trygg aktivt og fysisk hverdag, vil bli mindre aktuelt i årene som kommer. Arealdelen må, med 

folkehelse som bakteppe, strekke seg mot å tilrettelegge for en fysisk aktiv befolkning.  

Hvilke tiltak og tilrettelegginger må til for å nå et mål om god folkehelse i skjervøysamfunnet? Hvilke 

tiltak og tilrettelegginger har arealmessige implikasjoner? Det kan dreie seg om sentrale gang- og 

sykkelveiprosjekter, turveier som er universelt utformet, sikre snarveier, sikre viktige friområder, 

fiskeplasser, utfartsparkeringer, m.m. Hvilke satsninger ønskes i planperioden?  

Folkehelseplanlegging dreier seg ikke bare om å legge til rette for god folkehelse spesifikt. Globalt og 

lokalt handler det også om å redusere utslipp og å holde negative klimakonsekvenser i sjakk.   
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Folkehelseprosjekter kan ha både en arealmessig konsekvens og en ikke-arealmessig konsekvens. I 

denne planbeskrivelsen fokuseres de folkehelseprosjektene som berører arealer. I tillegg trekkes de 

kvalitetene ved skjervøysamfunnet som må trekkes fram og sikres for at dagens innbyggerne og 

framtidens innbyggere ikke skal fratas uerstattelige goder.  

3.9.1 Muligheter for fysisk og mental utfoldelse – alle aldre  
Vilkårene for god folkehelse er av mange ulike typer, men som en samlepott kan man definere 

folkehelse i arealplanlegging som tilrettelegging for og tilgang på livsutfoldelse for alle og fravær av 

reelle og opplevde farer og trusler. Omsatt til praksis dreier dette seg om å kunne ta seg fram for 

egen maskin til og fra ulike målpunkter, det gjelder muligheter for en aktiv fritid, det gjelder ikke 

minst universell utforming og tilrettelegging av de fysiske omgivelser slik at alle grupper kan benytte 

seg av tiltakene og områdene, det være seg eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Videre handler det om å ha møteplasser, universelt utformet turstier, fri- og friluftsområder, 

leikeplasser, badeplasser, fiskeplasser, m.m. Et poeng er det også å ha god og tilstrekkelig belysning i 

den lange og mørke årstida slik at menneske kan holde seg i daglig aktivitet også da.  

Igjen understrekes at tettstedet Skjervøy er særdeles godt rustet når det gjelder anlegg rettet mot 

organisert idrett. Kunstgressbaner finnes, basseng finnes, ballhall finnes, skiløyper og skytebane 

finnes, m.m. I tillegg har kommunen, sammen med andre aktører, de siste årene rigget merkede 

turløyper, merkede stier, merkede toppturer, sentrumsnære friluftsområder med belysning, benker, 

gapahuker, etc. Kommunen i sin helhet kan nærmest kalles et eldorado for dem som er interessert.  

Ute på øyene ligger bebyggelsen i storslått natur og med lite trafikk på veiene. Godt merkede 

kulturstier og turstier finnes i alle bygdene, gymsal og svømmebasseng i Arnøyhamn, skuterløyper, 

treningssenter på Lauksletta, m.m.  Årviksand bygdelag ønsker å etablere et skitrekk og et 

flerbrukshus med butikk, frisør, café. Disse prosjektene styrker både den enkelte og bygda, og kan 

sies å være både et fysisk og mentalt helseprosjekt.  

Å legge til rette for turmål og utfartsområder for de som ikke er i stand til å ta seg frem uten 

hjelpemidler; det være seg rullestol, gåstol, barnevogn, krykker, er en selvsagt del av 

folkehelsearbeidet.  

I kapittel 3.6 er nye arealer til idrettsformål drøftet. Videre i dette kapittelet tas andre 

«helseprosjekter» opp. 

3.9.2 «Helseprosjekter» 
 «Molo-til-molo» er nevnt som et fysisk og mentalt helseprosjekt. Utfartsparkering er et annet 

prosjekt. Gammel Langbakken som ny turvei til bruhodet når den tid kommer. Badeplass ved 

Eidevannet (opprenskingsprosjekt skal sette i gang). Etablering av tursti rundt Vågavannet med 

tilrettelegging for alle typer funksjonsnivå, med opprensing i og rundt vannkanten, grillsted og 

gapahuk, vil gjøre dette til et attraktivt lavterskeltilbud for Skjervøys befolkning sommer som vinter. 

Et oppgradert Vågavann vil også kunne fungere som en uformell møteplass på lik linje med de øvrige 

anlegg og tiltak som inviterer folk til å komme seg ut på en enkel og upretensiøs måte.  

3.9.2 Møteplasser 
Det er mange andre tiltak som kan bidra til økt fysisk og mentalt velvære og friskhet. Disse kan gå på 

det mer organisatoriske og administrative planet. Men møteplassen, det fysiske arealet, må være 

der, enten i form av et utendørsanlegg eller en tilrettelegging i form av et sted innendørs. 
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Ungdommen, representert ved RUST, understreket på seminar i Olderdalen i nov 2014 viktigheten av 

å skape bolyst hos de unge (se kapittel 2.10.2). De framhevet fritidsaktiviteter og et oppgående 

idretts- og kulturliv som viktige ingredienser i ungdommens eventuelle bolyst. Samlingspunkter som 

åpne haller lørdagskveldene, et attraktivt sentrum, oppgraderte parker med aktiviteter – crossfit for 

eksempel – fungerer som uformelle møteplasser. Og ungdom trekkes mot der ungdom allerede er, 

som de selv sier. De viktigeste ungdomsknutepunktene er idrettsanleggene samt gode, uformelle 

møtesteder. RUST nevner ungdomsklubb, forseggjorte utemiljøer, skibakker, skatepark, ballbinger, 

cafeer, etc. som tiltak som kan høyne ungdomstrivselen.  

Ungdommens bolyst knyttes også til faktorer som muligheter for større arrangementer som 

konserter, turneringer, festivaler, etc. Happenings på tvers av kommunegrensene der ungdom kan 

møtes. En klar forutsetning for gjennomføring er at man har tilgang til egnede arealer og 

bygninger/anlegg. 

Som nevnt og begrunnet i kapittel 3.2 foreslås å omregulere Prestegårdsjorda til friområde. Området 

kan opparbeides til en park og dermed en stor utendørs møteplass. Dette vil kunne gi nye muligheter 

både sommer og vinter når det gjelder de visjonene som de unge ser for seg.  

Fortsatt konsentrert tettstedsvekst gir befolkningen mulighet å velge god folkehelse ved at alle 

målpunkter på Skjervøya er innenfor gang- og sykkelavstand. Kommunen må da satse ytterligere på 

gang- og sykkelveier, sikre snarveier samt gjøre gode valg som ikke forverre den situasjonen som er 

med tett sammenblanding mellom boliger og ikke-kompatibel nærings- og industriarealer i sentrum.  

3.9.3 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
Fylkesmannen og fylkeskommunen har kommentert at planen legger opp til god folkehelse gjennom 

konsentrert tettstedsvekst med korte avstander der mulighet til gange og sykkeltransport er til stede.  

 

3.10 Andre arealbruksformål – helse og sosial, skole 
og barnehage 
Når det dreier seg om å sette av nye arealer til helse- og sosialformål og skoler, er ikke dette gjort i 

denne arealdelen rett og slett fordi behovet ikke er til stede. Avdeling for Helse- og sosial har 

meddelt at de har tilstrekkelig både med det som er regulert og arealer i eksisterende bygg. Elevtallet 

i grunnskolen går ned og det blir klasserom til overs. Kommunen jobber imidlertid med strategier for 

mulige transformasjon av arealer i eksisterende bygg fra en type bruk til en annen – f.eks. «fra 

klasserom til eldrehjem». Når det gjelder nye barnehager er en ny under regulering på 

Prestegårdsjorda.   

Boligsosial melding (2014) understreker behov for seksten nye boenheter for vanskeligstilte. Dette 

behovet lar seg realisere innenfor de foreslåtte boligstrategiene. 

Samordningsreformen medfører økt behov for kunne ta vare på de aktuelle pasienter som skrives ut. 

Tjenester knyttet til denne reformen er fanget opp og dekket innenfor eksisterende tilbud i 

kommunen og krever dermed ikke at nye arealer settes av i planen.  

Høringsmerknader: Ingen kommentarer til dette punktet er kommet inn i høringsrunden. 
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3.11 Skuterløyper 
I dag finnes fire skuterløyper i kommunen. Disse ligger på Nord-Uløya, i Grunnfjordbotn, og to i 

Årviksand – én som går fra Årviksand til Øvre Laksvatn og én går til Nord-Rekvikdalen fra Årviksand. 

Det er ikke kommet signaler om etablering av nye løypetraseer. Nasjonal lovendring er på gang, og 

nytt lovforslag vil gi føringer på hva og hvordan utredninger knyttet til løypeetablering skal 

håndteres. Det legges ikke inn nye traseer på nåværende tidspunkt. Løypetraseene vises på 

www.tromsatlas.no.  

Høringsmerknader: Ingen kommentarer til dette punktet er kommet inn i høringsrunden. 

 

3.12 Kraftverk og alternative kilder  
Det er søkt om konsesjon for to kraftverk i Skjervøy kommune. Dette er Vittnes kraftlag for 

Vittneselva på Kågen og Mettengelva kraftverk på Nord-Uløya. Da disse per nå ikke er ferdig 

konsesjonsbehandlet, tas de ikke inn på plankartet.   

 

3.12.1 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
Det er kun Skjervøy SV (merknad 14) som har merknad til dette punktet i planbeskrivelsen. De mener 

at om området i tilknytning til Trolltind på Arnøy, som allerede har vei til fjells, må undersøkes med 

tanke på om disse områdene kan avsettes for framtidig vindmølleutbygging. De mener videre at når 

det gjelder bølgekraft, er de mest aktuelle områdene for utnytting av bølgekraft på yttersida av 

Arnøya der havsjøen står direkte på uten dekning av andre øyer. Årviksand vil være naturlig som base 

for et anlegg i sjø. Det må vurderes å tilrettelegge areal i dette området for å etablere forsøk med 

bølgekraft. De har også kommet med forslag når det gjelder tidevannskraft. De skriver at 

tidevannskraft er avhengig av sund med sterk strøm. Ved bygging av undersjøisk tunnel til Arnøya, 

foreslår de å bruke tunnelmasse til å bygge/fylle ut deler av Lauksundet og bru over til Laukøya. 

Dette vil gi en mulighet til å ha forsøk med tidevannskraft da sundet blir smalere med sterkere strøm.  

 

Det er for store og omfattende innspill Skjervøy SV kommer med nå i høringsrunden. Innspillene blir 

ikke tatt inn på plankartet nå. Innspillene er tatt inn i handlingsprogrammet, B17. 

 

 

3.13 Landbasert fiskeoppdrett 
På tampen er det rimelig å løfte blikket og se utover dagens større og mindre utfordringer for 

skjervøysamfunnet: Med tanke på Skjervøy kommune sin beliggenhet kan man se for seg at 

kommunen om år vil kunne være vertskap for en større landbasert fiskeoppdrettsnæring. På 

verdensbasis er det få aktører p.t. Men denne form for oppdrett sees på som en mulig næringsvei 

etter / parallelt med reduksjon/avvikling av olje- og gassutvinningen. Områder på Kågen vil trolig 

være egnede samt områder på Arnøya og Laukøya dersom transportmulighetene blir noe bedre.   
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3.13.1 Høringsmerknader (se Merknadsbehandling, datert 31.08.15) 
Skjervøy SV (merknad 14) mener at skal Skjervøy kommune opprettholde sin status som en av de 

fremste oppdrettskommunene i Troms, må det gjøres forsøk med landbaserte anlegg og lukkede 

anlegg i sjø. I Havbruksmeldinga som ble lagt fra i Stortinget 2015 ønsker regjeringa utstrakt 

forsøksvirksomhet med slike anlegg og gir næringa økonomiske insentiver til å prøve dette. Innspillet 

er tatt inn i handlingsprogrammet, B16. 

 

 

3.14 Endringer etter merknadsbehandling datert 
31.08.15  
Mange av endringene etter merknadsbehandlingen er tatt direkte i planbestemmelsene og 

planretningslinjene, samt i handlingsprogrammet. Noen er tatt inn i revidert planbeskrivelse.  

Innsigelse når det gjelder manglende hensynssone kjerneområde landbruk er løst gjennom at 

oversikt over kjerneområder for landbruk er kartfestet.  

Innsigelse når det gjelder hvilke landbrukstiltak som kan tillates i 100-metersbeltet er løst (§ 4.5). 

Innsigelse til planbestemmelsene §§ 3.1, 3.3, 4.1 og 4.25 er ikke tatt til følge, og saken går til 

mekling.  

Innsigelse til OMR 12, Haukøya er løst (tas ut).  

Noen endringer nevnes spesifikt: Turistanlegg «Skjervøy brygge» er tatt inn i planen (OMR 15 D). 

OMR 4 Kobbepollen får 15 hytteenheter, økt fra 12. OMR 10, fritidsbebyggelse Årviksand flyttes 

nærmere sjøen. OMR 13 Prestegårdsjorda endres til offentlig formål (barnehage) og friområde/park.  

En del nye forslag er kommet inn, alt fra bølgekraftverk og til turistanlegg i de ulike 

havnene/småbåthavnene. Nye innspill, som ikke er tatt inn og avsatt i kartet, er samlet i 

handlingsprogrammet slik at tankene og ideene ikke forsvinner, men ev. kan bli med videre.  
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Kapittel 4: Planens samlede virkninger for 
samfunn og miljø (KU) 
I kapittel 3 er arealdelens formål og innhold problematisert og beskrevet. Kapittelet har presentert 

og begrunnet ny og endret arealbruk til ulike formål, og konklusjoner er landet.  

I ny, revidert plan- og bygningslov fra 2008, stilles det nå et formalisert krav om at arealdel til 

kommuneplan må analysere og presentere virkningene av planen for samfunn og miljø, dvs. de 

samlede konsekvenser (KU) av de arealbruksendringene som er foreslått.  

I henhold til plan- og bygningsloven skal arealdel til kommuneplan alltid konsekvensutredes etter KU-

forskriften. Revidert plan- og bygningslov stiller i tillegg krav om at det gjennomføres en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (areal-ROS). Dette kravet har først og fremst sin bakgrunn i økt oppmerksomhet 

rundt konsekvenser for de bygde omgivelser forårsaket av klimaendringer og nødvendigheten av å ta 

hensyn til dette i arealplanleggingen – også kalt klimatilpasset planlegging.  

I areal-ROS-analysen (vedlegg 2) er risikobildet, både når det gjelder de områdene med foreslått ny 

arealbruk samt de eksisterende bebygde områdene, blir beskrevet så langt mulig og så langt 

datagrunnlag er tilgjengelig.   

I areal-ROS-analysen inngår også konsekvensvurderinger når det gjelder foreslåtte 

arealbruksendringer jf. områdeoversikten i vedlegg 4.  

 

4.1 Samlede positive konsekvenser 
Arealdelen søker å ivareta og sikre de viktige utviklingsmuligheter som er skjervøysamfunnet til del. 

Planen har lagt til grunn en langsiktig tenking inn i en framtid ingen kan ha – eller har – den fulle 

oversikt over. Like fullt må en slik tenking være til stede om kommunen skal kunne gjøre den viktige 

jobben som dreier seg om å tilrettelegge for utviklingen på best mulig måte, tross usikkerhet.  

4.1.1 Konsekvens 1: Fortsatt konsentrert tettstedsvekst 
Fortsatt konsentrert tettstedsutvikling er et sterkt fokus i planen. Tettstedet har fysiske og 

topografiske begrensinger. Det er kun sørvestover fra sentrum at ny arealbruk kan finne sted. Ny 

arealbruk er lagt til områdene Sandøra og Vågvann steinbruddet med tilstøtende. Tettstedet har i 

dag korte gang- og sykkelavstander mellom daglige målpunkt. Hvorvidt innbyggerne er et gående og 

syklende folk skal det ikke sies for mye om, men både dagens tette bygde struktur og lokalisering av 

ny arealbruk, gjør at tettstedets befolkning ikke trenger å benytte bil til og fra internt i tettstedet. 

Men skal denne klima- og folkehelsegevinsten realiseres, må folk selv ta bein og sykkel fatt.  

4.1.2 Konsekvens 2: Mer effektiv og mer hensiktsmessig utnyttelse av eksisterende 
arealbruk 
Et mantra i arbeidet med problemstillingene og analysen har vært bedre og mer effektiv utnyttelse 

av arealene. Arealknappheten synes prekær og vil bli verre om grep ikke tas. Planen løser ikke 

«sammensuriet» som finnes i arealbruken langs «Sjøfronten». Å løse denne «floken» vil være et 

langsiktig og møysommelige arbeid som krever innsats, dialog og deltakelse fra alle involverte. 

«Ryddejobben» vil gi en mer hensiktsmessig bruk av arealene, avdekke transformasjonspotensialet, 
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avdekke utfyllingsmulighetene og identifisere mulige effektive grep som speiler det næringslivet som 

Skjervøy kommune – med sine fortrinn – ønsker å utvikle og å tiltrekke seg. Den kommende revisjon 

av sentrumsplanen vil være arenaen for dette arbeidet. 

4.1.3 Konsekvens 3: Reduserte bruks- og driftskonflikter langs «Sjøfronten» 
Den foreslåtte «ryddejobben» vil redusere bruks- og driftskonflikter langs «Sjøfronten». Kommunen 

vil kunne ta bedre styring med utviklingen og være «beredt» og således ikke bli «drevet fra skanse til 

skanse» når inkompatibiliteten mellom aktører, på et tidspunkt, kan bli bortimot uhåndterlig. 

Forurensningsfaren vil, på sikt, kunne reduseres.   

4.1.4 Konsekvens 4: Sikring av Sandøra nordøstover til sjøbasert (ren) virksomhet 
Den nye reguleringsplanen for Sandøra, som legger til rette for ny sjøbasert næringsvirksomhet, gjør 

det hensiktsmessig å sette av mer areal til flere virksomheter av lignende type i det samme området. 

Gjennom et slikt grep ruster kommunen seg for å kunne være en forutsigbar vert for framtidige nye 

aktører som ønsker å lokalisere seg i en næringsklynge her. En utvidelse av næringsarealer 

nordøstover fra Sandøra blir en viktig arealbrikke da grepet setter kommunen i stand til å være i 

forkant av en mulig, men hittil ukjent næringsframtid på øya.  

4.1.5 Konsekvens 5: Sikring av arealer til handel, service og privat tjenesteyting 
En «joker» i Skjervøy kommunes framtidige utvikling er «Sjøfronten» som et sted for sjøbasert 

virksomhet. Den andre «jokeren» er Strandveien. Også Strandveien med tilstøtende områder må bli 

gjenstand for en grundig studie der involvering av og dialog mellom sentrale aktører er en 

forutsetning for å lykkes med hensiktsmessig framtidig arealbruk. Den kommende revisjon av 

sentrumsplanen vil være arenaen. Kommunen bør søke om stedsutviklingsmidler for å kunne drive 

prosessen. 

4.1.6 Konsekvens 6: Etablering av møteplasser – folkehelseprosjekt – idrett 
Arealdel til kommuneplan foreslår ny møteplass midt i hjertet av tettstedet. «Prestegårdsjorda park» 

vil kunne bli den utendørs fellesarenaen som de unge har etterlyst. Parken vil ligge lunt til, noe 

tilbaketrukket og med utsikt åpent mot sjøen.  

Badepark og tursti ved Vågvannet vil både være et turmål og en møteplass. Opprustning av 

Eidevannet, prosjektet «molo til molo» er lignende tiltak som øker møtepotesialet og stimulerer god 

folkehelse gjennom tilrettelegging for bevegelse i spennende omgivelser.  

Arealdelen legger til rette for økt idrettsaktivitet i Skattørfjellet med omegn. Konsekvensen for 

skjervøysamfunnet gjennom fortsatt økt satsing på idrett i full bredde, kan bli at kommunen øker sin 

attraktivitet både innad og utad. En kommune som satser på et bredt spekter av fysiske aktiviteter, 

fra rusleturer til toppidrett på landslagsnivå, er en kommunen med potensial for langsiktige positive 

konsekvenser på mange plan. 

4.1.7 Konsekvens 7: Unngår «invadering» av Skjervøy kirke 
Planens forslag om å etablere «Prestegårdsjorda park» vil hindre at Skjervøy kirke fra 1728 invaderes 

av eneboliger eller en «brutal» blokkbebyggelse. Området blir nå regulert til offentlig formål 

(barnehage) og friområde/park.  

4.1.8 Konsekvens 8: Sikring av et variert botilbud til alle grupper 
Å etablere variert botilbud til grupper utover den tradisjonelle kjernefamilien, vil gi 

skjervøysamfunnet et løft og samtidig vil kommunen bli mer attraktiv. I bestemmelsene til planen 
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åpnes det for flerleilighetsbygg i Hollendervika. I bestemmelsene når det gjelder de nye 

boligområdene er også krav om variert boligtilbud lagt inn.  

4.1.9 Konsekvens 9: Sikring av levelige og optimale driftsvilkår for primærnæringene – 
samt «landskapspleie» 
Grepet planen gjør ved å stramme inn mulighetene for spredt fritidsbebyggelse gjennom å kreve 

reguleringsplan og samling i felt, vil gi bedre og mer forutsigbare forhold for primærnæringene 

landbruk og reindrift. En viktig sekundærkonsekvens er «gratis» landskapspleie, noe som på sikt er 

viktig både for turistnæringen og trivsel generelt. Redusert beitetrykk vil øke gjengroingen. Ingen av 

de nye utbyggingsområdene vil «ta» arealer fra primærnæringene. 

4.1.10 Konsekvens 10: Redusert press på kulturminner og krigsminner 
Innstrammingsgrepet der man samler fritidsbebyggelse i felt med krav om reguleringsplan, vil gi 

mindre press på kulturminner (norske og samiske) og krigsminner.  

4.1.11 Konsekvens 11: Redusert press på landskap, naturtyper, sårbare arter og 
strandsone 
Innstrammingsgrepet med fritidsbebyggelse i felt med krav om reguleringsplan sikrer kommunen å 

kunne styre etter forutsigbare prinsipper samt at hensynet til viktige og uerstattelige naturverdier 

blir ivaretatt. Kravet om at det ikke skal tillates oppføring av bygninger (med noen unntak) på 

sjøsiden av hovedveiene, vil redusere press på strandsonen. Likeens er strategien «fortsatt 

konsentrert tettstedsvekst» med på å redusere sløsing med arealer.  

4.1.12 Konsekvens 12: Noe økt aktivitet i bygdene 
Når det gjelder økt aktivitet i bygdene, legger planen til rette for de realistiske og begrunnede forslag 

som er kommet inn som forhåndsmerknader. Dette gjelder bl.a. småskala reiseliv, nærmiljøtiltak 

(skitrekk) utvidelse av fiskeriaktivitet og reinslakteri. Økt utnyttelse og bruk av natur og 

naturressurser skaper arbeidsplasser og gir trolig også god trivsel.   

4.1.13 Konsekvens 13: Nye utbyggingsareal ligger stort sett unna de meste sentrale 
risiko- og sårbarhetsområdene 
I det store og hele er ikke de nye foreslåtte utbyggingsarealene lokalisert til områder med 

overhengende risiko, men enkelte områder berøres av aktsomhetssoner for skred. Også andre 

hensynssoner er berørt, bl.a. kulturminner, reindrift, landbruk. Ingen verneområder eller 

drikkevannskilder er berørt. Det stilles plankrav til alle utbyggingsområder med tilhørende krav om 

nødvendige undersøkelser samt dokumentasjon på friskmelding av området direkte, eller gjennom 

om avbøtende tiltak. Hvert nye utbyggingsområde er konsekvensvurdert i vedlegg 2 (areal-ROS). 

 

4.2 Negative konsekvenser 
Aldri en plan uten negative konsekvenser, men i arealplanleggingen tilstrebes å unngå 

samfunnsmessige og miljømessige negative konsekvenser eller i hvert fall å redusere negative 

konsekvenser når det gjelder framtidig arealbruk.  

Arealplanleggingen skal skape de beste forutsetninger for kommunesamfunnets utvikling og 

muligheter. På individplan vil situasjonen selvsagt kunne oppleves annerledes.  

Noen potensielle negative forhold trekkes fram:  

PS 18/16



48 
 

4.2.1 Konsekvens 1: Økte konflikter langs «Sjøfronten» i Skjervøy tettsted 
I en overgangsperiode – etter at problemstillingene formuleres offentlig – vil aktørkonfliktene når det 

gjelder «Sjøfronten» selvsagt i komme tydeligere til syne. Noen vil trolig føle seg forfordelt og forsøkt 

presset ut. Økonomiske problemstillinger vil bli en del av totalbildet.  

4.2.2 Konsekvens 2: Økte konflikter i Strandveien 
Ved å «sette foten ned» for «irreversible» arealbruksendringer (fra næring til bolig) når det gjelder 

arealer i næringsbyggene i Strandveien, kan dette skape uro blant eiendomsbesittere og 

næringsaktører her.  

4.2.3 Konsekvens 3: Redusert mulighet for å oppnå variert botilbud 
I denne noe kryptiske overskriften ligger erkjennelsen av at ved å omregulere Prestegårdjorda til 

friområde (Prestegårdsjorda park), vil tilgang på leiligheter til de gruppene i befolkningen som ikke 

søker enebolig, bli utsatt, gitt at det alternativt kunne oppføres flerleilighetsbygg på denne tomta. 

Denne negative konsekvensen blir oppveiet noe gjennom å gjøre reguleringsmessige endringer i 

Hollendervika for oppføring av flerleilighetsbygg her.   

4.2.4 Konsekvens 4: Reduserte muligheter for «en hytte her og en hytte der» 
Det som er en positiv konsekvens for primærnæringene, vil trolig oppleves negativt for den 

potensielle hyttebygger som har sett seg ut en «unik tomt». Hyttebygging vil være mulig med 

utgangspunkt også i denne arealdelen, forskjellen er at det nå kreves reguleringsplan for felt. 

4.2.5 Konsekvens 5: Økte landskapsinngrep 
Utbygginger vil nødvendigvis gjøre landskapsinngrep. OMR 1, OMR 2 og OMR 3 (se vedlegg 4) vil jafse 

i seg landskap sørøst på Skjervøya.  

 

4.3 Avsluttende kommentar – virkninger  
Samlet sett er høringsversjonen kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015–2027, datert 

28.04.2015, en plan som balanserer utbygging og vern. Det største konfliktpotensialet vil 

sannsynligvis være knyttet til at planen erkjenner den store, totale samfunnsmessige kostnaden ved 

å slippe fritidsbebyggelsen «fri» og at denne da vil kunne okkupere og ta over de beste arealene godt 

egnede til andre mer varige formål.   

Arealgrepene tatt på selve Skjervøya, om de følges opp, vil være gode styringsverktøy de kommende 

tiårene. Arealgrepene kan betegnes som en «arealryddeaksjon» der hensiktene er å gjennomgå 

«skilsmisser» når det gjelder inkompatibel nærings- og industrivirksomhet, samtidig som planen har 

pekt på og lokalisert andre arealer som kan gi mer ryddige forhold i framtida.   

Identifisering av utfordringene i sentrum, som skal løses gjennom kommunens vedtak om revidering 

av sentrumsplanen, samt omregulering av Prestegårdsjorda til «utendørs storstue» er sentrale 

element på veien mot å utvikle sentrum videre både som handels- og servicegate, og som hyggelig 

møteplass. 

Nå, etter høringsrunden og merknadsbehandlingen, er det rimelig å stille spørsmål om noen av de 

positive virkningene for landbruk, reindrift, kulturminner og landskap likevel ikke er gyldige da 

Sametinget og fylkeskommune viser til at tekst i planbeskrivelsen ikke samsvarer med 

planbestemmelsene når det gjelder strategier for fritidsbebyggelse. De mener at planbestemmelsene 
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legger opp til frislipp når det gjelder det spredt fritidsbebyggelse. Resultatet fra meklingen vil gi det 

endelige svaret på dette.  
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Innledning 
Kommuneplanens arealdel består av planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med 

retningslinjer. Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende. Retningslinjene skal utfylle 

bestemmelsene. Retningslinjene er ikke juridisk bindende. I planer og saker der innstilling til 

vedtak bryter med kart og bestemmelser, må begrunne sin dispensasjon.  

Plankartet, planbestemmelsene og retningslinjene legges til grunn i kommunens behandling av 

private planforslag og søknader om tiltak, samt i utarbeidelse av egne kommunale planer og 

saker. Plankartet, planbestemmelsene og retningslinjene danner også grunnlaget når private 

aktører står bak utarbeidelse av planer og tiltak.   

Planbestemmelsene: Planbestemmelsene skal, sammen med plankartet, styre den ønskede 

arealbruken i planperioden. Bestemmelsene er formulert på et overordnet nivå og skal gi de 

nødvendige overordnede føringene. De er bevisst ikke utformet med høy detaljeringsgrad da 

detaljene må løses på et lavere plandetaljeringsnivå som i områdeplan/reguleringsplan.  

Begrunnelsen for et slikt standpunkt er at man sjelden sitter med tilstrekkelig kunnskap, 

informasjon eller kompetanse som rettferdiggjør at det legges detaljføringer for utforminger på 

bygninger, trafikkområder, uteområder, etc. i arealdel til kommuneplan. Dette krever i så fall en 

grundig oversikt og en dyp kompetanse både med hensyn til dagens situasjon og ikke minst 

framtidig situasjon. Detaljer bør overlates til detaljplannivået å finne ut av og å definere. Om 

man gjennom altfor detaljerte bestemmelser prøver å kontrollere «alt», vil det trolig resultere i 

en rekke dispensasjoner, dispensasjoner som det kan bli vanskelig å begrunne.   

Planbestemmelsene skal derimot fange opp det vi skal og må styre for å kunne ivareta ønsket 

tilrettelegging, hensyn til naturfarer og sårbarhet og hensynet til en areal- og samfunnsutvikling 

som står seg over tid.  

Plankartet: Plankartet viser ny og eksisterende arealbruk. Hensynssoner er vist på plankart 

(vedlegg 0).  De nye utbyggingsområdene er gitt nummer og navn i vedlegg 4 samt på plankartet. 

Det er knyttet områdespesifikke bestemmelser til utbyggingsområdene (kapittel 3), og det er 

knyttet bestemmelser til hensynssonene og øvrige LNFR-områder (kapittel 4).   

 

Bestemmelsene er knyttet til arealer av fem kategorier: 

1. Arealer der gjeldende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde foran kommuneplanens 

arealdel i sin helhet (kapittel 1). 

2. Arealer der gjeldende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde foran kommuneplanens 

arealdel med nye bestemmelser som definerer unntak eller tillegg (kapittel 1). 

3. Arealer der gjeldende reguleringsplaner i sin helhet settes til side av kommuneplanens 

arealdel (oppheving av gjeldede regulering og endret arealbruk gjennom omreguleringer) 

(kapittel 2). 

4. Arealer som representerer ny arealbruk i hittil uregulerte områder (i LNFR-områder, 

strandsone) (kapittel 3). 

5. Arealer som omfattes av hensynssoner, av LNFR-områder og av strandsone (kapittel 4). 
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Det presiseres at selv om alle undersøkelser som det stilles krav om i bestemmelsene, utføres, 

tas det forbehold om at det kan komme fram resultater fra disse undersøkelsene, som gjør at 

områdene likevel ikke kan bygges ut, og utbyggingsplanene må legges bort.  

 

Kapittel 1. Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 
(H910-soner, se plankart) 
 

§ 1.1 Gjeldende reguleringsplaner, vist som hensynssoner i planen (se også vedlegg 5), gjelder 

foran kommuneplanens arealdel med unntakene og presiseringer gitt i § 1.2 med tilhørende 

delparagrafer §§ 1.2.1 A–D.  

 

§ 1.2 Gjeldende reguleringsplaner nummerert H910-21, H910-16, H910-14, H910-15 og H910-27, 

gjelder delvis foran kommuneplanens arealdel.  

 

§ 1.2.1 Plan H910-21 (Ytre havn), H910-16 (Skjervøy sentrum), H910-14 (Indre havn) og 

H910-15 (Industriområde Indre havn) gjelder foran kommuneplanens arealdel med følgende 

tilleggsbestemmelser:  

A) Landbasert nærings- og industrivirksomhet, dvs. nærings- og industrivirksomheter 

som ikke har behov for sjøtilknytning, skal ikke tillates på arealene langs «Sjøfronten1» innenfor 

de nevnte reguleringsplanenes avgrensing. Slike virksomheter skal heller ikke tillates på 

tilgrensede, bakenforliggende arealer, avgrenset av nærmeste hovedvei.  

B) Det skal heller ikke tillates flere boliger/boenheter eller boliglignende komplekser 

(overnattingssteder) på arealene som defineres som «Sjøfronten» avgrenset fra sjø til nærmeste 

hovedvei innenfor de nevnte reguleringsplanene med unntak for strekning 2 som defineres fra 

krysset ved COOP-bygget til den videregående skolen.  

C) Delområder og infrastrukturtiltak som ikke strider mot § 1.2.1 A) og § 1.2.1 B), kan 

detaljreguleres parallelt med områdereguleringen / revisjon av sentrumsplan. 

D) § 1.2.1 A), § 1.2.1 B) og § 1.2.1 C) gjelder midlertidig inntil vedtak i ny områdeplan for 

«Sjøfronten» foreligger, alternativt inntil revidert sentrumsplan foreligger, dersom arealene som 

omfattes av «Sjøfronten», inngår som en del av revidert sentrumsplan.  

                                                        

 

1 Sjøfronten deles inn i tre strekninger: Strekning 1: Fra Ytre havn til krysset ved COOP-bygget. Strekning 2: Fra 
krysset ved COOP-bygget til den videregående skolen. Strekning 3: Fra den videregående skolen til Indre 
havn/Kollagerneset.  
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§ 1.2.2 Plan H910-16 (Skjervøy sentrum) gjelder foran kommuneplanens arealdel, inntil 

ny sentrumsplan er utarbeidet, med følgende tilleggsbestemmelser:  

A) Det skal ikke tillates bygd flere etasjer på næringsbyggene lokalisert i tilknytning til 

Strandveien før revidert sentrumsplan foreligger.  

B) Det skal ikke tillates bruksendringer i næringsbygg fra næringsareal til boligareal før 

revidert sentrumsplan foreligger.  

C) Delområder og infrastrukturtiltak som ikke strider mot § 1.2.2 A) og § 1.2.2. B), kan 

detaljreguleres parallelt med revidering av sentrumsplan. 

D) § 1.2.2 A), § 1.2.2 B) og § 1.2.2 C) gjelder midlertidig inntil vedtak i revidert 

sentrumsplan foreligger.  

 

§ 1.2.3 I plan H910-27 (Hollendervika) kan inntil seks eneboligtomter slås sammen til tre 

større tomter for oppføring av flerleilighetsbygg.  

Retningslinje til § 1.2.3: En slik endring krever normalt ikke utarbeidelse av ny reguleringsplan for 

de tomtene det gjelder dersom volum og form drøftes mht. omkringliggende bebyggelse, 

trafikale løsninger og andre transportmessige forhold samt at øvrige gjeldende bestemmelser i 

plan H910-27 ivaretas. Tiltaket kan i så fall gjennomføres som en mindre endring (jf. pbl § 12-14). 

Dersom det blir aktuelt å bygge «i høyden», for eksempel 4–6 etasjer, vil sannsynligvis det utløse 

krav om ny reguleringsplan. 

 

§ 1.2.4 I gjeldende reguleringsplaner (H910-soner) der det er tillatt oppført garasjebygg 

inntil 35 m², kan det tillates oppføring av garasjebygg på inntil 50 m². 

Retningslinje til § 1.2.4: Det skal sikres i hvert tilfelle at garasjebygget ikke medfører økt 

trafikksikkerhetsrisiko, ikke stenger/bygger igjen eventuelle etablerte snarveier eller reduserer 

bokvalitetene (sol, utsikt, lysforhold, etc.) på tilstøtende tomter / nabolagstomter og ikke 

påvirker vannveier negativt i området. 

Kapittel 2. Oppheving av reguleringsplaner med 
tilhørende ny arealbruk 
 

§ 2.1 Kommuneplanens arealdel gjelder i sin helhet foran følgende reguleringsplaner: H910-47 

(Rorbuanlegg i Ytre havn), H910-46 (Prestegårdsjorda) og H910-26 (Vågvann steinbrudd). Nye 

formål knyttet til de enkelte områdene er:  

 § 2.1.1 Reguleringsplan for Rorbuanlegg i Ytre havn (plan H910-47) oppheves, og arealet 

inngår i ny, helhetlig områdeplan for «Sjøfronten». Eventuell ny aktivitet knyttet til arealet 
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avgrenset av Rorbuanlegg i Ytre havn skal ha behov for sjøtilknytning, være kompatibel med 

matproduksjon og døgndriften av denne, samt hensynta tilstøtende boligområder. 

 § 2.1.2 Reguleringsplan for Prestegårdsjorda (plan H910-46) oppheves, og arealet settes 

av til framtidig offentlig formål (barnehage) samt friområde. 

 § 2.1.3 Reguleringsplan for Vågvann steinbrudd (plan H910-26) oppheves, og arealet 

settes av til framtidig boligformål (med ev. kompatibel næringsvirksomhet).  

 § 2.1.4 Reguleringsplanene Arnøyhamn industriområde og havn (H910- 6) og Arnøyhamn 

industriområde, forretning (H910-32) oppheves, og arealene inngår i ny reguleringsplan for 

utvidelse av industriområdet. 

 § 2.1.5 Deler av reguleringsplan Indre havn (plan H910-14), dvs. det arealet som omfattes 

av OMR 15 D, prosjekt «Skjervøy brygge», oppheves, og arealet settes av til framtidig fritids- og 

turistformål.  

 

Kapittel 3. Generelle plankrav og områdespesifikke 
plankrav og bestemmelser 
 

Det presiseres innledningsvis til dette kapittelet at når det gjelder områdereguleringer er 

kommunen tiltakshaver, og når det gjelder reguleringsplaner kan både kommunen og private 

være tiltakshavere.  

 

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

plankrav.  

 

§ 3.2 For alle større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, skal det utarbeides reguleringsplan.  

 § 3.2.1 Alle naturfarevurderinger skal være utført før reguleringsplaner sendes på høring.  

Retningslinje til § 3.2: Reguleringsplaner skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet på nivå med 

kravene i TEK 10 kap. 7.  

 

§ 3.3 Framtidig fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne 

bestemmelsen gjelder for 3 eller flere hytteenheter.  

 § 3.3.1 Utredning av mulige avløpsløsninger skal gjøres av avløpsfaglig kompetanse tidlig 

i planprosessen.  
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OMR 1: Vågvann steinbrudd / Skattørfjellet 

§ 3.4 For området som omfattes av Vågvann steinbrudd (H910-26) samt tilstøtende områder 

som inngår i Skattørfjellet idrettsområde, skal det utarbeides områdeplan. Områdeplanen skal 

vise arealdisponeringen med hensyn til formålene bolig, kompatibel næringsvirksomhet, 

utleiehytter og idrett samt hovedatkomst og det øvrige internveisystemet. Universell utforming 

skal være premissgivende fra dag én i planarbeidet, slik at plassering av veier og anlegg/bygg 

senere umuliggjør universelle løsninger. Forholdet til ev. ny, forsterket kraftlinje og trafo må 

avklares. Hensynet til myrarealet må drøftes med tanke på naturlig magasinering av 

overflatevann. Hensyn til områdets eksisterende friluftsaktivitet (nærturområde) skal tas. 

Områdeplanen skal vise trinnvis utbyggingsplan. 

 § 3.4.1 Reguleringsplan skal utarbeides før tiltak kan settes i gang for hele eller deler av 

området iht. områdeplanens trinnvise utbyggingsplan. Det skal utarbeides VA-plan(er) som 

legger til grunn 20 % nedbørsøkning. Radonmålinger skal gjennomføres. Støyfaglig utredning 

mht. trafikkstøy skal gjennomføres. Boligtyper og fordeling mellom boligtyper må analyseres opp 

mot framtidig behov. 

 § 3.4.2 Reguleringsplan for Vågvann steinbrudd (H910-26) oppheves (jf. § 2.1.3), og det 

skal det utarbeides en «midlertidig» reguleringsplan for avvikling av steinbruddet. Denne 

reguleringsplanen, med tilhørende avslutningsplan, skal istandsette området for etterbruk til 

boligformål (med ev. kompatibelt næringsvirksomhet). Støy med tanke på nærliggende 

boligområder skal utredes.  

Retningslinje til § 3.4.2: Reguleringsplan for avvikling av steinbruddet må forstås som en 

«midlertidig» plan fordi den legger seg «mellom» gammel regulert arealbruk og ny arealbruk i 

kommuneplanens arealdel.  

 

OMR 2: Området mellom veiene – «gammel Langbakke og ny Langbakke»  

§ 3.5 Det skal utarbeides reguleringsplan. Det skal ikke føres trafikk ut på «gammel Langbakke» 

da denne skal forbeholdes gående og syklende når «ny Langbakke» står ferdig. 

Reguleringsplanen skal vise trinnvis utbyggingsplan. Området skal benyttes til landbaserte 

nærings- og industriformål, dvs. nærings- og industriaktivitet som ikke trenger sjøtilknytning. 

Nærings- og industrietableringer i dette området må være kompatible med aktivitetene 

lokalisert på Sandøra. Radonmålinger skal gjennomføres. Forholdet til ev. ny, forsterket kraftlinje 

må avklares. Hensynet til myrarealet må drøftes med tanke på naturlig magasinering av 

overflatevann. Området er landskapsmessig noe eksponert, og det stilles krav til bevisst 

utforming av bygg og tilpasning til terreng slik at landskapssår ikke dominerer skråningen. 

Hensyn må også tas til helikopterlandingsplassen (plan H910-30) samt eksisterende kraftlinje 

(H370). 

Retningslinje for § 3.5: I forbindelse med bygging av ny, forsterket kraftlinje til Skjervøy sentrum 

kan området mellom veiene være aktuell trasé. Trasé-alternativ må drøftes i utarbeidelse av 

områdeplan.  
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OMR 3: Utvidelse av Sandøra nordøstover  

§ 3.6 Det kan utarbeides områdeplan som viser hovedprinsipper for arealbruken, hovedatkomst 

til området, arealpotensial for utfylling i sjø og lokalisering av ev. framtidig havneareal. 

§ 3.6.1 Det skal utarbeides reguleringsplan. Området skal kun benyttes til sjøbaserte 

næringer. Næringsaktiviteten skal være kompatibel med matproduserende aktivitet. 

Radonmålinger skal gjennomføres. Arealene ligger under marin grense på hav- og 

fjordavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på land og av 

grunnforholdene i sjø. Topp fylling, ev. planeringshøyde, og bygg skal plasseres på kote + 4,0 

eller høyere av hensyn til framtidig havnivåstigning og stormflo.  

Retningslinjer til § 3.6 og § 3.6.1:  

1) Arealknappheten på selve Skjervøya gjør at områder som er egnet til bebyggelse og 

der det allerede finnes infrastruktur, eller infrastruktur er enkelt framførbar, tilsier at man skal 

være arealgjerrig når det gjelder bruken av arealene. Dette innebærer at det ikke må sløses med 

arealene for eksempel gjennom å plassere bygninger slik at ubrukelige restarealer oppstår ved 

for eksempel å legge bygningen midt på tomta.  

2) Det er ikke registrert kulturminner innenfor utvidelsesområdet. Dersom slike skulle 

oppdages i arbeidet med områdeplan og reguleringsplan(er), skal disse forsøkes tas hensyn til og 

eventuelt innarbeides i planen. 

3) Det gamle avfallsdeponiet (H910-28) (Sorteringsanlegg for avfall) kan utgjøre en risiko 

for nedenforliggende arealer). Innen den tid da eventuelt nærings- og industriområde Sandøra 

utvides videre nordøstover til dette området, må avrenning (forurenset vann) og andre forhold 

knyttet til avfallsplassen, være løst.  

§ 3.6.2 Det skal ikke tillates oppføring av flere fritidsboliger på strekningen Sandøra til 

Nilsengen. 

 

OMR 4: Kobbepollen – fritidsbebyggelse  

§ 3.7 Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan for inntil 15 hytteenheter. Området 

ligger under marin grense på marine strandavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk 

vurdering av grunnforholdene. Reguleringsplanen skal avklare forholdet til ny kraftlinje iht. 

regelverket. Reguleringsplanen skal avklare forholdet til reindriftsnæringen (H520) sine 

driftsbehov i området, herunder plassering og oppføring av gjerder.  

Retningslinje til § 3.7: I reguleringsplanprosessen må interessekonflikter mht. reindriftsnæringen 

og eventuell framtidig slakteriaktivitet klareres, herunder avgrensing av hyttefeltet og ev. fysiske 

tiltak som kan dempe/separere konfliktene. Et gjerde kan settes opp langs det naturlige 

høydedraget vest for det aktuelle hyttefelt. 

  

OMR 5: Kobbepollen – næringsområde, reinslakteri 

§ 3.8 Det stilles krav om utarbeidelse reguleringsplan. Det skal gjøres en sakkyndig vurdering av 

skredfaren (H310) i området. Området ligger under marin grense på delvis på marine 
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strandavsetninger og delvis på elveavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk vurdering av 

grunnforholdene. Bygg plasseres på minimum kote + 4,0.  

Retningslinje til § 3.8: I reguleringsplanprosessen må interessekonflikter mht. Kobbepollen 

fritidsbebyggelse, løses, herunder reindriftsnæringen generelt i området og reinslakteriet spesielt. 

 § 3.8.1 Reguleringsplanen skal avgrenses slik at alle forhold som berører 

slakteriaktiviteten, kommer innenfor reguleringsplanen. Dette gjelder samlingsområder, gjerder 

og inngjerdinger, atkomstvei for større kjøretøy, m.m. I reguleringsplanen skal det også 

utarbeides VA-plan og slakteavfallsplan. Nærhet til biologisk produksjon i sjø skal avklares. 

 

OMR 6: Steinbruddet Kågen 

§ 3.9 Ved eventuell gjenåpning av steinbruddet på Kågen (H910-34) skal det utarbeides ny 

reguleringsplan. Reguleringsplanen skal vise uttaksplan som legger til rette for ønsket etterbruk. 

 

OMR 7: Arnøyhamn havn – næringsområde, utvidelse av eksisterende industriområde 

§ 3.10 Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan ved utvidelsen av industriområdet. Ny 

reguleringsplan skal innlemme området omfattet av reguleringsplanene H190-6 og H910-32 

(disse oppheves, jf. § 2.1.4). Området ligger under marin grense på marine strandavsetninger, og 

det skal gjøres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på land og av grunnforholdene i sjø. 

Det skal gjøres en sakkyndig vurdering av skredfaren (se plankartet H310 – ras- og skredfare) i 

området og eventuelle avbøtende tiltak skal iverksettes. I reguleringsplanen skal det tas ekstra 

hensyn til naturtypen bløtbunn som finnes i tilknytning til havna. Topp fylling, ev. 

planeringshøyde, og bygg skal plasseres på kote + 4,0 eller høyere av hensyn til framtidig 

havnivåstigning og stormflo.  

Retningslinje til § 3.10: Nærheten til Arnøyhamn skole gjør at ekstra hensyn må tas i alle ledd 

både under planlegging og i anleggs-/byggefase, herunder konsekvenser mht. anleggstrafikk, 

anleggsarbeid, støy, støv samt eventuelle andre forhold som kan påvirke elever og fastboende.  

 

OMR 8: Langfjorden 59/10 – fritids- og turistformål 

§ 3.11 Det skal utarbeides reguleringsplan for tiltaket. Reguleringsplanområdet skal avgrenses 

slik at alle element og forhold av betydning for planen, kommer med – herunder kai, naust, fjøs, 

hovedhus, utleiehytter og øvrige mindre anlegg. De registrerte kulturminnene (H730) i området 

må omfattes av reguleringsplanavgrensingen. Området ligger under marin grense på marine 

strandavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene. Området 

ligger i aktsomhetsområde for skred (H310), og det skal gjøres en sakkyndig vurdering av 

skredfaren og eventuelle avbøtende tiltak skal iverksettes. Det tillates ikke oppføring av bygg på 

sjøsiden av fylkesveien med unntak for naust med størrelse inntil 30 m². Naust kan oppføres 

lavere enn kote +4,0. 

Retningslinje til § 3.10:  Badstue og eventuelle mindre tiltak som badestamp, grillsted/grue, etc., 

kan legges på sjøsiden av fylkesvei i tilknytning til naustområde.  
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OMR 9: Årviksand – fritids- og turistformål, oppstillingsplass for campingvogner og bobiler på 

64/87   

§ 3.12 Det skal utarbeides reguleringsplan for tiltaket. Området ligger under marin grense på 

tykke strandavsetninger, og det skal gjøres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene. Det 

stilles krav om at det i reguleringsplanen vises hvordan vann- og avløp (tømming av septiktank) 

er tenkt løst samt strømtilgang og avfallshåndtering.  

 

OMR 10: Årviksand – fritidsbebyggelse 

§ 3.13 Det skal utarbeides reguleringsplan. Området kan reguleres for inntil 10 hytteenheter. 

Området ligger under marin grense på marine strandavsetninger, og det skal gjøres en 

geoteknisk vurdering av grunnforholdene.  

  

OMR 11: Årviksand – skitrekk i Bromlia 

§ 3.14 Det stilles krav om reguleringsplan for dette tiltaket. Nedre del av området ligger under 

marin grense på marine strandavsetninger, og det stilles krav til geoteknisk vurdering av 

grunnforholdene. Området ligger i aktsomhetsområde for skred (H310), og det skal gjøres en 

sakkyndig vurdering av skredfaren og eventuelle avbøtende tiltak skal iverksettes. Det skal også 

tas hensyn til at området er definert som et lokalt viktig naturtypeområde.  

 

OMR 12: Haukøya – fritidsbebyggelse, Mellomjord (utgår pga. innsigelse) 

 

OMR 13: Prestegårdsjorda – offentlig formål (tjenesteyting, barnehage)/friområde 

§ 3.16 Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Prestegårdsjorda med formål offentlig formål 

(tjenesteyting, barnehage) og friområde (gjeldende plan H910-46 oppheves, jf. § 2.1.2). 

Nødvendige hensyn og tiltak når det gjelder forholdet til Skjervøy kirke skal ivaretas i 

reguleringsplanbestemmelsene. Atkomstforholdene må løses mht. trafikksikkerhet i området.  

§ 3.16.1 Det skal utarbeides en opparbeidelsesplan/tiltaksplan for friområdet. Planen 

skal vise møblering, sti-nett, aktivitetsområder og aktivitetsinstallasjoner og øvrige 

anleggsprosjekter.  

§ 3.16.2 Det bør utarbeides vegetasjonsplan for friområdet. 

§ 3.16.3 Alle fysiske tiltak innenfor planområdet skal tilfredsstille kravene til universell 

utforming. 

Retningslinje til § 3.16: Nødvendige hensyn og tiltak med tanke på Skjervøy kirke omfatter 

følgende: Opprette tilstrekkelige avstands- og skjermingssoner, bevare vegetasjon/trær som 

skjermer og beskytter kirka, overvåke bekkens potensielle trussel (erosjon, flom) samt potensielle 

flomveier. 
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OMR 15 D: Prosjekt «Skjervøy brygge» – Fritids-/turistformål 

§ 3.17 Det skal utarbeides reguleringsplan for prosjekt «Skjervøy brygge» (deler av gjeldende 

plan H910-14) i Vågen. Gjeldende del av plan oppheves, jf. § 2.1.5). Reguleringsplanen skal løse 

atkomst og parkering på en trafikksikker måte. Bygninger skal plasseres på kote + 4,0 eller 

høyere av hensyn til framtidig havnivåstigning og stormflo. Området ligger under marin grense 

og de geotekniske forholdene skal vurderes av sakkyndig. Steinkaia skal bevares.  

Retningslinje til § 3.17: Reguleringen skal sikre at utviklingspotensialet på tilstøtende arealer og 

andre berørte eiendommer ikke forringes eller umuliggjøres.  

Kapittel 4. Generelle bestemmelser knyttet til 
hensynssoner, til øvrige LNFR-områder og strandsone 
I arealdelens planperiode, fram til ny, revidert plan, vil det sannsynligvis komme inn forslag om 

ulike utbyggingstiltak, tiltak som det per nå ikke vites noe om, men som kanskje likevel kan og 

bør gjennomføres selv om de ikke er framkommet i denne planen.  

I bestemmelsene knyttet til kapittel 1, Forholdet til gjeldende reguleringsplaner (H910-soner) er 

noen rammer trukket opp. I de spesifikke områdetilknyttede bestemmelser knyttet til øvrige 

hensyn som naturfarer, naturmangfold, kulturminner (norske, samiske, krigsminner) er gjort 

rede for i §§ 3.4–3.16.  

Her, i kapittel 4, presenteres generelle bestemmelser som skal benyttes når ev. nye utbygginger 

og nye tiltak, kommer til utover i perioden denne kommuneplanens arealdel skal gjelde.  

Bestemmelsene knyttet til hensynssonene, vist på plankartet (vedlegg 0), samt til øvrige LNFR-

områder og strandsone som ikke har kartbestemte hensynssoner (dvs. hensynssoner som 

kommer fram på plankartet, vedlegg 0, som for eks. type havnivåstigning og stormflo, 

kvikkleireskred og flom), gir føringer for senere avklaringer på reguleringsplannivå og for 

byggesaker og i dispensasjonsbehandling.2 

Hensynssoner: 

H310-soner: Aktsomhetssoner og faresonekart for alle typer skred (snø-, stein-, jord-, flomskred 

samt steinsprang. Faresonekartene viser de områdene der man har konkret utført 

skredundersøkelser i felt. 

H730-soner: Hensynssoner/sikringssoner med hensyn til kjente og digitaliserte kulturminner.  

                                                        

 

2 Det kan synes som en fallitterklæring at man i ny og fersk arealdel til kommuneplan (2015) tar høyde for ikke-

planlagte tiltak og dispensasjonsbehandling. Det er det ikke. Kapittel 4 tar høyde for å håndtere det ukjente på 
en faglig og best mulig måte, og samtidig kunne være rustet til å gi velbegrunnede avslag når det er faglig riktig, 
basert på arealbruksstrategiene lagt i arealdelen samt av hensyn til risiko- og sårbarhetstema. 
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H520-soner: Hensynssoner for reindriftsnæringen (beiteområder, kalvingsland, flyttlei, trekklei, 

m.m.). 

H510-soner: Hensynssoner for jordbruksressursene (fulldyrka, overflatedyrka og dyrkbar jord).  

H720-soner: Hensynsoner som omfatter verneområder (verna vassdrag, landskapsvernområder, 

naturreservat). 

H110-soner: Hensynssoner som omfatter nedslagsfelt for drikkevannskilder. 

H370-soner: Hensynssone høyspenningsanlegg (høyspentkabler og trafoer, spenningsnivået 

oppgis ikke). 

 

Generell retningslinje til kapittel 4: Selv om hensynssoner knyttet til de ulike tema ligger ved 

plankartet, bør det i utarbeidelse av planer, behandling av planer og i øvrig saksbehandling, alltid 

benyttes til enhver tid oppdatert kartinformasjon tilgjengelig på nettportalene (se areal-ROS, 

vedlegg 2 s. 4 for nettportaler benyttet i denne planen, samt nyere portaler, dersom/når slike 

kommer). Denne henstillingen er begrunnet med at saksbehandling utover i planperioden ikke 

skal forholde seg til «fryste/stivnede» hensynsoner, datert vår 2015. 

 

§ 4.1 Ved alle byggetiltak og andre tiltak i LNFR-områder og strandsone skal det gjøres 

vurderinger med hensyn til H310-soner (skred), H520-soner (reindrift), H510-soner (landbruk), 

H720-soner (verneområder), H110-soner (nedslagsfelt for drikkevannskilder), H370-soner 

(høyspenningsanlegg) og H730-soner (kulturminner) samt krigsminner og foreslåtte 

verneområder. (Foreslåtte verneområder (DN) finnes på www.tromsatlas.no).  

 

§ 4.2 Ved alle byggetiltak og andre tiltak i LNFR-områder og strandsone skal det gjøres 

vurderinger med hensyn til friluftslivsinteresser (fiskeplasser på land, badeplasser, sentrale 

utfartsområder, etc.).  

Retningslinje til § 4.2: Friluftskartleggingen som er utført i kommunen, benyttes som 

grunnlagsdokument ved behandling av saker og tiltak som berører turområdene.  

 

§ 4.3 Nye turstier og merking av disse samt merking av gamle stier til fjelltopper og andre 

turmål, bygging av gapahuker og andre rasteplasser, skal reindriftsnæringen konfereres for ev. å 

finne fram til gode løsninger i de tilfellene der H520-soner berøres.  

 

§ 4.4 Det skal ikke tillates utbygging og tiltak på sjøsiden av hovedveinettet med unntak naust 

inntil 30 m², enkle kaianlegg, badestamp, grillplass og tilsvarende. Når hovedvei ikke er naturlig 

byggegrense, er det krav om 100-metersbeltet som skal gjelde. Naust skal samles og legge mest 

mulig konsentrert.  
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Retningslinje til § 4.4 A: Naust er uthus og skal kun benyttes til oppbevaring av båter og 

båtutstyr, lagring av fiskeredskaper og fiskeutstyr og annet som er knyttet til båtbruk og fisking.  

Retningslinje 4.4.B: Dersom kravet om 100-metersbelte medfører at tiltak «havner høyt i lia», 

kan inntil 50 m byggegrense mot sjø tillates. Tiltaket skal i prinsippet trekkes så langt bort fra 

strandlinje som mulig og legges slik i terrenget fri passasje langs stranda sikres for allmennheten, 

samt at strandsonene ikke privatiseres.  

 

§ 4.5 Det skal ikke tillates byggetiltak på sjøsiden av hovedveinettet med unntak for tiltak som 

kommer innunder oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene 

landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs (jf. plan- og bygningslovens § 11-11 nr. 

4). 

Retningslinje til § 4.4 og § 4.5: Ved oppføring av enklere bygg og nevnte mindre tiltak i 

strandsonen, skal man legge tekniske og skjønnsmessige vurderinger til grunn for hvor 

inngrepene plasseres slik at skader på landskapet unngås i størst mulig grad. Det må også tas 

hensyn til abrasjon fra havet.  

 

Naturfarer: Snøskred, stein-, jord- og flomskred samt steinsprang (H310-soner) 

Bestemmelser knyttet til naturfarer tar høyde for både nåtidas (dagens) naturfarer og økt 

framtidig naturfaresituasjon på grunn av klimaendringer. Bestemmelser knyttet til naturfarer 

skal leses i sammenheng med Byggeteknisk forskrift (TEK 10), kapittel 7 Sikkerhet mot 

naturpåkjenninger (sist endret 01.01.2015). 

§ 4.6 For alle områder og arealer der nye planer skal utarbeides og søknadspliktige tiltak 

iverksettes, skal områdene og arealene vurderes av fagkyndig med hensyn til de nevnte typer 

skred samt steinsprang. Aktsomhetssoner er vist som hensynssoner i plankartet. Ved nye planer 

og tiltak i disse områdene skal aktsomhetskartene legges til grunn. Skredfareavklaringer i 

reguleringsplaner og for byggesaker skal til enhver tid benytte de beste og oppdaterte kartdata 

som finnes, herunder også eventuelle farekart som er/blir utarbeidd i kommunen (se 

www.skrednett.no). 

Retningslinjer til § 4.6:  

1) For å kunne fange opp fare for steinsprang knyttet til småskrenter, etc., områder som 

går klar av aktsomhetssonene, vil det være nyttig å studere helningskartene for å få en pekepinn 

på forholdene. Befaring på stedet vil ytterligere kunnskap for vurdering av farer.  

2) Endrede klimatiske forhold vil sannsynligvis øke faren for sørpeskred (hurtige og 

flomlignende skred av vannmettet snø). Sørpeskred kan ha stor rekkevidde også i relativt flatt 

terreng og stopper vanligvis ikke før de når vann eller sjø/fjord (se www.varsom.no). 

3) Sørpeskred og skredvifter hører nøye sammen. Se også § 4.12. 
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4) I vurderingene vil det være nyttig se på historiske hendelser som vises som 

«skredhendelser» på www.skrednett.no. Dette kan gi utfyllende informasjon i de aktuelle 

områdene. 

5) Alle tiltak skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet på nivå med kravene i TEK 10 kap. 7. 

 

Naturfarer: Flom og erosjon 

§ 4.7 I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesaker må det gjøres en 

nærmere utreding av flomfaren i henholdt til NVEs retningslinje nr. 2/2011 (revidert 22.05.2014 

og ev. senere revideringer). 

§ 4.8 Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for 

200-årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Særskilt sårbare 

samfunnsfunksjoner skal være sikret mot flom med gjentaksintervall 1/1000 (1000-årsflom).  

§ 4.9 Langs erosjonsutsatte elvestrekninger skal minimumsavstand fra topp elveskråning til 

bygninger være minst høyden på elveskråningen og minimum 20 m. Om det planlegges 

bygninger eller tiltak i nærheten av elver og bekker, skal det vurderes om disse kan, 

klimaendringene tatt i betraktning, ta nye løp.  

§ 4.10 Langs mellomstore og større vassdrag tillates i utgangspunktet ikke etablering av ny 

bebyggelse nærmere enn 50 m. Langs mindre vassdrag er byggeforbudsgrensen 20 m. 

 § 4.10.1 Skjervøy har vassdrag som kan være masseførende samt mindre og bratte 

vassdrag som gir økt risiko for flom- og sørpeskred. Ved nye tiltak skal det vurderes om 

vassdraget kan ta seg nytt løp eller være masseførende. 

 

Naturfare: Kvikkleireskred (for områder under marin grense (MG)) 

§ 4.11 Ved alle typer planer og bygge- og anleggstiltak i områder under marin grense (i Skjervøy 

kommune ca. nivå 50 moh.) skal det gjøres en sakkyndig vurdering av geotekniske forhold med 

tanke på kvikkleireskred og fare for utglidninger. I områder der det er tydelig at grunnforholdene 

er sikre (ved for eksempel berg i dagen), og det ikke er tvil om at de geotekniske forholdene er 

trygge, er det ikke behov for sakkyndig geoteknisk kompetanse for å friskmelde området, selv 

om det ligger under MG (se www.skrednett.no). 

 § 4.11.1 Ved andre typer terrenginngrep og små tiltak som er unntatt fra formell 

behandling, skal det vise aktsomhet i forhold til fare for kvikkleireskred. Dersom det påvises 

kvikkleire, må områdestabiliteten vurderes.  

Retningslinje til § 4.11.1: Innunder små tiltak kommer for eks. grøfting, bakkeplanering, 

veibygging – herunder også skogsveier. Særlig varsomhet må utøves i bratte områder med 

løsmasser og i leirområder under marin grense der det kan finnes soner med skredfarlig 

kvikkleire. 
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Retningslinjer § 4.11:  

1) For vurderinger av byggegrunn og fare for kvikkleireskred henvises til veilederen  

«Sikkerhet mot kvikkleireskred – vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og 

utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper» (veileder nr. 

7, 2014, NVE og TEK 10 § 7-3). Generelt sett er alle områder under marin grense aktsomhetssone 

for kvikkleire. Marine leiravsetninger er kartlagt og vist på kvartærgeologiske kart (se 

løsmassekart www.ngu.no). Vær oppmerksom på at marine leiravsetninger kan finnes under torv 

og myr, breelv- og elveavsetning, fyllmasser, vindavsetning og under skredmateriale. Vær også 

oppmerksom på terrengkriterier samt utløpsområder. Vær i tillegg spesielt oppmerksom på 

strandsoneproblematikk med tanke på kvikkleireskred. Vær til slutt oppmerksom på at 

løsmassekartet ikke gir informasjon om løsmasser i sjø.  

 

2) Ved alle bygge- og anleggstiltak under MG og med løsmasser der fare for 

kvikkleireskred er til stede, skal potensielle utløsende faktorer ytes oppmerksomhet med tanke på 

kvikkleireskred, gitt «riktige» forutsetninger. 

Potensielle utløsningsfaktorer:  

 Oppdemming 

 Erosjon 

 Utfyllinger i sjø 

 Mye nedbør 

 Høye poretrykk i grunnen 

 Nydyrking  

 Graving og uttak av løsmasser 

 Dårlig stabilitet i marbakken kan medføre skred med påfølgende flodbølge 

3) Jf. NVE betyr ikke kvikkleire automatisk byggestopp, men tiltak må gjøres på rett måte.  

 

Naturfare: Skredvifter 

§ 4.12 Ved alle nye byggeområder og byggetiltak skal området undersøkes med tanke på 

skredvifteproblematikk. Det skal ikke bygges på skredvifter. 

Retningslinje til § 4.12: I arbeidet med å identifisere skredvifter kan Faktaark 2-2013 benyttes. 

Her beskrives metodikk for å identifisere, avgrense og kartfeste skredvifter. (Metodikken er 

utarbeidet av NVE i samarbeid med Hordaland fylkeskommune).  

 

Naturfare: Havnivåstigning og stormflo  

§ 4.13 Ved alle nye byggeområder og byggetiltak ved havet/sjøen, naust og tilsvarende enkle 

bygninger/tiltak unntatt, skal havnivåstigningen hensyntas på følgende måte:  

 Ved alle nye utfyllinger i sjø, moloer, byggeområder og øvrige byggetiltak skal 

planeringshøyde/fyllingstopp ligge på kote + 4,0 eller høyere. 
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 Dersom byggeområder og byggetiltak søkes/ønskes realisert under kote + 4,0, skal 

avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser utredes og utføres.   

 Ved utforming og bygging av nye utfyllinger og moloer, skal det i utformingen av disse 

elementene tas hensyn til havnivåstigningen og stormflo, da spesielt med tanke på økt 

fare for utvasking.  

 

§ 4.13 B) Eksisterende, bruer, fyllinger og moloer bør overvåkes spesielt med hensyn til 

havnivåstigningen og stormflo.  

Retningslinje til § 4.13: Bjerknes-rapportens funn fra 2009 ligger til grunn for kotehøyden satt til 

+ 4,0. Denne kotehøyden innehar ekstra sikkerhetsmargin på ca. 1,0 m. 

 

Naturfarer: Overvann og flomveier, VA 

§ 4.14 Ved utarbeidelse av områdeplaner og reguleringsplaner skal plan for håndtering av 

overvann utarbeides, og ev. trygge flomveier skal vises. Planen skal dokumentere nødvendig 

kapasitet for minimum 20 % økt nedbørsmengde.  

 

§ 4.15 Ved utarbeidelse av områdeplaner og reguleringsplaner skal plan for VA utarbeides og 

legges ved. Planen skal dokumentere nødvendig kapasitet for minimum 20 % økt 

nedbørsmengde.  

Retningslinje til § 4.14 og § 4.15: Rapporten fra Norsk Vann – «Klimatilpasningstiltak innen vann 

og avløp i kommunale planer 190/2012» gir nyttig veiledning når det gjelder disse tema bl.a. 

 

Naturfare: Radonstråling 

§ 4.16 Ved alle nye byggeområder og byggetiltak der bygninger ment for varig opphold (boliger, 

institusjoner, kontorer, o.l.) skal grunnen undersøkes for randonstråling, og krav om ev. 

avbøtende tiltak skal stilles.  

 

Naturfare: Vind 

§ 4.17 Det bør ikke tillates oppføring av bygninger på vindutsatte punkt i terrenget. 

Retningslinje til § 4.17: Klimaendringene fører til mer ekstremvær, herunder flere stormer på 

grensa til orkan og med orkan i kastene. Vinddata finnes – per nå – ikke tilgjengelig bortsett fra 

de data som kommer inn under begrepet «dominerende vindretning», etc. Når det gjelder denne 

bestemmelsen, må det brukes sunn fornuft og erfaringskunnskap.  

 

Naturfarer: Skogens, vegetasjonens og myras betydning 

§ 4.18 H310-soner i tilknytning til bebygde områder (spesielt H910-soner), i områder med viktig 

infrastruktur og i områder der det i denne planens levetid kommer nye planer og tiltak, skal skog 
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ikke fjernes før skogens skredhindrende og skreddempende betydning er utredet og ev. 

hensyntatt/sikret på reguleringsplankart og i bestemmelser. 

§ 4.19 I alle planer og tiltak som berører myr og myrområder, enten direkte eller indirekte, skal 

konsekvenser for myra og konsekvenser med tanke på redusert magasineringsevne og økt 

avrenning i området og i tilstøtende områder, utredes.  

 

Naturmangfold: Prinsipper for offentlig beslutningstaking §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven 

§ 4.20 §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven skal legges til grunn som retningslinjer i kommunens 

arealplanlegging og tiltak. Kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemet, kostander, 

teknikker og driftsmetoder, representert ved og beskrevet i §§ 8 til 12, skal ivaretas.  

 

Naturmangfold: Landskap 

§ 4.21 I utarbeidelse av områdeplan, reguleringsplan og øvrige tiltak, skal konsekvenser for 

landskapskarakteren vurderes når det gjelder direkte arealinngrep, nærvirkning, visuell 

fjernvirkning og ringvirkning. 

Retningslinje til § 4.21: Anbefalt metode finnes i veileder «Metode for landskapsanalyse i 

kommuneplan», utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren. 

 

Naturmangfold: Vassdrag og vann 

§ 4.22 Det tillates ikke oppføring av bygg i områder med urørte vassdrag og vann. 

Retningslinje til § 4.22A: Med urørte menes i stor grad større inngrepsfrie områder. 

Retningslinje til § 4.22B: Tiltak i vassdrag som kan medføre nevneverdige ulemper for allmenne 

interesser, må ha tillatelse etter vannressursloven. 

 

Naturmangfold: Naturtyper, arter og økosystemene 

§ 4.23 I reguleringsplaner, i større utbyggingstiltak og øvrige tiltak skal det gjøres vurderinger av 

forhold knyttet til naturtyper, arter og økosystemene. Sårbare og truede naturtyper og sårbare 

og truede arter skal ivaretas og sikres i arbeidet. Det skal vies hensyn til viktige korridorer og 

sammenheng mellom korridorer, bekker og elver og andre transportveier da disse inngår 

økosystemene. 

Retningslinje til § 4.23: Kulturenger, slåttemark, slåttemyrkant og slåttemyrflate er naturtyper 

som står i fare for å forsvinne og må hensyntas. 

 

Naturressurser: Landbruk 

§ 4.24 Landbruksressursene i Skjervøy kommune, representert ved fulldyrka, overflatedyrka og 

dyrkbar jord (se vedlegg Kjerneområder landbruk) skal hensyntas. I de områdene der det drives 

husdyrhold med tilhørende jordbruk og beiting, samt annen stedbunden landbruksaktivitet, skal 

søknad om oppføring av ny fritidsbebyggelse i utgangspunktet avslås.  
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Retningslinje til § 4.24: I tillegg til å være en matproduserende næring hører landbruket 

ubønnhørlig sammen med vedlikehold og ivaretakelse av kulturlandskapet og må derfor ikke 

skvises. 

 

Naturressurser: Reindrift 

§ 4.25 Viktige arealressurser knyttet til reindriftsnæringen i Skjervøy kommune, herunder 

spesielt trekklei, flyttlei, oppsamlingsområde (se H520-soner og www.tromsatlas.no) skal 

hensyntas. Søknad om oppføring av ny fritidsbebyggelse skal i utgangspunktet avslås i disse 

områdene.  

Retningslinje til § 4.25: I tillegg til å være en matproduserende næring hører reindrifta 

ubønnhørlig sammen med vedlikehold og ivaretakelse av kulturlandskapet, samt opprettholdelse 

og videreføring av samiske tradisjoner i kommunen, og må derfor ikke skvises. 

 

Kulturressurser og historiske ressurser: Kulturminner (norske og samiske) og krigsminner 

§ 4.26 Søknad om oppføring av ny fritidsbebyggelse skal avslås i hensynssone d), og i 

hensynssone c). 

§ 4.26.1 Ved utarbeidelse av nye regulerings- eller detaljplaner eller endringer av 

eksisterende planer i kommuneplanens arealdel skal det foreligge samtykke fra 

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

kulturminneloven § 8. 

§ 4.26 2 Ved tiltak som ikke omfattes av krav om regulerings- eller detaljplan skal det 

foreligge uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og Sametinget) før 

tiltak kan settes i verk, jf. kulturminneloven §§ 3, 8 og 9. 

§ 4.26.3 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander 

eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 

Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd. 

§ 4.26.4 Alle tiltak i sjø og vann skal oversendes Tromsø Museum for uttalelse.  

§ 4.26.5 § 3 i lov om kulturminne av 1978 Forbud mot inngrep i automatisk fredete 

kulturminner: Ingen må, uten at det er lovlig etter § 8, sette i gang tiltak som er egnet til å skade, 

ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 

automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. 

§ 4.26.6 Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i § 

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

vedkommende myndighet bestemmer noe annet. Uten tillatelse av vedkommende myndighet 

må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere. 

 

Retningslinje til § 4.26 A: Noen hensynssoner c) er vist spesifikt på plankartet. Dette gjelder for 

følgende områdene: H730-Ki: Engnes (krigsminner), H730-Ki: området ved idrettsplassen 

(krigsminner), H730-Ki: Fiskenes (krigsminner), H730-K og H730-Ki: området langs kysten 
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Årviksand–Nord-Rekvika (krigsminner (Spionhula) og kulturminner) og H730-K: området 

Haukøyneset til Hamneneset på Haukøya. I disse områdene bør det være særlige grunner for at 

tiltak skal godkjennes.  

 

Retningslinje til § 4.26B: I tillegg å være bærere av vår fjerne og nærere historie utgjør 

kulturminnene uunnværlige biter av den narrative strukturen som ligger i kulturlandskapet. 

Kulturminner er den beste fortelleren om levd liv. 

 

Kapittel 5. Øvrige bestemmelser 
 

Universell utforming 

§ 5.1 Universell utforming skal være premissgivende for alle planer og tiltak fra dag én da 

hovedatkomst og plassering av bygg i terrenget er sentrale moment for å få til gode løsninger. 

Retningslinje til § 5.1: Når universell utforming er med fra dag én i planarbeidet og i utforminga, 

vil man unngå å måtte gå inn med fordyrende og ofte «stygge» tiltak i ettertid for at 

områder/anlegg skal være universelt utformet og tilgjengelige for alle.  

§ 5.2 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner, ved byggetiltak og ved utforming av friområder, 

lekeområder, idrettsanlegg, stier, fortau, gang-sykkelveier, m.m. skal det i planbeskrivelsen og i 

bestemmelsene gjøre rede for hvordan universell utforming er ivaretatt mht. følgende: adkomst, 

inngangsparti, parkering, utomhusplan, overflatedekke og materialbruk (taktil)t, belysning, 

kontraster (fargebruk) stigningsforhold, skilting, ledelinjer, rekkverk, m.m. (listen ikke 

uttømmende). Kravene i TEK 10 skal oppfylles.  

 

§ 5.3 Når det gjelder utforming av bygg innomhus, skal minimum kravene satt i TEK 10 oppfylles.  

 

Barn og unge 

§ 5.4 Ved alle større planer og utbyggingstiltak skal konsekvenser for barn og unge være vurdert 

mht. at viktige områder som barn benytter, blir sikret og hensyntatt. Lekeplasser, 

snarveier/tråkk og andre områder som barn og unge benytter, skal ikke bygges ned eller fjernes. 

Nye tiltak skal ikke skape usikker og farlig skolevei eller gjøre det vanskeligere å ta seg fram til 

fots eller på sykkel til ulike fritidsaktiviteter.    

Retningslinje til § 5.4: Kartleggingen av snarveier/tråkk i tettstedet benyttes som 

grunnlagsdokument i forbindelse med behandling av saker og tiltak som berører 

snarveisystemet.   

 

§ 5.5 Barn og unge skal ha gode møteplasser, herunder parker/friområde, kultur- og 

idrettstilbud, lekeplasser m.m. 
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Folkehelse 

§ 5.6 I utarbeidelse av områdeplaner og reguleringsplaner samt ved større bygge- og 

infrastrukturtiltak skal konsekvenser for folkehelsen utredes og beskrives. Herunder hvordan 

universell utforming er ivaretatt, miljøfaktorer som støy og luftkvalitet, tilgang til grøntarealer, 

tilrettelegging for fysisk aktivitet, solforhold, kriminalitets- og ulykkesforebygging samt tiltak for 

å utjevne sosiale helseforskjeller, som for eksempel å legge til rette for «lavterskel-møteplasser».  

 

Fortetting 

§ 5.7 Ved fortetting i etablert boligbebyggelse skal det gjennomføres en analyse som viser 

atkomstløsning, parkering, trafikale virkninger og behov for avbøtende tiltak. Løsninger og 

avbøtende tiltak skal godkjennes før videre arbeid settes i gang. Det skal også gjøres vurderingen 

opp mot § 5.2 og § 5.3. 

 

Forurenset grunn, mudring og utfylling 

§ 5.8 Ved utarbeidelse av områdeplan/reguleringsplan samt planlegging av tiltak i områder skal 

det innhentes sakkyndig bistand som kan gjøre de nødvendige undersøkelser og som kan 

redegjøre for håndtering av eventuelt funn av forurenset masse i grunn og i sjøbunn.  

Retningslinje til § 5.8: Dette gjelder områdene: Skjervøy havn (hele sjøfronten), Årviksand havn, 

Arnøyhamn havn og øvrige havne-, kai- og næringsområder i kommunen som har sjøtilknytning, 

og øvrige områder der det har foregått aktivitet som potensielt kan ha hatt utslipp av 

miljøskadelige avfallsprodukter til grunnen, herunder H910-28, Sorteringsanlegg for avfall i 

Hollendervika.  

 

Rekkefølgebestemmelser 

§ 5.9 Bebyggelse kan ikke tas i bruk før nødvendig samfunnsservice og teknisk infrastruktur er 

etablert.  

§ 5.10 Nye boliger kan ikke tas i bruk før det er etablert tiltak for trafikksikker skolevei. 

§ 5.11 Dersom det er behov for sikringstiltak og/eller risikoreduserende tiltak i 

beredskapsmessig sammenheng, skal disse være beskrevet i reguleringsplanen og være etablert 

før utbygging kan igangsettes. 

 

Støy 

§ 5.12 I nye områdeplaner og reguleringsplaner der det skal etableres støyfølsomt bruksformål 

(boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager), skal kravene når det 

gjelder støygrenser gitt i veileder T-1442/2012, dokumenteres og ev. tiltak iverksettes. 

§ 5.13 I eksisterende områder med støyfølsomt formål, skal eksisterende støykilder (for 

eksempel veitrafikk, industrivirksomhet, trailerparkering, steinbrudd, o.a.) overvåkes og 

dokumenteres. Dersom kravene når det gjelder støygrenser gitt i veileder T-1442/2012, 

overskrides, skal tiltak iverksettes. 
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§ 5.14 Ved etablering av nye støykilder ved eksisterende bebyggelse med støyfølsomt formål, 

skal kravene når det gjelder støygrenser gitt i veileder T-1442/2012, dokumenteres og ev. tiltak 

iverksettes.  

 

Elektromagnetisk stråling 

§ 5.15 I nye områdeplaner og reguleringsplaner som kommer i berøring med eksisterende 

kraftledninger/-anlegg (H370-soner), stilles det krav om dokumentasjon når det gjelder 

elektromagnetisk stråling før planen iverksettes. Byggegrenser som ivaretar hensynet til 

elektromagnetisk ståling, skal markeres på plankartet.  

Retningslinje til § 5.15: Undersøkelsesplikten etter strålevernforskriften for nye bygg utsatt for 

elektromagnetisk stråling over 0,4 mikrotesla.  

§ 5.16 Ved etablering av nye kraftlinjer/-anlegg skal konsekvenser mht. elektromagnetisk stråling 

dokumenteres når det gjelder eksisterende arealbruksformål.  
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0. Innledning 
I 2008 ble ny, revidert plan- og bygningslov (PBL) vedtatt (ikrafttredelse 01.07.2009). Her ble kravene 

til systematisk å konsekvensutrede virkningene av planen med hensyn til samfunn og miljø, skjerpet. 

I kapittel 4 ble det gjort rede for disse virkningene.  

I 2008-revisjonen av PBL ble det også innført krav om å utføre risiko- og sårbarhetsanalyse (areal-

ROS) knyttet til ny og eksisterende arealbruk i kommuneplanens arealdel. Når dette kalles areal-ROS 

er det for å skille denne type analyse fra den helhetlige ROS-analysen. Ansvaret for helhetlig ROS-

analyse tilligger kommuneplanens samfunnsdel og skal ta for seg og håndtere alle sider ved en 

kommunens risiko- og sårbarhetssituasjon.  

I departementets veileder Konsekvensutredninger, kommuneplanens arealdel anbefales det at «ROS-

analysen er en del av arbeidet med konsekvensutredningen» (T-1493, s. 11). Valget om å likevel dele 

disse analyseoppgavene, begrunnes med mulighet for å gi en bedre oversiktlighet og forståelse av de 

ulike tema og for å unngå gjentak. Det understrekes likevel at analysene henger nøye sammen og 

selvsagt berører hverandre og må sees i sammenheng. Det vises derfor til kapittel 4 i 

planbeskrivelsen vedrørende De samlede virkninger og konsekvenser for samfunn og miljø (KU).  

 

1. ROS-analyse 
Det er de siste års vær og erkjennelse av at klimaendringer er på gang som har ført til økt 

oppmerksomt mht. å bygge og bo trygt, og slik at man unngår skader på eiendom, infrastruktur og 

tap av menneskeliv når naturkreftene slår til. Arealplanlegging har opp gjennom årene hatt fokus på 

skredfare, og da spesielt snøskred. Nå er bevisstheten med hensyn til mange flere faremomenter i 

naturen vi omgir oss med, blitt betraktelig høyere.  

Arealplanleggingen har også i tiår forhold seg til sektorlover som omhandler kulturminner 

(kulturminneloven), vern av viktig naturområder (naturvernloven), jordvern (jordloven), hensyn til 

sentrale driftsvilkår i reindriftsnæringen (reindriftsloven) og hensyn til utøvelse av friluftsliv 

(friluftsloven), m.fl. 

I 2009 trådte naturmangfoldloven (NML) i kraft. Dette er en sektorovergripende lov som gjelder alle 

tiltak og all bruk som påvirker norsk natur, noe som igjen betyr at beslutninger som gjøres etter PBL 

og sektorlovene, må sees i sammenheng med bestemmelser i naturmangfoldloven.  

Formålsparagrafen i loven påpeker verdiene som skal legges til grunn ved beslutninger. Kort sagt er 

lovformålet å ta vare på naturen, enten gjennom vern, eller gjennom bruk som ikke er ødeleggende 

for naturressurser eller miljø. Det legges vekt på naturens egenverdi, opplevelsesverdi og naturen 

som jordas viktigste ressurs.  

Da naturmangfoldloven står for det som kan kalles et paradigmeskifte når det gjelder på hvilket 

grunnlag arealplanlegging skal bedrives, gjengis lovens formålsparagraf (§ 1) i sin helhet:  

«Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 

grunnlag for samisk kultur.» 
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1.1 ROS-analysens hensikter  
Hensikten med en ROS-analyse er tredelt, og disse tre hensiktene henger tett sammen:  

For det første skal kommunen, gjennom en areal-ROS, gjøre det mulig å styre unna utbygging i 

områder der naturfaren er stor, eller i områder der det finnes sårbare objekter eller arter, eller 

arealer med naturtyper som skal vernes.  

For det andre skal en slik analyse indentifisere mulige og potensielle uønskede hendelser. 

Og for det tredje skal analysen danne grunnlaget for forebygging av potensielle uønskede hendelser. 

Uønskede hendelser er hendelser som kan kreve liv, medføre personskader eller gi økonomiske tap i 

form av ødeleggelser av materielle verdier som bygninger og infrastruktur. 

En areal-ROS kan også gi svar på hvilke avbøtende tiltak som bør settes i verk.  

Areal-ROS-analysen tar for seg både nye utbyggingsområder og eksisterende bebygde områder. 

 

1.2 Areal-ROS-analysens innhold – tre tematisk 
hovedgrupper 
Analysen tar for seg naturfaretema basert på naturgitte forhold og problemstillinger knyttet til 

klimaendringer. Videre drøftes sårbarhetstema, og disse omhandler det vi som samfunn skal verne 

om og ikke unødvendig utsette for fare i form av ødeleggelse og utrydding. En tredje gruppe tema er 

farer som tilligger de eksisterende menneskeskapte omgivelser.  

I arealplanleggingen tenker man kanskje først og fremst på det samlede risikobildet i tilknytning til 

naturfarer generelt og klimatilpasset arealplanlegging generelt. Naturfarer, klimatilpasning og 

arealplanlegging må analyseres og vurderes i en sammenheng. Gjør man det, vil det være det 

viktigste virkemidlet for å kunne forebygge, avdekke og handle. Risikobildet kan med andre ord 

påvirkes, man er ikke prisgitt naturkreftene, men arealbruken må innordne seg. Det gjøres først og 

fremst, som nevnt, ved å styre unna fareområder. Når man har styrt unna naturfareområdene, må 

man gå videre for å undersøke arealene med tanke på de andre temaene som er knyttet til sårbare 

objekter og menneskeskapte omgivelser.  

Følgende tema er relevante for denne revisjonen av kommuneplanens arealdel for Skjervøy 

kommune:   

Fem naturfaretema:  

 Skred1: snøskred, sørpeskred, flom- og jordskred, steinskred og steinsprang, kvikkleireskred 

(ustabile grunnforhold) 

 Havnivåstigning og stormflo 

 Overvann og flomveier 

 Radon  

                                                           
1 Fjellskred med oppskyllingskonsekvens er ikke registrert som en aktuell naturfare i Skjervøy kommune. Heller 
ikke dambrudd med tilhørende konsekvenser er utrede da dette ikke er et relevant tema for Skjervøy 
kommune. 
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 Erosjon (økt erosjonsfare i små, bratte vassdrag, elver/bekker og langs kystlinje) 

 

Tre sårbarhetstema2: 

 Kulturminner: norske og samiske, samt krigsminner 

 Jord- og naturressurser: dyrka og dyrkbar mark, reindriftsområder 

 Natur: naturtyper, sårbare arter, verneområder, viktige friluftsområder, landskap, 

nedslagsfelt for drikkevann, inngrepsfrie områder, verna vassdrag,  

 

Fem tema knyttet til menneskeskapte, fysiske omgivelser: 

 Forurensing og miljøgifter: sjøbunn, forurenset grunn på land, avfallsdeponier,  

 Trafikk: økt trafikkmengde (næringstransporter spesielt) som kan forårsake mer støy, flere 

ulykker, støv og annen luftforurensing 

 Gasslekkasjer 

 Elektromagnetiske felt (kraftlinjer) 

 Brann- og eksplosjonsfare 

 

Temaene som er listet ovenfor, vil bli vurdert kvalitativt i punkt 3. 

 

2. Risikobildet – sentrale begreper  
Det opereres med tre sentrale begreper når det gjelder risikobildet:  

Sannsynlighet er grad av tro på at en hendelse vil inntreffe. 

Konsekvens er følge av en uønsket hendelse. 

  Risiko = sannsynlighet × konsekvens 

Konsekvenser kan uttrykkes kvalitativt som skadegrad eller kvantitativt som antall ulykker eller 

skader på anlegg, utstyr eller ressurser målt i kroner og ører. Risiko utgjør kombinasjon av mulige 

fremtidige konsekvenser / utfall med tilhørende usikkerhet.  

 

2.2 Risikobilde – metode 
En lite sannsynlig hendelse kan representere en stor risiko dersom konsekvensene er store nok. 

Analyse av risiko skjer på grunnlag av skjønn, fakta og erfaringer, og man prøver å forutse hendelser 

fram i tid.  

Risikoanalyser kan gjøres på forskjellige måter. Nedenfor er gitt et eksempel på hvordan en matrise 

kan være et nyttig presentasjonsverktøy for de vurderinger som gjøres, knyttet opp mot potensielle, 

                                                           
2 Begrepet «sårbarhet» er kun knyttet til konkrete tema som er potensielt sårbare i forbindelse med utbygging, 
konsekvenser av klimaendringer etc. Begrepet «sårbarhet» i helhetlig ROS knytter seg til hvilke konsekvenser 
ulike hendelser kan føre til og hvilke tiltak som kan redusere sårbarheten.  
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aktuelle hendelser. Med utgangspunkt i matrisen vil også de forebyggende og 

avbøtende/skadereduserende tiltak som bør/må iverksettes kunne presenteres på en forståelig 

måte.  

 

Man må være kritisk til hvor hardt man kan og skal lene seg på sammenstilling av sannsynlighet og 

konsekvens når det kommer til å kunne utlede et «sant risikobilde», spesielt gjelder dette i en areal-

ROS for kommuneplanens arealdel. Én form for sannsynlighet kan utledes fra historiske data og slik 

kunne si noe om hvor ofte er det sannsynlig at en hendelse vil inntreffe? Men statistikk i seg selv gir 

ingen sikker fasit. Forutsetningene kan også endre seg over tid gjennom at samfunnet blir annerledes 

eller gjennom klimaendringer. Konsekvenser dreier seg om konsekvenser for liv og helse, materielle 

verdier samt infrastruktur. Å kvantifisere konsekvenser blir også en svært usikker og kompleks 

geskjeft. Type konsekvenser kan, som nevnt, være personskade – i verste fall omkomne – samt skade 

på sårbare objekter, bebyggelse og infrastruktur. 

Man må altså være forsiktig med å tillegge risikoanalysen høyere presisjonsnivå enn det den faktisk 

har, da den er meget skjønnsmessig basert. Dersom man i tillegg også tallfester noe som langt på vei 

er skjønnsbasert, kan oppfatningen av at dette er «eksakt vitenskap» oppstå. Dette er uheldig og 

denne ROS-analysen vil derfor ikke benytte seg av metoden, men heller gi en kvalitativ vurdering 

basert på kartdatabaseinformasjonen som er tilgjengelig på ulike nettportaler. De meste sentrale 

som er benyttet i vurderingene, er følgende: 

 skrednett.no  

 tromsatlas.no 

 kulturminnesok.no  

 askeladden.no 

 skogoglandskap.no 

 gardskart.no 

 artskart.no 

 miljostatus.no 

 ngu.no (løsmassekart) 

 

Analysen vil i tillegg gjøre rede for mulige krav og avbøtende tiltak. Bestemmelsene gjenspeiler krav 

til utredninger eller vurderinger samt begrensinger i handlingsrom som følger utfallet av 

risikovurderingene.  

Sannsynlighet/konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Lite sannsynlig      
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All informasjonsinnhenting er gjort fra desember 2014 til mars 2015. Underveis i arbeidet har det 

gjentatte ganger blitt gått inn og ut av nettstedene, derfor er eksakt dato for grunnlagsinformasjonen 

ikke gitt. På dette plannivået ansees «datofesting» til en periode å være «godt nok». 

 

3. Vurdering av aktuelle utredingstema 
Med utgangspunkt i refleksjonene gjort i punkt 1.2 gjøres risiko- og sårbarhetsvurderingene 

kvalitativt. 

I risikovurderingen er det seks spørsmål som kan ringe inn fokuset: 

 Hvilke farer truer? 

 Hvor trur farene? 

 Hvem/hva er sårbare? 

 Hvilke konsekvenser kan oppstå? 

 Hvilken sannsynlighet er til stede? 

 Hvilket/hvilke tiltak kan settes inn? 

 

Noen hendelser vil skje før eller senere; hav vil trolig stige, snø vil rase, styrtregn vil komme, m.m. 

Lokalt kan man redusere konsekvensene av hendelsene gjennom god planlegging og forebygging.  

Og som er påpekt innledningsvis; en svært effektiv form for forebygging er å ikke bygge i områder 

som er risikoutsatte, men legge all ny aktivitet til områder som vurderes som trygge, eller som 

eventuelt kan dokumenteres som trygge gjennom krav om videre detaljundersøkelser i områder der 

utbygging eller andre tiltak planlegges gjennomført. Dokumentasjon må foreligge før 

utbyggingen/tiltaket settes i gang.   

 

3.1 Geografisk avgrensing 
Det gjøres en geografisk avgrensing når det gjelder areal-ROS-en. Dette gjøres for å rette 

oppmerksomheten mot de områdene der innbyggerne i Skjervøy kommune bor og ferdes til daglig, 

og der det finnes materielle verdier i form av bygninger og teknisk infrastruktur. Dette innebærer at 

ROS-analysen ikke «teppebomber» hele kommunen. Påstanden er at å analysere hele kommunen gir 

liten mening, og faren for at vesentlig informasjon drukner når beskrivelsen og utredningsomfanget 

blir for overveldende.  

Det minnes også om at kystsoneplanen for Skjervøy (og Nordreisa), vedtatt desember 2014, har 

håndtert ROS-analysen for sjøarealene. 

 

3.2 Tematisk avgrensing 
Tema som det er aktuelt å fokusere på i vurderinger av risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til 

kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune, er listet i punkt 1.2 Noen avgrensinger er gjort. 

Dette gjelder i hovedsak hovedveisystemet i kommunen med hele knippet av tunneler, rasoverbygg, 
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ferjekaier, skjervøybrua og andre bruer, der fylket, Statens vegvesen og Skjervøys kommuneledelse 

forebygger og håndterer eventuelle risikoer om/når disse oppstår gjennom tiltak som rassikring, 

mobildekning i tunnelene, stengings- og varslingsrutiner, o.l.  

 

4. Areal-ROS av ny og eksisterende arealbruk 
Analysen deles i to. Den første delen er knyttet til forslag som ligger inne om ny arealbruk, dvs. 

forslag om ny utbygging på såkalt jomfruelig mark. Den andre delen retter seg om de allerede 

bebygde områdene. 

 

4.1 Areal-ROS av nye utbyggingsområder 
Vedlegg 4 viser oversikt over områdenummer og områdenavn. Utbyggingsområdene er nummererte 

i plankartet.  

OMR 1. Vågvann steinbrudd, Skattørfjellet – blandingsformål bolig/idrett/kompatibel 

næringsvirksomhet/utleiehytter: Arealene innenfor det foreslåtte utbyggingsarealet ligger i ikke-

skredutsatt område. Hele arealet ligger over marin grense. En kraftledning går gjennom området og 

fram til en trafo lokalisert like ved. Det er planer om å forsterke kraftlinja. I den forbindelse må 

alternative traseer utredes slik at dette store og viktige utbyggingsarealet ikke forringes eller gjøres 

mindre egnet. 

Området er ikke flomutsatt. Her finnes imidlertid en del myr, og denne bør søkes bevart da myr 

fanger og forsinker vannføringen ved ekstremnedbør/styrtregn. Det er ikke registrert noen sårbare 

objekter innenfor området. I en radon-kartlegging i naboområder fra 2000/2001 viser høyere 

radonkonsentrasjoner enn anbefalt tiltaksgrense. Radonnivået i området må kartlegges.   

Det er ikke registrert noen sårbare arter eller naturtyper i området som tilsier ekstra aktsomhet med 

hensyn til kravene gitt i naturmangfoldloven. Arealet er noe landskapsmessig eksponert. Dette 

faktum må man være seg bevisst når området skal utvikles. 

Utover mulige høye radonkonsentrasjoner i området, vurderes arealene her godt egnet til formålene 

foreslått. Trafikkstøy fra vei må støyfaglig utredes i forbindelse med etablering av støyfølsomt formål 

(bolig). Nærmere nødvendige undersøkelser gjøres når arbeidet med områdeplanen settes i gang. 

 

OMR 2. «Området mellom veiene» – landbasert nærings- og industrivirksomhet: Deler av arealene 

her er myrlendt og bidrar således til magasinering av nedbør. Ved en eventuell utbygging må 

håndtering av overflatevann sees i sammenheng med myras eksisterende og naturlige 

«vannhåndteringssystem». Dette er spesielt viktig fordi ny Langbakke og nye Sandøra blir liggende på 

nedsiden. Ellers truer ingen naturfarer området. Området ligger nesten i sin helhet over marin 

grense. Eventuell vindbelastning vites ikke. Ingen sårbare objekter eller naturtyper er registrert. Ved 

ny utbygging må hensynet til helikopterlandingsplassen ivaretas. Området mellom veiene kan også 

være en alternativ trasé for ny, forsterket kraftlinje. Dette, som nevnt, for å ikke ødelegge 

utviklingsmulighetene knyttet til OMR 1. Området må undersøkes for radon før utbygging. Når det 

gjelder konsekvenser for landskapet, vil et landbasert nærings- og industriområde her være 

eksponert. Bevissthet om dette må ligge som premiss når ev. området utvikles. 
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OMR 3. Utvidelse av Sandøra nordøstover – sjøbasert, ren næringsvirksomhet: Området ligger i 

forlengelse av Sandøra næringsområde som våren 2015 er under regulering. Området ligger i sin 

helhet under marin grense med hav- og fjordavsetninger. Vurdering av byggegrunn av fagkyndig 

påkreves, det samme gjelder ved eventuelle utfyllinger i sjø. All bygging langs denne sjøfronten må ta 

høyde for havnivåstigning og stormflo (kote + 4,0).  Det er ikke registrert sårbare arter, naturtyper 

eller objekt langsetter denne strekningen, området er delvis eksponert landskapsmessig. 

OMR 4. Kobbepollen – fritidsbebyggelse – privat reguleringsplan: Planområdet ligger under marin 

grense på marine strandavsetninger. Grunnforholdene må vurderes og dokumenteres av fagkyndig i 

detaljplanarbeidet. Ingen andre naturfarer kommer til syne på aktsomhetskartene. En kraftlinje går 

forbi i nærheten. Ny, forsterket kraftlinje er under utredning/planlegging. Reguleringsplanarbeidet 

må forholde seg til trasévalget med tanke på hensynssone etter regelverket3. Området består av myr, 

åpen fastmark og uproduktiv lauvskog. Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, 

prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap. Det er ikke registret 

kulturminner innenfor planområdet, men det finnes kulturminner i nærheten. Planforslaget berører 

et område med dyrkbar jord. Planområdet har naboskap med reindriftsnæringen. I utarbeidelse av 

planen må dialog med næringen gjennomføres slik at hensyn og hensynssoner for 

oppsamlingsområde, kalvingsområde, trekkvei og flyttvei ivaretas. Enighet om eventuelt oppføring av 

gjerder må løses i fellesskap.  

OMR 5. Kobbepollen – reinslakteri: Tiltaket er ikke kommet inn som forhåndsmerknad, men 

vurderes likevel på grunn av naboskapet med planen for fritidsboliger nevnt under OMR 4. Området 

ligger under marin grense delvis på marine strandavsetninger og delvis på elveavsetninger. Dette 

innebærer at grunnforholdene må vurderes og dokumenteres av fagkyndig. Tiltaket ligger i 

aktsomhetssone for skred og det er påkrevd i en eventuell reguleringsplanprosess at skredforholdene 

undersøkes og dokumenteres trygge av fagkyndig. Møllneselva renner ut i sjøen like nord for tomta. 

Det er ikke registrert sårbare objekter eller naturtyper i området. Om området blir dokumentert 

naturfaretrygt for aktivitet, eventuelt med avbøtende tiltak, og om det etableres et reinslakteri her, 

må området detaljreguleres. I detaljreguleringen må også driftsplaner for vannforsyning, avløpsvann, 

plan for slakteriavfall samt øvrig infrastruktur løses. Dialog med Kobbepollen fritidsbolig er en 

forutsetning. Området ligger beskyttet til i bukta når det gjelder «angrep» fra havet. Likevel må det 

tas høyde for havnivåstigning og stormflo når eventuell ny bygningsmasse og infrastruktur skal 

reguleres inn.   

OMR 6. Steinbruddet på Kågen ved bruhodet – nyåpne steinbruddet / landbasert 

næringsvirksomhet: Arealet vises på arealplankartet som H910-34 og er regulert til steinbrudd. På 

nåværende tidspunkt vites ikke om bruddet skal gjenåpnes, eller om det egner seg for gjenåpning. Ei 

heller vites om det er behov for å ta bruddet i bruk til landbasert næring. Området ligger under marin 

grense, og grunnen består i hovedsak av bart fjell og stedvis tynt løsmassedekke. Ingen sårbare 

objekter eller naturtyper er registrert i området.  

OMR 7. Arnøyhamn havn – utvidelse av eksisterende industriområde – privat reguleringsplan: 

Området ligger under marin grense på marine strandavsetninger. Grunnforholdene på land og i sjø, 

områdestabilitet ved utfylling skal vurderes og dokumenteres ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

                                                           
3 Ved spenningsnivå på 66 kV og strømstyrke 300 skal hensynssonen trekkes i avstand 25 fra nærmeste ledning 
(jf. Statens strålevern.) 
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Det skal også framkomme hvilke avbøtende tiltak som eventuelt skal gjennomføres. Negative 

konsekvenser (sekundærkonsekvenser) for eksisterende bebyggelse må vurderes. Hensynet til 

havnivåstigning og stormflo må ivaretas i reguleringsplanarbeidet. Området berører et viktig 

naturtypeområde – et bløtbunnsområde i strandsonen. Ingen trua eller sårbare arter er registrert 

innenfor området. Det er heller ikke registrert kulturminner her. Eksisterende industriområde samt 

ønsket utvidelse av dette, ligger i aktsomhetssone for skred (snø-, stein-, jord- og flomskred). 

Dokumentasjon med avbøtende tiltak skal framlegges tidlig i planprosessen. Nærheten til 

Arnøyhamn skole gjør at ekstra hensyn må tas i alle ledd både i reguleringsplanen og i anleggs-

/byggefase, herunder konsekvenser mht. anleggstrafikk, anleggsarbeid, støy, støv samt eventuelle 

andre forhold som kan påvirke elever og fastboende for øvrig.  

 

Fylkesmannen etterlyser i høringsmerknaden (merknad 10) kartfesting av 

naturtype bløtbunn i Arnøyhamn. Registeringen benyttes i tilknytning til § 

3.9. 

Kilde: www.miljostatus.no 06.08.2015. 

 

 

 

 

 

OMR 8. Langfjorden 59/10 – privat reguleringsplan turistformål: Området ligger under marin grense 

på marine strandavsetninger. Grunnforholdene må vurderes og dokumenteres av fagkyndig. 

Planområdet berøres av aktsomhetssone for snø- og steinskred, steinsprang, samt jord- og 

flomskred. Reell skredfare må undersøkes og ev. avbøtende tiltak må dokumenteres. Når det gjelder 

hensynet til havnivåstigning og stormflo, skal dette tas høyde for i reguleringsplanarbeidet. Området 

består av områder med overflatedyrka jord og potensiell dyrkbar jord, åpen jorddekt fastmark og lav 

bonitets lauvskog. Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte, trua eller 

sårbare arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap i dette området. Det er 

derimot registrert kulturminner innenfor planområdet. Disse skal ivaretas i reguleringsplan. Tiltaket 

vil delvis berøre strandsonen.  

OMR 9. Årviksand – oppstillingsplass for campingvogner og bobiler på 64/87: Området ligger under 

marin grense og er dekket med tykke strandavsetninger. Grunnforhold og områdestabilitet må 

vurderes av fagkyndig før det settes i gang tiltak i form av graving, masseforflytning, etc. Området 

består av dyrkbar jord. Tiltaksområdet berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, 

prioriterte, trua eller sårbare arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap. Innenfor 

området er det ikke registrert kulturminner, men det finnes en kulturminnelokalitet like ved. Det 

stilles krav om reguleringsplan der VA, strømtilgang, avfallshåndtering, m.m. er løst. 

OMR 10. Årviksand – fritidsbebyggelse: Nytt felt. Gammelt OMR 10 fra høringsutkastet, tas ut og 

nytt OMR 10 er avsatt. Området er trukket bort fra bebyggelsen sørvest i bygda. Området ligger ikke i 
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aktsomhetssone for noen typer skred. I sør går grensen mot feltet kant-i-kant med avgrensing for 

potensielt jord- og flomskred. OMR 10 ligger ikke på dyrka eller dyrkbar jord. Det er heller ikke 

registrert kulturminner eller sårbare arter innenfor feltet. Hyttefeltet ligger mer enn 100 meter fra 

strandsonen. Området ligger under marin grense på marine strandavsetninger  

OMR 11. Årviksand – skitrekk i Bromlia: Området ligger i aktsomhetssone for snø-, stein- og 

jordskred. Grunnen i øvre del består av morenemateriale og den nederste delen befinner seg under 

marin grense og består av marine strandavsetninger. Disse forholdene må vurderes med tanke på 

uønskede hendelser og ev. avbøtende tiltak. I området er det ikke registrert sårbare eller trua arter. 

Det er heller ikke registrert kulturminner her. I rapporten Biologisk mangfold i Skjervøy kommune fra 

2007 (NINA), er deler av lia definert som et lokalt viktig naturtypeområde med frodige innslag av 

flere varmekjære arter: markjordbær, skarmarikåpe, tepperot, bjønnkam, strutsveng og kongsspir. 

Området berører ikke kjerneområde for landbruk. 

OMR 12. Haukøya – fritidsbebyggelse – privat reguleringsplan: Haukøy er tatt ut av planen i 

merknadsbehandlingen pga. innsigelse fra Troms fylkeskommune/fylkesrådet.  

OMR 13. Prestegårdsjorda park – omregulering fra bolig til offentlig formål (tjenesteyting, 

barnehage)/friområde/park: Med en slik omregulering vil Skjervøy kirke sin bygningsmessige 

posisjon bli ivaretatt. Risiko knyttet brann og brannsmitte vil være mindre ved regulering til offentlig 

formål (barnehage) og friområde kontra regulering til bolig, vel og merke om utegrilling og lignende 

kun tillates i svært kontrollerte former. En liten bekk renner igjennom og passerer like forbi kirka. På 

sin vei fra fjellet går den for det meste i dagen. Bekken har erfaringsmessig ikke utgjort noen trussel. 

Ved eventuelle tiltak må bekkeløpet håndteres slik at framtidige uønskede hendelser ikke oppstår. 

Det må tas hensyn til håndtering av overflatevann slik at det nedenforliggende kirkebygget ikke 

rammes. De trafikale forholdene må utredes nøye, da barnehageaktivitet erfaringsmessig gir økt 

trafikk til og fra område for å unngå å skape farlige situasjoner.  

OMR 15 D. Prosjekt «Skjervøy brygge» – omregulering fra industri m.m. til fritids-/turistformål: 

Tomta ligger i sjøfronten, i Vågen, i bebygd, regulert område. Området ligger utsatt til med tanke på 

havnivåstigning og stormflo. Det ligger også under marin grense på hav- og fjordavsetning, 

strandavsetning, og grunnforholdene må vurderes av sakkyndig. Tomta ligger ikke utsatt til med 

tanke på øvrige (kjente) naturfarer. Adkomst til tomta og parkering må utredes. Den gamle steinkaia 

er et byggverk som skal tas vare på i prosjektet.  

(Prosjektet inngår i strekning kalt OMR 15 B (fra COOP til den videregående skolen), og skal i 

reguleringsarbeidet forholde seg til aktuelt influensområde, som er hele denne strekningen. Dette er 

igangsetterprosjektet som skal sette standard for det som kommer etter.) 

 

4.2 Areal-ROS knyttet til allerede bebygde områder   
Vi står sannsynligvis overfor en ny klimahverdag som krever at kommunene må gjøre vurderinger av 

hvilket risikobilde allerede bebygde områder kan være utsatt for – i dag og i framtida.  

Ulike uønskede hendelser som skred, oversvømmelser fra vann- og avløpssystemet pga. manglende 

ledningskapasitet, flom, erosjon, havnivåstigning og stormflo, støy og trafikk, forurensing – utslipp til 

luft, sjø og jord, vind, radon, skade på sårbare arter eller objekt, fare for eksplosjoner og 
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brannfaresmitte, m.m. (dvs. mange av temaene listet i punkt 2.2) vurderes tematisk i de følgende 

avsnittene.  

OMR 14, Strandveien/sentrum og OMR 15 A, B og C, «Sjøfronten» (se vedlegg 4) er eksisterende, 

bebygde områder som inngår i arealdelen som områder som skal gjennomgå revisjon (jf. kapittel 3). 

De fleste tema som vurderes her i punkt 4.2, er sentrale og bør fanges opp i dette revisjonsarbeidet. 

Snøskred, sørpeskred, stein-, jord- og flomskred og steinsprang samt skredvifter: Klikker man på 

aktsomhetskartene (teoretisk beregnet) for de ulike skredtypene på www.skrednett.no, oppdager 

man at store deler av Skjervøy kommune er potensielt utsatt når det gjelder disse naturfaretypene.  

I selve tettstedet er eksisterende bebyggelse omkranset av aktsomhetssoner: under Lailafjellet, 

under Fiskenesfjellet, langs hele Stussnesfjellet, under Urfjellet og under fjellet i Ytre havn. I tillegg er 

området i bekkedalen fra Vågen og oppover kartfestet som aktsomhetssone for jord- og 

flomskredfare.  

I de øvrige områdene i kommunen, på øyene, strekker aktsomhetssonene seg stort sett langs hele 

fylkesveinettet. Dette betyr at store områder potensielt kan være berørt av de ulike skredtypene 

nevnt. Det er gjort avbøtende tiltak i form av tunnelbygging, rasoverbygg, rasforbygging knyttet til 

skole og andre sosiale institusjoner.  

Skog og vegetasjon betegnes som et risikodempende element når det gjelder fare for skred av ulike 

typer. Skogen har betydning med tanke snøskred da den kan ha noe å si på forankringseffekt og 

bruddforplanting (stammer og røter) samt når det gjelder påvirkning på snødekket (bl.a. gjennom 

kronedekning). Men dersom et snøskred først utløses, og skredet er stort, knekkes selv de største 

trærne som finnes her nord, «som fyrstikker». Steinsprang og steinskred stanses ikke (i hvert fall 

sjelden) av trær. Skog, trær og vegetasjon bidrar derimot til å absorbere nedbør og reduserer dermed 

risiko for flom ved for eksempel styrtregn. Vegetasjon vil også bidra til å redusere sannsynligheten for 

at jord- og flomskred utløses. Som en generell regel bør ikke skog, trær og vegetasjon fjernes i 

tilknytning til eksisterende bebyggelse uten at konsekvensene er vurdert. Hogst er ikke et 

meldepliktig tiltak, derfor er en generell planbestemmelse vedrørende skog og vegetasjon formulert.  

I en kommune som Skjervøy, der mye areal er heftet med naturfarer, kan man ikke uten videre, bare 

med utgangspunkt i teoretisk beregnede aktsomhetskart for skred, si nei til enhver utbygging som er 

berørt av skredfaresoner. Når et forslag om en ønsket utbygging legges fram, og tvil råder, må det 

stilles krav om dokumentasjon som eventuelt «friskmelder» arealene gjennom grundigere 

vurderinger og, ved behov, videre undersøkelser utført av fagkyndig tredjepart.   

Det aller viktigste forebyggende tiltak med tanke på å unngå uønskede hendelser, er å ikke bygge i 

områder som kan være skredutsatte. Dette gjelder også bygging på skredvifter. Skredvifter er ikke 

kartlagt i Skjervøy kommune, men temaet må tas inn og «sjekkes ut» i behandling av 

reguleringsplaner og øvrig enkeltsaksbehandling. Skredvifter kan identifiseres relativt enkelt ut fra 

topografiske kart, flyfoto og befaring i terrenget.  

Når det gjelder sørpeskred, er ikke dette en skredtype som ikke kommer fram på aktsomhetskartene. 

Denne skredtypen forventes å øke i frekvens og omfang pga. de forventede klimaendringene. Disse 

skredene utløses i flatere terreng enn øvrige snøskredtyper. I tillegg skrider de lenger pga. sin 

vannmettede konsistens.    
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Forurensing – utslipp til grunn, til sjø og til luft samt støy: Havneområder der det vært bedrevet 

ulike former for maritim nærings- og industrivirksomhet over år, har utslipp forekommet. Både på 

arealer som er i nåværende bruk, og på arealer som tidligere er benyttet til slike virksomheter, vil det 

sannsynligvis være forurensinger i grunn på land og i sjøbunnen utenfor.  

Skjervøy kommune har satt risikovurdering av havneområdet i tettstedet på dagsorden (jf. Strategisk 

næringsplan). Kartleggingen vil gi oversikt over hvilke forurensinger som finnes samt omfanget, 

hvilke potensielle uønskede hendelser som kan oppstå, og hvilke tiltak som bør settes inn for å 

redusere sannsynlighet for uønskede hendelser og for å kunne være beredt til å redusere 

konsekvensene dersom slike hendelser skulle inntreffe.  

Aktiviteter som mudring og utfylling i havneområdet og båttrafikk (lokal fiskeflåte, fritidsbåter, 

Hurtigruta og hurtigbåten) representerer mulige forurensingshendelser. Dette vil kunne gi 

konsekvenser for matproduksjonen som foregår i Været. Mudring og utfylling i sjø krever tillatelse fra 

Fylkesmannen. 

Det påregnes også at der det finnes kuldeanlegg, vil det finnes ammoniakkilder som kan føre til 

gasslekkasjer. I fall en slik uønskede hendelse vil hele tettstedet kunne bli berørt, avhengig av 

utslippsmengde/varighet og av vindforhold på aktuelt tidspunkt. Under spesielle vilkår kan 

ammoniakkgass være eksplosiv og brennbar. Hvor mange og hvor disse ammoniakkgasskildene er 

lokalisert har det ikke vært mulig å få oversikt over. De finnes trolig i tilknytning til fryserianleggene 

som er lokalisert de ulike stedene i kommunen. Å skaffe oversikt over dette vil være et arbeid 

kommunen må gjøre i forbindelse med helhetlig ROS i kommuneplanens samfunnsdel og i 

beredskapsplanarbeidet.   

Luftforurensing kommer også i form av utslipp fra landverts transporter og biltrafikk. Et stort antall 

trailere kjører daglig gjennom sentrum til og fra Ytre havn. Det er noe uklart i hvilket omfang det er 

oppført boliger i, og i umiddelbar nærhet til havna. Det som kan sies med sikkerhet er at det ligger 

boliger med svært kort avstand til aktivitetene langs «Sjøfronten». Et viktig tiltak for å redusere antall 

mennesker som blir utsatt for negative konsekvenser av dette naboskapet, som støy og trafikk, er å 

ikke tillate flere boenheter i direkte tilknytning til havneområdet. Dette vil også være et godt tiltak av 

hensyn til næringene og bedriftene som holder til her. I gjeldende detaljplaner for sentrumsområdet 

er det tillatt med boliger i de øverste etasjene. I de senere årene er også bruksendringer fra 

næringsareal til leiligheter skjedd på gateplan. Disse er utsatt for trafikkstøy og støvplager. Økt 

aktivitet med skiftarbeid og økte næringstransporter samt trailerparkering med tilhørende nattstøy, 

kan gi berørte beboere økte helseplager.  

Når det gjelder det gamle avfallsdeponiet sør for Hollendervika, vil det med økt nedbør kunne føre til 

spredning av ev. forurensede masser samt forurenset avrenning fra dette området. Skal denne 

deponitomta benyttes til trailerparkering, må det gjøres tiltak mht. grunnforholdene i forkant.  

Havnivåstigning og stormflo: Skjervøy kommune har bokstavelig talt hav på alle kanter, og «truslene 

fra havet» – havnivåstigning og stormflo – er blitt ett av de «nye» temaene som kommunen skal ta 

høyde for i arealplanleggingen. Det meste av nærings- og industriarealene i kommunen ligger på 

«kaikant» og kan bli berørt. Dette gjelder både i tettstedet og ute i distriktet.  
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Stormflotallene i DSB-rapport Havnivåstigning i norske kystkommuner er basert på 100-års 

gjentaksintervall. Statens kartverk har utført beregninger og kommet fram til at for Skjervøy 

(målepunkt Skjervøy tettsted, målt i forhold til NN1954) er 20-årsflo med høyeste 

usikkerhetsintervall på 310 cm og med midlere usikkerhetsintervall ved 20-årsflo er 275 cm. Ved 100-

årsflo er tallene på respektive 330 og 295 cm.   

Nærings- og industrivirksomheten langs hele havna kan, på sikt og sett i lys av tallene presentert, 

være utsatt med tanke på skade på bygninger og materiell. Når det gjelder nye tiltak langs 

«Sjøfronten» bør planeringshøyden ligge over kote + 4,0 moh.  

Et siste poeng som må nevnes når det gjelder potensielle farer knyttet til havnivåstigning og stormflo 

er mulige konsekvenser for fyllinger i sjø, moloer, o.l. Disse infrastrukturelementene vil bl.a. kunne bli 

påført økt belastning og påvirkning (utvasking), noe som kan føre til økt ustabilitet og i verste fall 

utrasing. Mer kunnskap om disse forholdene og hvordan de bør håndteres, vil sannsynligvis komme 

fra sektormyndighetene etter hvert. 

VA og flomveier, bekker og elver: Vi legger stadig med areal under asfalt og produsere således flere 

harde flater, noe som gir rasker avrenning og dermed mer vann på kortere tid samt høyrere 

erosjonsaktivitet. Vi bygger igjen og stenger inne naturlige bekker og småelver. Vi krymper elvenes 

tverrprofiler. I klimatilpasset arealplanlegging må man tenke ekstremnedbør og økt temperatur, 

tenke ivaretakende eller forsinkende tiltak, sikre tilstrekkelig rørkapasitet og skape trygge flomveier. 

Ifølge Klimaprofil Troms er det antatt at nedbørsøkningen kan bli på 20–40 %. Når det gjelder 

Skjervøy, er det fra kommunens side uttalt at eksisterende VA-systemer i eksisterende boligområder i 

tettstedet har den nødvendige kapasiteten – også med tanke på økt nedbør og styrtregn. Flom som 

kan ramme tettbebyggelsen kan sies å være lite sannsynlig.  De fem bekkene som renner gjennom 

tettstedet har hittil, så vidt kjent, ikke utgjort noen trussel.  

Generelt bør man være spesielt oppmerksom på de bratte, små vassdragene. Disse kan vokse raskt 

og kan i tillegg har stor eroderende kraft i seg. 

Vind og vindbelastninger: Risiko knyttet til økt vindbelastning, som et resultat av klimaendringene, 

har hittil ikke vært et framtredende tema i arealplanlegging. Men med erfaringene fra de siste års 

hendelser i Norge har «vind» kommet på dagsorden og gir grunn til å komme med noen refleksjoner 

når det gjelder øykommunen Skjervøy. I tettstedet kan noe bebyggelse være utsatt til da den er 

plassert på høyder. Vinddata er p.t. ikke tilgjengelig i kartdatabasene. Poenget må likevel være at 

kommunen opptrer aktsomt når det gjelder plassering av ny boligbebyggelse og spesielt når det 

gjelder hvor i terrenget byggene legges. Selv med TEK 10 og teknologi i hånd, bør man, av hensyn til 

sikkerhet og energivennlig planlegging, unngå de beste utkikkspunktene, og ikke tillate bygging «bare 

fordi man kan». Disse refleksjonene gjelder selvsagt også fritidsbebyggelse som kanskje i enda større 

grad ønsker «unik panoramautsikt med sol».  

Marin grense – kvikkleireskred: Marin grense er det høyeste nivået havet nådde etter siste istid. I 

Skjervøy kommune ligger mesteparten av det arealet som er bebyggelig, under marin grense (snitt 

rundt 55 moh.). Dette i seg selv trenger ikke bety at arealene er utsatt med tanke på ustabile 

grunnforhold og kvikkleireskred. Løsmassekart (www.ngu.no) gir oversikt over hvilke typer 

løsmasseavsetninger og materialer som finnes, og disse gir indikasjoner på hvilket aktsomhet som 

bør utøves ved små og større byggetiltak eller andre former for terrenginngrep.   

PS 18/16

http://www.ngu.no/


15 
 

I NVEs veiledningsmaterialet (veileder nr. 7, 2014) sies følgende: «… den groveste avgrensningen av 

aktsomhetsområder for områdeskred er å markere alle områder under marin grense som 

aktsomhetsområder. Dette vil i mange tilfeller være lite tilfredsstillende, fordi det gir svært begrenset 

informasjon. Det anbefales derfor å avgrense (innskrenke) aktsomhetsområder til områder med 

marine avsetninger. En ytterligere innsnevring kan skje ved en terrenganalyse der den bare får med 

marine avsetninger med terrengforhold der det kan gå områdeskred.» 

I denne arealdelen løses forhold rundt marin grense og kvikkleireskred i bestemmelsene på følgende 

vis: Alt terreng under marin grense med marine avsetninger er aktsomhetsområde. Tiltak som 

«rammes» av denne begrensingen, skal benytte fagkyndig kompetanse fra godkjent tredjepart for å 

eventuelt få dokumentert «friskmelding».  

Radon: Radonmålinger utført i tilknytning til deler av bebyggelsen på Skjervøya viser at det finnes 

høyere konsentrasjoner enn det som er anbefalt av Statens strålevern. Resultatene fra disse 

målingene, utført i 2000/2001, indikerer at det i nye utbyggingstiltak og i eksisterende bebyggelse, 

herunder spesielt bygninger som huser sosial infrastruktur, bør være gjenstand for 

radonundersøkelser med ev. påfølgende tiltak. 

Eksplosjon- og brannsmittefare: Brann- og eksplosjonsfare påpekt i tilknytning til Skjervøy kirke og 

ev. etablering av Prestegårdsjorda friområde, samt i tilknytning til kuldeanlegg lokalisert ulike steder i 

kommunen – enten i drift eller ute av drift. I tillegg er bensinstasjoner og -pumper potensielle 

fareområder. Det er ikke planlagt ny arealbruk i tilknytning til drivstoffanlegg. For øvrig håndteres 

problemstillinger knyttet til eksplosjon og brann i kommunens helhetlig ROS- og beredskapsarbeid.  

Sårbare områder og objekt, og sårbare og trua arter samt naturtyper: I hvert utbyggingsområde i 

punkt 4.1 er forhold knyttet til sårbarhet og naturtyper vurdert i hvert enkelt tilfelle i OMR 1–13 

(OMR 14 og OMR 15 A, B og C inngår i punkt 4.2, se vedlegg 4 for områdeoversikt). Ser vi på 

situasjonen i de bebygde områdene og andre områder som inngår i en større sammenheng, vil vi 

kunne skaffe oversikt over hvilke krav til årvåkenhet som stilles. Kirka er nevnt som et sårbart objekt. 

Engnesveien og Engnesodden bærer krigshistorien i seg. Kulturminnefeltene på Sandøra er en lett 

tilgjengelig skatt. Ål i Vågavannet (observert i 1992) er kritisk truet og rødlista i 2010. I denne 

arealdelen blir i nedslagsfeltene for drikkevannskilder på Arnøya og Kågen ikke berørt av utbygging. 

Det verna vassdraget i Nord-Rekvikdalen er heller ikke berørt. Tjuvdalen landskapsvernområde 

berøres selvsagt heller ikke av utbyggingsaktivitet. Området rundt Vågvannet er definert som et 

lokalt viktig viltområde med flere hekkende arter som fiskemåke, stokkand, krikkand og siland (NINA-

rapport 2007, Biologisk mangfold i Skjervøy kommune). Ved tiltak i tilknytning til Vågvannet må disse 

hensyntas.  

 

4.3 Avsluttende kommentar – kobling mellom ROS 
og planbestemmelsene 
Risiko- og sårbarhetsanalysen ligger til grunn for utarbeidelse av planbestemmelser og retningslinjer 

til kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune utformet i vedlegg 1. Og det er først og fremst i 

kapittel 3 og i kapittel 4 i planbestemmelsene at disse forholdene blir ivaretatt. Her stilles det krav 

om hvilke vurderinger, utredninger og analyser som skal gjennomføres for at de ulike risiko- og 

sårbarhetstema skal ivaretas på best mulig måte i videre reguleringsplanarbeid og i enkeltsaker.  
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Innledning 
I etterkant av vedtatt arealdel vil det være videre utredninger og analyser, planprosesser, 

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

listes disses arbeidsoppgavene.  

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

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

ressursstrategisk når det gjelder planoppgaver og planrelaterte analyser og utredninger.  

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

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

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

Strekning 1: Fra Ytre havn til krysset ved COOP-bygget 

Strekning 2: Fra krysset ved COOP-bygget til den videregående skolen 

Strekning 3: Fra den videregående skolen til Indre havn/Kollagerneset 

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

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

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

 Skaffe oversikt over eksisterende arealbruk og slik kunne vurdere og identifisere 

arealreservene som finnes 

 Skaffe oversikt over gjeldende eiendomsforhold, festeavtaler med tidshorisonter 

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

næringer representerer den enkelte, landbasert eller sjøbasert? Matproduksjon eller 

grovindustri? Lagervirksomhet? Bolig, handel, service? 

 Risikovurdering av hele sjøfronten med tanke på potensialet for uønskede hendelser 

 Gjennomføre en SWOT-analyse 

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

forurenset grunn 

 Skaffe oversikt over mulig utfyllingspotensial  

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

forutsetninger for gjennomføring av strategier 

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

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

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

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

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

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

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

 Skaffe oversikt over arealbruken i eksisterende bygninger 

 Undersøke konkret hvilke arealbruksendringer som har pågått i bygningene de siste 

årene 

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

næringstransporter 

 Identifisere parkeringsutfordringer 

 Opprusting av snarveier mellom Havnegata og Strandveien samt lekeplasser 

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

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

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

«Sjøfronten» henger tett sammen.   

 

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

dette kommunens største framtidige utviklingsområde for bolig, idrett, kompatibel 

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

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

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

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

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

avslutningsplan som ivaretar etterbruken. Arbeidet med reguleringsplanen er under 

oppstart per mai 2015. 

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

utbyggingsområdets framtidige potensial ødelegges. Området mellom veiene kan være 

aktuell, alternativ trasé. 

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

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

for rundt 30–35 kjøretøy. 

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

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

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

ulike aktivitetene og samspillet mellom dem drøftes.  

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

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

inneholder både lokaliseringselementer og utformingsdrøftinger.  

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

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

parkeringsspørsmålet best kan håndteres må være høyt på dagsordenen. Støyproblematikken 

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

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

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

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

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

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

innbyggerne og flere forslag om aktuelle lokaliseringer kan komme.   

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

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

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

enkelttomter i tettstedet dette kan være aktuelt.)  

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

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

lokalisering av aktuelle fortettingstomter.  

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

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

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

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

må gjøres. 

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

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

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

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

kirka, samt naboer.  

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

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

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

med andre naturfarer.  

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

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

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

næring og industri. 

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

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

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

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

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

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

potensiell jord- og flomskredfare.  

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

B13. Lekeplasser: Gjennomgang av alle lekeplasser i kommunen. 

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

videre prosess.   

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

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

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

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

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

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

prosjekt som undersøker muligheter for vindmøller, bølgekraft og tidevannsanlegg. 

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

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

aktuelt.  

 

 

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

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

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

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

 Revisjon av sentrumsplan fra 1992 

 Områdeplan med tilhørende nødvendig detaljregulering av de tre strekningene som 

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

 Områdeplan for «Vågvann steinbrudd og omegn / Skattørfjellet» 

 Områdeplan/reguleringsplan for utvidelse av Sandøra nordøstover 

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

Langbakke) 

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

og friområde.  

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

føre opp flerleilighetsbygg 

 Regulering av snarveier. 

 

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

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

holder også på med planlegging av rassikring.  

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

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

reindriftsnæringen.  

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

reguleringsplan må dialogen med «Reguleringsplan Kobbepollen fritidsformål» løse 

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

avklares.  

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

turismeformål: Reguleringsplan skal utarbeides.   

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

hytteenheter.  

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

fylkeskommune/fylkesrådet.  

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

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

 

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

 

 

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

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

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

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

kommunen skal utarbeide i nær framtid. 
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VEDLEGG 4 
 

Områdenummer og områdenavn  
Utbyggings- og endringsområder 
 

Kommuneplanens arealdel 2015–2027, merknadsbehandling 

31.08.2015 

 

 

 

OMR-nr. områdenavn 
OMR 1 Vågvann steinbrudd / Skattørfjellet – kombinert formål 

bolig/idrett/kompatibel næringsvirksomhet/utleiehytter 

OMR 2 Området mellom veiene – landbasert nærings- og industrivirksomhet 

OMR 3 Utvidelse av Sandøra nordøstover – sjøbasert, «ren» næringsvirksomhet 

OMR 4 Kobbepollen – fritidsbebyggelse  

OMR 5 Kobbepollen – næringsområde, reinslakteri 

OMR 6 Steinbruddet på Kågen ved bruhodet (H910-34) 

OMR 7 Arnøyhamn havn – utvidelse av eksisterende industriområde 

OMR 8 Langfjorden 59/10 – fritids- og turistformål 

OMR 9 Årviksand – oppstillingsplass for campingvogner og bobiler på  

OMR 10 Årviksand – fritidsbebyggelse 

OMR 11 Årviksand – friområde (skitrekk i Bromlia) 

OMR 12 Haukøya – fritidsbebyggelse. Tatt ut av planen etter innsigelse 

OMR 13 Prestegårdsjorda park – omregulering fra bolig til offentlig formål 
(tjenesteyting, barnehage) (H910-46) 

OMR 14 Strandveien/sentrum – område som inngår i revisjon av sentrumsplan 

OMR 15 A Sjøfronten: Strekning 1 fra Ytre havn til COOP (inngår i revisjon av 
sentrumsplan, alternativt som egen ny områdeplan) 

OMR 15 B Sjøfronten: Strekning 2 fra COOP til den videregående skolen  

OMR 15 C Sjøfronten: Strekning fra den videregående skolen til Indre 
havn/Kollagerneset 

OMR 15 D Prosjekt «Skjervøy brygge» 

OMR 16 Storbukta – industriområde (H910-33) 
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VEDLEGG 5: Liste over reguleringsplaner samt H710-soner 

og noen utvalgte H730-soner, Skjervøy kommune 
Datert 31.08.2015 

Vedtatte reguleringsplaner er vist som hensynssoner H910.  

I påvente av regulering: Hensynssoner H710 (båndlegging).  

 

 

Hensynssone Sted Formål Vedtatt K-sak 

H910_1 Årviksand Steinbrudd 1998  

H910_2 Ringveien, Årviksand Boliger, offentlige bygninger 21.10.87 103/87 

H910_3 Årviksand havn Industri, havn 29.09.93 50/93 

H910_4 Haugnes Hytter, gammel boligbebyggelse, 
naust 

19.12.02 54/02 

H910_5 Haugen Steinbrudd 28.04.99 12/99 

H910_6 Arnøyhamn Industriområde og havn 28.04.99 15/99 

H910_7 Vorterøy Hytteområde og brygge 28.04.00 24/00 

H910_8 Eidevannet  Friområder, flerbrukshus 21.09.05 37/05 

H910_9 Verftsveien Boligområde 17.11.03 40/03 

H910_10 Vågen Boligområde, offentlig bygg 21.06.95 39/95 

H910_11 Dreyerjorda Boliger, offentlige bygg, 
forretninger, kontor 

22.04.88 66/88 

H910_12 Spellemannsdalen Boliger, friområde 29.09.93 47/93 

H910_13 Ringveiene Boliger 11.10.71 95/71 

H910_14 Indre havn Industri, kontorer, off. bygg NB! 
mange endringer etter 1987. 

27.11.87 119/87 

H910_15 Indre havn Industri 09.11.94 42/94 

H910_16 Skjervøy sentrum Boliger, industri, forretninger, off. 
bygg, parkering 

1973  

H910_17 Sentrum nord Boliger 18.06.97 28/97 

H910_18 Forlengelse av 
Nordveien 

Boliger, fareområde 06.05.92 56/92 

H910_19 Skjervøya Utvidelse kirkegård 22.12.93 70/93 

H910_20 Idrettsanlegget Idrett 20.06.00 35/00 

H910_21 Ytre havn Forretninger, industri. Endringer. 
Delvis overdekket av Skjervøy 
sentrum fra -73 

13.06.90 30/90 

H910_22 Sandvåghaugan Boliger, off. bygg 12.03.97 2/97 

H910_23 Sandvågen Boliger, off. bygg, småbåthavn 12.06.92 69/92 

H910_24 Kveldssolveien og 
menighetshus 

Boliger, menighetshus 05.04.67 
26.04.95 

31/67 
28/95 

H910_25 Vågvannet Friluftsområde, grendehus, 
parkering, fareområde 

29.09.93 48/93 

H910_26 Vågvann steinbrudd Steinbrudd 29.04.96 26/96 
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H910_27 Hollendervika Boliger, off. bygg, forretning 
Endringer 

21.06.95 38/95 

H910_28 Hollendervika Industriområdet ved 
Sorteringsanlegg for avfall 

27.02.98 4/98 

H910_29 Hollendervika Modellflyplass 29.09.00 44/00 

H910_30 Hollendervika Helikopterlandingsplass 29.1195 75/95 

H910_31 Lauksletta Steinbrudd 29.09.00 46/00 

H910_32 Arnøyhamn Industriområde. Industri og 
forretning 

21.09.90 43/90 

H910_33 Storbukta Industriområde 18.02.87 4/87 

H910_34 Kågen Steinbruddet 29.04.98 15/98 

H910_35 Kobbepollen Hytter, naust, parkering for 
bobil/campingvogner, 
bål/grillplass 

16.03.05 3/05 

H910_36 Skattøra Kulturminner 30.04.97 10/97 

H910_37 Lauksund havn Boliger, sjøretta bygg/industri 29.09.00 45/00 

H910_38 Lauksundskaret 
ferjeleie 

 2007  

H910_39 Jekthamna 
Vorterøya 

Fritidsbebyggelse, naustområde 17.03.04 4/04 

H910_40 St. Hanshaugen Boligområde 23.09.09 26/09 

H910_41 Fiskenes Boliger, renseanlegg 15.06.11 20/11 

H910_42 Uløybukt ferjeleie Ferjeleie og steinbrudd lenger 
nord 

15.06.11 21/11 

H910_43 Sandøra Industri, fornminner, 
kommunaltekniske anlegg 

22.04.88 67/88 

H910_44 Vågvann Boligområde 30.09.74 88/74 

H910_45 Skjervøy syd Boligområde, offentlig bygg 18.02.87 37/87 

H910_46 Prestegårdsjorda Boliger, friområde 23.09.09 25/09 

H910_47 Ytre havn Rorbuer i Ytre havn, turisme   

H910_48 Ytre havn Endring av Ytre havn, boligformål   

H910_49 Hamnnes på 
Laukøya 

Hamnes hyttefelt og turistformål   

H910_50 Langbakken Ny veitrasé 06.05.15  

H910_51 Sandøra Sandøra industriområde 06.05.15  

H910_52 Ratamajordet    

H910_53 Skjervøy Utvidelse av kirkegård   

     

H710_1 KPA Singla Tunnel   

H710_2 Kågsundet Tunnel   

H710_3 Lauksundet Bru   

H710_4 Bjørkestøl, Uløya Fritidsbebyggelse   
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/97 -6 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 08.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/16 Formannskap 21.04.2016 

 

Opprettelse av Skjervøy kommunes faste byggekomité samt underliggende 

plankomité. 

Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommune oppretter en fast byggekomite for alle større byggprosjekt i kommunal regi. 

Byggekomiteen skal ha mandat til å følge opp et byggeprosjekt fra A til Å etter at Skjervøy 

kommunestyre har fastsatt rammebetingelse for prosjektet. Byggekomiteen rapporterer direkte 

til kommunestyre. For å avhjelpe byggekomiteen opprettes det parallelt med byggekomiteen en 

plankomite for hvert enkelt byggeprosjekt som skal ha ansvar for det faglige innholdet i 

byggeprosjektet. Plankomiteen rapporterer direkte til byggekomiteen.  

 

Skjervøy kommunes faste byggekomiteen skal bestå av: 

 

(Leder) Ordfører 

(Medlem) 2 Politikkere 

(Medlem) Teknisk sjef 

(Medlem) Etatsleder ihht type bygg 

(Sekretær) Prosjektleder 

 

Etatslederen som er under de ulike byggeprosjekter har ansvar med å opprette, lede og 

sammensette plankomiteen.   

 

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommune skal igangsette flere store byggeprosjekter og teknisk sjef ser store 

utfordringer i forbindelse med dette. 

 

Teknisk sjef ser for seg at byggekomiteen skal være det organ i kommunen som kan ta hurtige 

beslutninger der dette trengs dette for at prosjektene skal få den kontinuitet som trengs for at 

byggeprosjektet skal lykkes. Byggekomite rapporterer direkte til kommunestyret. 
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Saken om plankomité var oppe til behandling i kommunestyret sak 9/16 datert 16.03.16 der det 

ble fattet følgende vedtak sitat: 
Kommunestyret delegerer til formannskapet å velge byggekomite.  

Forhold som bør utredes:  

1. Er det hensiktsmessig at ordfører er leder av en byggekomite?  

2. Skjervøy kommune har flere store prosjekter som skal realiseres i planperioden. Vil det bli 

ei for stor belastning på medlemmene å ha bare en byggekomite?  

Vurdering 

Kommunen har pr. i dag vedtatt oppstart av Kollagerneset, ny 4 avdelings barnehage, utvidelse 

av helsesenteret med en ny demensavdeling, utvidelse av gravlunden, inntaksdammen på Kågen 

og nye utleieboliger. 

 

I kommunen skal det også igangsettes 3 store prosjekter dette i regi av Statens vegvesen 

(Langbakken), Kystverket (mudring av Årviksand og Arnøyhamn) og Marine Harvest (nytt 

settefiskanlegg). Disse prosjektene vil/må også kommunen være bidragsytere i ved forskjellige 

sammenheng som omhandler blant annet kostnader og eiendom. 

 

Som leder av byggekomiteen er det foreslått Ordføreren i Skjervøy kommune som har den 

autoritet og beslutningsmyndighet i tråd av sin stilling for at de enkelte byggeprosjekter skal 

kunne drives på en mest effektiv måte.  

Som leder av byggekomiteen er det ordføreren som ledere møtene og har ansvar for at det blir 

fattet vedtak for de forhold som er oppe til behandling. 

 

Møtene til byggekomiteen kan være faste møter eller at komiteen blir innkalt når det oppstår 

problemstillinger i forbindelse med prosjektene som byggekomiteen må avklare raskt.  

 

Det som kan tale for faste møter er at byggekomiteen blir oppdatert jevnlig med tanke på 

fremdrift og økonomi i prosjektet og en kan derfor avverge at man får overraskelser i prosjektet 

som til da ikke er kjent.   

 

For at belastningen for enkeltmedlemmer i byggekomiteen ikke skal bli for stor foreslås det at 

det parallelt med byggekomiteen opprettes egne plankomiteer for hvert enkelt byggeprosjekt. 

Plankomiteen sammensetning vil etatsleder for sitt fagfelt ha ansvar for.    

 

Plankomiteen får da mandat til utforming og innredning av hvert enkelt bygg i samråde med 

prosjektleder/prosjekterende foretak. Byggekomiteen for overlevert plankomiteens arbeid til 

godkjenning.   

 

Det forutsettes for både byggekomiteen og plankomite at myndighetsmandatet ligger innenfor 

de rammer som Skjervøy kommunestyre har fattet.   
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/915 -2 

Arkiv: D34 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 10.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

20/16 Formannskap 21.04.2016 

 

Bruk av reservert kontrakt grøntanlegg i Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

Forskrift om offentlig anskaffelse. 

 

Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommune legger vedlikehold av grøntanlegg ut som begrenset konkurranse ihht 

forskrift om offentlig anskaffelse (FOA) § 3-12 (reserverte kontrakter) 

 

Foretakene ASVO Skjervøy, ASVO Nordreisa og ASVO Kvænangen forespør om pristilbud på 

vedlikehold av grøntarealene på Skjervøy kommune for perioden 01.05.16 til 01.09.16 med opsjon 

for 1+1+1 år til og med år 2019. 

 

Billigste tilbyder får oppdraget med å vedlikeholde Skjervøy kommunes grøntareal for perioden 

01.05.16 til 01.09.16 med opsjon for 1+1+1 år til og med 2019 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommunestyre vedtok i sak 36/15 datert 17.06.15 følgende sitat: 

 

1. Skjervøy kommune skal ta i bruk forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) §3-12, som gir 

mulighet til å begrense konkurranser til arbeidsmarkedsbedrifter.  

2. Formannskapet skal være beslutningsmyndighet i slike vurderinger. Sitat slutt.  

 

Utfra dette vedtak legges saken om reservert kontrakt for grøntarealet i skjervøy kommune til 

politisk behandling i formannskapet. 
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Vurdering 

Kontrakten for vedlikehold av grøntanlegget i Skjervøy kommune har en verdi på ca. kr 350.000,- 

Arbeidet med vedlikehold av grøntanleggene i Skjervøy kommune har så langt vært forbeholdt 

foretaket ASV Skjervøy. ASO bedriften har i den perioden de har hatt oppdraget utført dette ihht 

kontrakten. 

 

Saksbehandler vurderer det dit hen at vedlikehold av grøntarealene er en oppgave som passer 

utmerket til verna bedrifter ihht til arbeidsoppgavenes kompleksitet.  

 

Bruk av reserverte kontakter innebærer at en ved anskaffelser av mindre verdi (mellom 100 000 og 

500 000) skal etterspørre pristilbud fra 3 tilbydere blant arbeidsmarkedstiltaksbedrifter, dersom dette 

er mulig, jfr. de grunnleggende krav i Lov om offentlige anskaffelser, som sier at en anskaffelse så 

langt det er mulig skal være basert på konkurranse. 

 

Dette betyr at en etterspør 3 ASVO bedrifter som i dette tilfelle blir ASVO Skjervøy, ASVO 

Nordreisa og ASVO Kvænangen om pris på vedlikeholdet av grøntarealene i Skjervøy kommune for 

perioden 01-05.16 til 01.09.16 med opsjon for 1+1+1 år til og med 2019 

 

Det etterspør pris på følgende grøntanlegg i skjervøy kommune for avtaleperioden 01.05.16 til 

01.09.16 med opsjon for 1+1+1 år til og med 2019:  

 Grøntanlegg/plen ved pumpestasjon terminalområde 

 Grøntanlegg/plen ved Seppolaparken og rådhuset mot Skoleveien 

 Grøntanlegg/plen rundt bygning Skoleveien 2-4 

 Grøntanlegg/plen mellom Strandveien og Havnegata vis a vis hotellet 

 Grøntanlegg/plen mellom Skoleveien - Eideveien og Kirkegårdsveien 

 Grøntanlegg/plen trekant ved Kirkegården 

 Flagging av 85 små flagg på strekningen Rema 1000-DS kaia på 17 mai og 

konfirmasjonshelgen 

 Søppeltømming av bokser gjennom sentrum av Skjervøy 

 Plukking av søppel strekningen Rema 1000-til DS kaia gjennom sentrum 

 Grøntanlegg/plen ved Helsesenteret etter behov 

 Det bes om timepris for reparasjoner av vinterskader på ovenstående grøntanlegg/plener 

 Foretakene er selv ansvarlig for inntak av personell (sommerarbeidsplasser) 

 Foretaket er selv ansvarlig for å holde og vedlikeholde utstyr. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/84 -6 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 04.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21/16 Formannskap 21.04.2016 

 

Deling av eiendommen gnr 60 bnr 54 i Geitvika 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven  

 

Vedlegg 

1 Søknad om fradeling 

2 Rettsboka med kart 

3 Søknad om deling av eiendom 60/54 

4 uttalelse 

6 201601065-2NVE har ingen merknader til søknad om deling av GBnr 6054, Geitvika på 

Arnøya - Skjervøy kommune 

7 NVE har ingen merknader til søknad om deling av GBnr 60/54, Geitvika på Arnøya - 

Skjervøy kommune. NVEs referanse: 201601065-2 

8 Geitvika: Høringsuttalelse, etter jordloven, til søknad om deling av  eiendom - gnr 60 bnr 54 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

Søknad fremmet av Nord- troms jordskifterett om deling av eiendommen 60/54 i Geitvika på 

Arnøya godkjennes som omsøkt. 

 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at delingen ikke vil komme i konflikt med andre 

arealbruksinteresser.   

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Skjervøy kommune har mottatt søknad om deling av eiendommen 60/54 i Geitvika på Arnøya. 

Søknaden er fremmet av Nord-troms jordskifterett som ett ledd i en pågående jordskiftesak. 
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Fradeling av parsellene er et resultat av rettsforlik i saken hvor kravet er oppløsning av personlig 

sameie på gnr/bnr 60/54 med 13 medeiere. Den ene parsellen er på 40,6 da, mens den andre er på 

407 kvm som skal sammenføyes med 60/82. 

Det er utover dette rettsforliket ikke kjent at det skal utføres nye tiltak på eiendommen.  

De omsøkte parsellene ligger i LNF-sone 2 i kommuneplanens arealdel.  

 

Saken ble sendt på høring til berørte fagmyndigheter. Det er ikke innkommet merknader til 

fradelingene. 

 

Vurdering 

Ettersom det ikke er innkommet merknader eller at det skal utføres nye tiltak på eiendommen 

utover søkte fradelinger anser vi at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 

arealbruksinteresser. En vil derfor godkjenne fradelingen som omsøkt.  
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

 
   

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G Skoleveien 6  Orgnr:  

9189  SKJERVØY           
E-post:  

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR» «POSTSTED» 

«KONTAKT» 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2016/84-2 820/2016 L33 16.02.2016 

 

Søknad om deling av eiendom 60/54 

 

Viser til vedlagte dokumenter med kart. Søknaden gjelder deling av eiendommen 60/54 i 

Geitvika på Arnøya. Eiendommen 60/54 er på ca 123 da og er ubebygd. 

 

Søknaden er fremmet av Nord-troms jordskifterett som ett ledd i en pågående jordskiftesak. 

Fradeling av parsellene er et resultat av rettsforlik i saken hvor kravet er oppløsning av personlig 

sameie på gnr/bnr 60/54 med 13 medeiere. 

Det er utover dette rettsforliket ikke kjent at det skal utføres nye tiltak på eiendommen. 

Den omsøkte parsell ligger i LNF-sone 2 i kommuneplanens arealdel. 

 

Ber om snarlig uttalelse i saken. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Eivind Mathisen 

Avdelingsingeniør 

77775526 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om fradeling 

2 Rettsboka med kart 
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Fra: radhuset@skjervoy.kommune.no
Sendt: 26.02.2016 09:57:10
Til: Grethe Ihlang
Kopi: 

Emne: Message from "MPC5503"
Vedlegg: 20160226095710429.pdf

This E-mail was sent from "MPC5503" (MP C5503).

Scan Date: 02.26.2016 09:57:10 (+0100)
Queries to: radhuset@skjervoy.kommune.no

Side 1 av 1

13.04.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_p_Skjervoy/15579.HTM
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Skjervøy Kommune - Teknisk Etat 

Postboks 145 

9189 SKJERVØY 

 

   

  

Vår dato: 10.03.2016         

Vår ref.: 201601065-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 16.02.2016 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2016/84-2 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVE har ingen merknader til søknad om deling av GBnr 60/54, 

Geitvika på Arnøya - Skjervøy kommune 

Vi viser til varsel om planoppstart datert 16.2.2016.  

NVE er nasjonal forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører vassdrag og 

vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. NVE er derfor høringspart i plansaker hvor energianlegg, 

vassdrag og skredutsatte områder berøres.  

Det søkes om deling av GBnr 60/54 som i dag er ubebygd og det er ikke planlagt noen ny aktivitet på 

området. NVE har derfor ikke vurdert naturfare i området og har heller ingen merknader til saken.  

For tiltak som ikke medfører endret bruk er det ikke nødvendig å oversende saken til NVE for uttalelse.  

 

Med hilsen 

 

 

Ole-Jan Hauge 

regionsjef 

Eva Margareta Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Fra: Post Skjervoy (post@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 11.03.2016 09:11:13
Til: skj-teknisk
Kopi: 

Emne: FW: NVE har ingen merknader til søknad om deling av GBnr 60/54, Geitvika på Arnøya - 
Skjervøy kommune. NVEs referanse: 201601065-2
Vedlegg: 201601065-2NVE har ingen merknader til søknad om deling av GBnr 6054, Geitvika på 
Arnøya - Skjervøy kommune.pdf

From: nve@nve.no [mailto:nve@nve.no] 
Sent: Thursday, March 10, 2016 1:41 PM
To: Post Skjervoy
Subject: NVE har ingen merknader til søknad om deling av GBnr 60/54, Geitvika på Arnøya - Skjervøy 
kommune. NVEs referanse: 201601065-2

Til Skjervøy Kommune - Teknisk Etat

Vedlagt følger dokument 201601065-2 NVE har ingen merknader til søknad om deling av GBnr 

60/54, Geitvika på Arnøya - Skjervøy kommune fra NVE - Norges vassdrags- og 

energidirektorat.

Side 1 av 1

13.04.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE_p_Skjervoy/16410.HTM
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/84 -5 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 29.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

 Formannskap  

 

Geitvika: Høringsuttalelse, etter jordloven, til søknad om deling av  eiendom - 

gnr 60 bnr 54 

Henvisning til lovverk: 

Jordloven §12 Deling 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet viser til Jordlovens §12 og godkjenner fradeling søknad fra   

Nord - Troms jordskifterett som ett ledd i en pågående jordskiftesak. Fradeling av parsellene er 

et resultat av rettsforlik i saken hvor kravet er oppløsning av personlig sameie på gnr/bnr 60/54 

med 13 medeiere. 

 

Vedtaket begrunnes med at eiendommen har 2,05 daa jordekt fastmark, 60,4 daa skrinn fastmark 

og 66,4 daa uproduktiv skog. Dette arealet har ikke vært nyttet på mer enn 30 år i 

jordbrukssammenheng. Etter reglene er ikke noe av arealet på eiendommen å betrakte som 

dyrka jord. 

 

 

 

Saksopplysninger/vurdering 

Viser til vedlagte dokumenter med kart. Søknaden gjelder deling av eiendommen 60/54 i 

Geitvika på Arnøya. Eiendommen 60/54 er på ca. 129 da og er ubebygd. 

 

Søknaden er fremmet av Nord - Troms jordskifterett som ett ledd i en pågående jordskiftesak. 

Fradeling av parsellene er et resultat av rettsforlik i saken hvor kravet er oppløsning av personlig 

sameie på gnr/bnr 60/54 med 13 medeiere. Det er utover dette rettsforliket ikke kjent at det skal 

utføres nye tiltak på eiendommen. Den omsøkte parsell ligger i LNF-sone 2 i kommuneplanens 

arealdel. 
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I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 129,4 

daa,. Av opplysninger i gårdsarkivet går det fram at eiendommen har 2,05 daa jordekt fastmark, 

60,4 daa skrinn fastmark og 66,4 daa uproduktiv skog. Dette arealet har ikke vært nyttet på mer 

enn 30 år i jordbrukssammenheng. Etter reglene blir ikke eiendommen betraktet som dyrka jord. 

 

Ifølge gjeldende arealdel av kommuneplanen for Skjervøy, er den nedre 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.  

 

Eiendommen ikke har vært brukt til landbruk siden 1950-60 tallet. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/174 -2 

Arkiv: 69/693 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 13.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

22/16 Formannskap 21.04.2016 

 

Lars Hallensvei 12 og 14: Vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i 

reguleringsplan for Vågvannet til bygging av dobbel garasje gnr 69 bnr 693 

og bnr 638 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

Reguleringsplan for Vågvann 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap eierne av Lars Hallens 

vei 12 og 14  følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Vågvann: 

 

 Fra pkt 5 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 20 opptil 32 %. 

 Fra pkt 7 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 35 m2 til 50 m2. 

 

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

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

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

ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Eierne av Lars Hallens vei 12 og 14 må fremme egen byggesøknad og eventuelt rivesøknad av 

eksisterende garasjer som behandles administrativt. 

 

Denne delen av vedtaket begrunnes med at dobbelgarasjen er å betrakte som et byggverk på 98 

m2 hvor bl.a. branskillevegg må bygges. Byggverket krever og at det søkes om ansvarsretter. 

 

 

 

 

Saksopplysninger/vurderinger 

Søkerene har i dag en dobbel garasje, i tomtegrensa,  på totalt 48 m2. Denne skal utvides til 98 

m2. Garasjene kan innenfor bestemmelsene, pkt 7, oppføres i nabogrense. 

 

PS 22/16



 

Det søkes om disp fra følgende bestemmelser i reguleringsplanen for Vågvann: 

 

 Fra pkt 5 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 20 opptil 32 %. 

 Fra pkt 7 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 35 m2 til 50 m2. 

 

Under forutsetning av at ingen protesterer mot dette anbefales det omsøkte dispensasjoner gis. 

 

For øvrig vises det til vedlegg. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VÅGEVANN (VÅGDALEN) 

 

 

1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense i planen. Innenfor denne 

 begrensningslinjen skal bebyggelsen plasseres.  

 

2. Boligene skal være frittliggende eneboliger. 

 

3. Bolighusene skal være maksimalt 2. etg. Med tilhørende garasje. Der terrenget  etter 

bygningsrådets skjønn ligger til rette for det kan det for 1. etg. kun tillates innredet underetg. I 

samsvar med byggeforskriftene. 

 

4. Boligene skal ha mønetak. Bygningsrådet kan for spesielle løsninger gjøre unntak. 

 

5. Bygningenes grunnflate medregnet garasje må ikke overstige 20 % av netto tomteareal. 

 

6. Det er i planen vist anslagvis plassering av boligene på hver tomt. Denne planen er 

rettningsgivende og kan fravikes. 

 

7. Garasjene skal helst oppføres som tilbygg til boligen og tilpasset denne med hensyn til 

materialvalg, form og farge.  

 

Bygningsrådet kan hvor forholdene tilsier det tillate oppført frittliggende garasje.  Garasjene              

kan bare oppføres i 1.etg med grunnflate ikke over 35 m2. og skal være tilpasset bolighuset 

med hensyn til materialvalg, form og farge.  

 

Garasjene kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene oppføres i nabogrense. 

 

Garasjenes endelige plassering fastsettes av bygningsrådet.  

 

Plasseringen skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for bolighuset, selv 

om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette. I tillegg til garasjen skal det være 

oppstillingsplass til en bil. 

 

8. Takvinkelen blir fastsatt av bygningsrådet, som kan kreve at bygninger i samme gruppe eller 

langs samme ny - strekning skal ha lik takvinkel. 

 

9. Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldingen se til at bebyggelsen får en god form 

og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt får en harmonisk utforming. Fargen 

på huset skal godkjennes av bygningsrådet. 

 

10. Bygningrådet skal videre godkjenne utførelse, høyde og farge av gjerde mot annen manns 

tomt og vei. 
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11. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn, kan virke 

sjenerende for offentlig ferdsel. De ubebygde områder må gjøre en tiltalende form og 

behandling 

 

12. En del gangveier innen boligområdet kan i den utstrekning dette er nødvendig nyttes av 

offentlige kjøretøyer som renovasjonsbil, sneplog etc.  

 

13. Mindre vesentlige unntak av disse reguleringsbestemmelsene hvor særlige grunner taler for 

det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsvedtektene i kommunen. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1428 -6 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 05.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/16 Formannskap 21.04.2016 

 

Laukslatta: Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Nordreisa og 

Skjervøy kommune fra formålet ferdsel til akvakulturformål gnr 66 bnr 31 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og bygningsloven 

Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 2014 - 2026 

 

Vedlegg 

2 Høringssvar - Dispensasjon fra kystsoneplanen for Skjervøy kommune ved LauksundSkaret 

- slaktemerd 

3 uttalelse 

4 Vedrørende søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen - Gnr 66 bnr 31 - Skjervøy 

kommune - Troms fylke 

5 Kystsoneplankart 

 

Teknisk sjefs innstilling innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Arnøy Laks AS dispensasjon fra 

Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommune område (F2) H7 ferdsel til 

Akvakulturformål (A) for etablering av slaktemerder som omsøkt. 

 

Vedtaket begrunnes med at utviding av akvakulturområdet ikke vil være i strid med 

intensjonene i kystsoneplanen til Skjervøy kommune. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Arnøy Laks AS søker om dispensasjon fra Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 2014 – 

2026, for utlegging/utvidelse av eksisterende ventemerder utfor slakteriet på Skaret. 
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Før de rette instanser kan godkjenne/behandle en slik søknad må plangrunnlaget være i samsvar 

med omsøkt tiltak.  

 

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

17.12.14.  

 

Hadde dette innspillet kommet i kystsoneplanprosessen hadde det blitt tatt med i planen. 

Endring/utviding av ventemerdområdet vil ikke være i strid med intensjonene i kystsoneplanen 

til Skjervøy kommune. Kommunen er derfor innstilt på å gi Arnøy Laks AS dispensasjon som 

omsøkt. 

 

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

vedlagt.  

 

Saken har vært ute til høring hos sektormyndighetene med frist for kommentarer/innspill til 

høringen/søknaden innen 04.03.2016.  

 

Innen fristen har, Kystverket, Fiskeridirektoratet og Sametinget gitt tilslutning at dispensasjon 

kan innvilges. Fylkesmannen i Troms har ikke svart på henvendelsen og vi tolker det som en 

tilslutning til å gi dispensasjon. 

 

Teknisk sjef kan ikke ut fra de opplysninger som fremkommer se at det skulle i denne konkrete 

sak være noe som skulle tilsi at dispensasjon ikke kunne gis.  
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Postadresse: Postboks 185 Sentrum   5804  BERGEN  Besøksadresse: Telefon:   03495 Telefaks:  

Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.no 

Skjervøy kommune Saksbehandler: Tom Hansen 

postboks 145 G Telefon: 97589511 

Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i 

region Nord 

9189 SKJERVØY Vår referanse: 16/1586 

Deres referanse: 2015/1428-2 

Vår dato: 02.03.2016 

Deres dato: 02.02.2016 

Att: Svein Hugo Solberg 

HØRINGSSVAR - DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN FOR SKJERVØY 

KOMMUNE VED LAUKSUND/SKARET - SLAKTEMERD   

Viser til  søknad om dispensasjon fra arealplan i Skjervøy kommune. Arnøy Laks AS 

søker om dispensasjon for utlegging/utvidelse av eksisterende ventemerder utfor 

slakteriet på Skaret. 

Fiskeridirektoratet region Nord har ingen merknader til dispensasjonssøknaden. 

Med hilsen 

Ernst Bolle 

fungerende seksjonssjef 

Tom Hansen 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

Mottakerliste:      

Skjervøy kommune postboks 145 G 9189 SKJERVØY 

Kopi til: 

Svein Solberg, Kystverket Troms 

og Finnmark, Troms 

fylkeskommune, Fylkesmannen i 

Troms, Sametinget 

Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen 9291 TROMSØ 
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Regiondirektør Kystverket Troms og Finnmark

Sentral postadresse: Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847 Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY

Att: Svein Solberg

Deres ref.: Vår ref.:
2016/389-2

Arkiv nr.:
413.2

Saksbehandler:
Jan Olsen

Dato:
03.02.2016

Vedrørende søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen - Gnr 66 bnr 31 -
Skjervøy kommune - Troms fylke

Viser til brev datert 02.02..2016 vedrørende overnevnte.

Kystverket har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra arealplan slik tiltaket av 
søker Arnøy Laks AS er beskrevet og illustrert.

Om innspill om tilrettelegging til slik arealbruk hadde kommet med under behandling av 
kystsoneplanen, ville Kystverket heller ikke hatt innvendinger mot dette.

Med hilsen

Frode Kjersem Jan Olsen
regiondirektør seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

TROMS OG FINNMARK
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TEGNFORKLARING

Kilde for basiskart:

1:60000 Kartmålestokk

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato for siste revisjon av plankart:

Planvedtak:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato Sign

Nordreisa

N

0 500 1000 1500 2000 2500 m
Koordinatsystem: UTM sone 33 / Euref89

Nasjonal arealplan-ID

Høydegrunnlag: NN 1954

Kartopplysninger

Plandata

Kunngjøringsdato for planvedtak:

Saksnummer Nordreisa:

Behandlingsorgan

Høring og offentlig ettersyn fra/til:

Akvakultur - fremtidig

Kombinerte formål sjø og vassdrag - nåværende

Kombinerte formål sjø og vassdrag - fremtidig

Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008

Planens begrensning

Grense for arealformål

Skipsled - nåværende

Linjepåskrift

Fiske låssetting - nåværendeE F/K

Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa 2014 - 2026

Akvakultur -nåværende

Fiske - nåværendeE

Småbåthavn - nåværende

Ferdsel - fremtidig

Ferdsel nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende

Havn - nåværende

Lufthavn - nåværende

Fritids- og turistformål - nåværende

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjeld e

Båndlegging etter andre lover - nåværende

Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

Angitthensynsone - Hensyn reindrift

Faresone - Sone for militær virksomhet

Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa kommuner
Skjervøy

Sjøkart

Svein Solberg og Nord-Troms Plankontor

Faresone grense

Angitthensyngrense

Båndlegginggrense nåværende

Detaljeringgrense

Bestemmelsesgrense

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende stra ndsone - nåværende

194119422013KPK

01.04. - 12.05.2014

Stadfesting Nordreisa komm.styre
Stadfesting Skjervøy komm.styre 37/15 17.06.2015

15/15 26.03.2015

2015/66

Saksnummer Skjervøy:
2015/611

Kommunegrense
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1320 -8 

Arkiv: 69/816 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 30.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

24/16 Formannskap 21.04.2016 

 

Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på Ratamajorda, brudd på gjeldene 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

Henvisning til lovverk: 

 

Reguleringsplan Ratamajordet 

Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-2 og 32-2 

Byggesaksforskriften § 4-1 

Forvaltningsloven §§ 32 og 33 

 

Vedlegg 

1 Vedtaksmelding: Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på Ratamajorda, brudd på gjeldene 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

2 Klagesak på vedtak angående kommunenes innstilling til Ratama-jordet, brudd på 

gjeldene_reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

3 Bilder befaring 30 okt 2015 

4 Tilbakesendelse for underinstansbehandling 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Formannskapet gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy formannskap har med hjemmel i forvaltningsloven § 33 vurdert klagen fra Anna 

Ratama, datert 23.12.2015, og kommet fram til at det ikke er noen momenter som skulle tilsi ny 

behandling og omgjøring av vedtak gjort 30.11.2015 i sak 83/15. 
 

Vedtaket begrunnes med at Skjervøy formannskap ikke er enig med klager om at tiltaket har 

endret fra å være midlertidig, til varig tiltak. Fyllingen som den opprinnelig framstod er planert 

og bryter ikke med regulert formål som anført i klagen. FF2 området som det framstår er etter 

Skjervøy formannskap sitt skjønn ikke til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv og til vesentlig 

ulempe for omgivelsene.  

 

Skjervøy Formannskap opprettholder sitt vedtak gjort 30.11.2015, sak 83/15 som lyder slik:  

 

Klagen/anmerkning er innkommet i rett tid. 
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Klagen/anmerkningen tas delvis til følge. 

 

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 4-1 bokstav d. pkt. 7 pålegges Jørn Larsen å rette opp de 

planeringsarbeider som er utført på område FF2 i reguleringsplanen for Ratamajordet. Det dreier 

seg om at høyden på fylling ikke overstiger 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå og at avstanden fra 

fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Frist for å rette opp ovennevnte arbeider settes 

til 10.06.2016. 

 

Denne delen av vedtaket begrunnes med befaring av området og fotodokumentasjon (vedlagt) 

gjort 30.10.2015. 

 

Planeringsarbeidet som er gjort i friområdet, FF2, anses etter at nevnte forhold i vedtaket er 

rettet opp, som forskjønnende og området vil fremstå som mer tilgjengelig og i tråd med 

gjeldende reguleringsplan. 

 

Vedtaket er begrunnet med at FF2 området er eiet av tiltakshaver. Tiltakshaver har brukt dette 

området til midlertidig plassering av masser i forbindelse med gravearbeider i forbindelse med 

bygging av hus. Tiltakshaver fikk delvis medhold fra Fylkesmannen i Troms i vedtak datert 

23.06.2013 om at reguleringsplanen får ikke virkning for midlertidige tiltak (fylling). 

 

 Vedtaket begrunnes også med at det som er igjen av fyllingen, etter at planeringsarbeid er 

utført, ikke er til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv eller være til vesentlig ulempe for 

omgivelsene utover det at høyden på fylling ikke overstiger 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå og 

at avstanden fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Frist for å rette opp dette er 

satt til 10.06.2016. 

 

En kan heller ikke se at nevnte planeringsarbeider på område FF2 er i strid med gjeldende 

reguleringsplan. Skjervøy kommune betrakter planeringsarbeidet, etter det er rettet opp jfr. 

vedtak i Skjervøy Formannskap, 30.11.2015, som et arbeid som er unntatt søknadsplikt jfr. 

byggesaksforskriften § 4-1. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling, jf. Forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ved en feil ble klagen fra Anna Ratama ikke forelagt formannskapet til behandling som det 

organ som har truffet avgjørelsen. Organet som har fattet det påklagede vedtaket skal på denne 

bakgrunn vurdere om vedtaket skal oppheves eller endres, jf. Forvaltningsloven § 33 annet ledd. 

 

 
 

Vurdering 

Saksbehandler har vurdert klagen og kommet fram til at det ikke er noen momenter som skulle 

tilsi ny behandling og omgjøring av vedtaket i sak 83/15. FF2 området er eiet av tiltakshaver. 

Tiltakshaver har brukt dette området til midlertidig plassering av masser i forbindelse med 
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gravearbeider i forbindelse med bygging av hus. En kan ikke se at det som er igjen av fyllingen, 

etter at planeringsarbeid er utført, er til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv, samt være til 

vesentlig ulempe for omgivelsene utover det at høyden på fylling ikke overstiger 1,5 m fra 

opprinnelig terrengnivå og at avstanden fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Frist for å rette opp dette er satt til 10.06.2016. 

 

En kan heller ikke se at nevnte planeringsarbeider på område FF2 er i strid med gjeldende 

reguleringsplan. Skjervøy kommune betrakter planeringsarbeidet, etter det er rettet opp jfr. 

vedtak i Skjervøy Formannskap, 30.11.2015, som et arbeid som er unntatt søknadsplikt jfr. 

byggesaksforskriften § 4-1. 

 

Saksbehandler ikke er enig med klager om at tiltaket har endret fra å være midlertidig, til varig 

tiltak. Fyllingen som den opprinnelig framstod er planert og bryter ikke med regulert formål som 

anført i klagen. FF2 området som det framstår er etter Skjervøy formannskap sitt skjønn ikke til 

hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv og til vesentlig ulempe for omgivelsene.  
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 Side 3 av 3 

 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1320 -1 

Arkiv: 69/816 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 27.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

83/15 Formannskap 30.11.2015 

 

Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på Ratamajorda, brudd på gjeldene 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og bygningsloven 

Byggesaksforskriften 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Klagen/anmerkning er innkommet i rett tid. 

 

Klagen/anmerkningen tas delvis til følge. 

 

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 4-1 bokstav d. pkt. 7 pålegges Jørn Larsen å rette opp de 

planeringsarbeider som er utført på område FF2 i reguleringsplanen for Ratamajordet. Det 

dreier seg om at høyden på fylling ikke overstiger 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå og at 

avstanden fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Frist for å rette opp ovennevnte arbeider settes til 10.06.2016. 

 

Denne delen av vedtaket begrunnes med befaring av området og fotodokumentasjon (vedlagt) 

gjort 30.10.2015. 

 

Planeringsarbeidet som er gjort i friområdet, FF2, anses etter at nevnte forhold i vedtaket er 

rettet opp, som forskjønnende og området vil fremstå som mer tilgjengelig og i tråd med 

gjeldende reguleringsplan. 
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 Side 4 av 4 

Reguleringsplan for Ratamajordet 

Teknisk sjefs innstilling 

Klagen/anmerkning er innkommet i rett tid. 

 

Klagen/anmerkningen tas delvis til følge. 

 

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 4-1 bokstav d. pkt. 7 pålegges Jørn Larsen å rette opp de 

planeringsarbeider som er utført på område FF2 i reguleringsplanen for Ratamajordet. Det dreier 

seg om at høyden på fylling ikke overstiger 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå og at avstanden fra 

fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Frist for å rette opp ovennevnte arbeider settes til 10.06.2016. 

 

Denne delen av vedtaket begrunnes med befaring av området og fotodokumentasjon (vedlagt) 

gjort 30.10.2015. 

 

Planeringsarbeidet som er gjort i friområdet, FF2, anses etter at nevnte forhold i vedtaket er rettet 

opp, som forskjønnende og området vil fremstå som mer tilgjengelig og i tråd med gjeldende 

reguleringsplan. 

 

Saksopplysninger 

Historikk: 

Jørn Larsen og Hanne Karlsen fikk rammetillatelse for oppføring av enebolig den 01.10.2012 og 

igangsettelsestillatelse 02.12.12 for enkelte tiltak og restene i vedtak av 10.01.13. 

 

Kommunen fikk inn klage fra nabo ang brud på reguleringsplanen da det var lagt masser fra 

bygeområde i friområdet FF2 på gjeldene reguleringsplan. 

 

Klagesaken ble forelagt fylkesmannen til behandling den 25.02.14.  

 

Fylkesmannen gjorde følgende vedtak i klagesaken datert 23.06.14 sitat: 
 

«Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 14.10.2013, sak 95/13, og hjemviser 

saken til fornyet behandling. 

Reguleringsplanen får ikke virkning for midlertidige tiltak. Kommunen har ikke vurdert om 

tiltaket er til hinder for allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig 

ulempe for omgivelsene, jf. pbl. § 30-5.»  

 

Kommunen var etter dette i dialog med tiltakshaver og nabo, og med en felles forståelse om at 

når arbeidene var ferdig skulle tiltaket bringes tilbake til opprinnelig stand.   

 

Sønn av nabo har vært i telefonisk kontakt med teknisk sjef siden da og hevder at tiltaket slik det 

ser ut i dag ikke er iht. reguleringsplanen for området samt at fylling er for nær eiendommen til 

nabo. Utfra dette anser Teknisk sjef at klage er innkommet og klagen er innberettet i rett tid. 

 

 

Hva er grønn struktur herunder friområde? 

Grønnstruktur, er et nytt formål, jfr pbl.  § 12-7. Dette formålet gjør det mulig å avgrense, 

gjennomgående turdrag, parker, friområder, lekeområder og naturområder innen byggesonen. 
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Etter tidligere lov har friområder og parker vært offentlige formål. Det vil fortsatt være det 

vanlige utgangspunktet, men det vil heretter ikke framgå av reguleringsformålet men av 

bestemmelse som gis etter § 12–7 nr. 14, bestemmelser i reguleringsplan, hvilke arealer som skal 

være offentlige.  

 

I reguleringsbestemmelsene benevnes området (FF2) som: 
3. GRØNTSTRUKTUR 

3.1 Friområde (FF1, FF2) 

 

Området er ikke offentlig jfr. disse bestemmelsene. 

 

Vurdering 

 

Fyllingsfoten til FF2 området, som det framgår av vedlagte bilder, ligger helt i grensa til naboene 

enkelte steder og er i strid med byggesaksforskriften. 

 

I byggesaksforskriften § 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse bokstav d pkt 7. står 

følgende: 
 

«Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik 

fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i 

tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være 

mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 

1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg» 

 

 

Iht. søknad fra Jørn Larsen i 2012 skulle det ikke gjøres tiltak i friområdet FF2. Larsen fikk 

problemer med masser som ble tatt ut i tomten og lagret massene i en midlertidig fylling for så å 

tilbakeføre disse på boligtomten. Kommunen vurderte deretter med bakgrunn i vedtak fra 

fylkesmannen at massene kunne lagres her midlertidig inntil arbeidene med boligtomten var 

ferdig.  

 

Arbeidene på eiendom gnr 69 bnr 816 er nå ferdig opparbeidet og arbeidene ferdigstilt.  

 

En kan ikke ut fra de forhold/arbeider som er foretatt i friområdet FF2 er skadelidende for nabo 

utover det at fyllingsfoten ligger nærmere nabogrensene enn 1 meter og at fyllingsfoten på 

enkelte steder synes å være over 1,5 m over opprinnelig terrengnivå (byggesaksforskriften § 4-1 

bokstav d pkt 7). Hvis tiltakshaver ordner disse forholdene med fyllingsfoten vil friområdet FF2 

framstå som vesentlig forbedret og forskjønnet.  
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Skjervøy kommune 

Postboks 145 

9189 SKJERVØY 

Anna Ratama 

Mellomveien 19 

9180 Skjervøy        Dato: 23.12.2015 

            

    

  

Klagesak på vedtak angående kommunenes innstilling til Ratama-jordet, 
brudd på gjeldene reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 

Viser til vedtak i brev datert 9.12.2015 

(Saken gjelder fylling på område som er definert som friområde i reguleringsbestemmelsene.) 

Fylkesmannen sendte 23.06.14 svar til kommunen med følgende, sitat:”…. Kommunen har ikke 

vurdert om tiltaket er til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv, eller på annen måte fører til 

vesentlig ulempe for omgivelsene, jf. Pbl. §30-5” 

Jeg kan ikke se videre at kommunen har behandlet/vurdert det Fylkesmannen ber om. 

Kommunen har derimot valgt å justere og godkjenne en fylling (1,5m høy og 1m fra nabo) som 

tilstrekkelig, jf. § 4-1 i byggesaksforskriften. Men området er regulert til annet formål i 

reguleringsbestemmelsen; et friområde. Hvordan kan kommunen henvise til byggesaksforskriften 

(§4-1) i et område som ikke er formålsdefinert som et ”byggeområde”.  

Hvis et område i reguleringsbestemmelsene skal brukes til annet formål enn først tiltenkt, så er vel 

det søknadspliktig  jf plan og bygningsloven § 20-1. En kan jo spørre seg, hva skal fyllingen brukes til? 

Det kan som ut om kommunen har valgt og ikke se på fyllingen som en formålsendring av området, 

men gjør det likevel med bruk av byggsaksforskriften.  

Kommunen påstår at friområdet FF2 vil fremstå som vesentlig forbedret og forskjønnet hvis 

tiltakshaver ordner forholdene rundt fyllingsfoten – slik det står i dag. Hvilke kriterier er lagt til grunn 

for en slik påstand? Hvem er spurt/tatt med i diskusjon? Det er vanskelig å forstå at kommunen 

mener at området slik det er beskrevet i vedtaket kan betegnes som et friområde.  

Skjervøy kommune har i tidligere saksframlegg og i vedtak besluttet at fyllingen i friområdet skulle 

fjernes med døgnmulkt-belagt tidsfrist. Tiltakshaver klaget saken inn til Fylkesmannen som 

konkluderte med at kommune hadde benyttet feil paragraf for pålegg om fjerning av fylling. Feilen 

som er referert fra Fylkesmannen sin klagebehandling ( sak 95/13) innebar at Skjervøy kommune har 

benyttet feil paragraf  i forhold til midlertidig fylling i to år og døgnmulkt. Spørsmålet mitt er hva som 

er forandret i saken i forhold tidligere vedtak. De to årene for fristen med døgnmulkt på tiltaket er i 

dag godt innenfor fristen til å gjøre et tilsvarende vedtak i dag.  
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Hvilke kriterier er lagt tilgrunn for at en fylling på 1,5 meter i friområdet er en forskjønning av 

området. I Fylkesmannen sin redegjøring i klagesaken er ulemper for naboer framlagt som en 

vurdering. Hvilke vurderinger har administrasjon gjort mht til ulemper til naboen med en fylling på 

1,5 meter over eksisterende terreng. Vi anser fylling som en vesentlig årsak til redusert bokvalitet og 

verdiforringelse av vår boligtomt. I klagebehandlingen til Fylkesmannen framkommer det fra 

tiltakshaver at fyllingsmassene er midlertidig og at de skal benyttes til oppføring av bolig på g/b nr. 

69/816. Det må vel forstås slik at all masse som er deponert i friområdet i følge gjeldene 

reguleringsplan, et areal som jeg anslår til 10m * 30m, med 2,5 – 3 meter høyde vil utgjøre ca 750-

900 kubikkmeter masse, er ulovlig deponert i friområdet uten byggesøknad til Skjervøy kommune 

f.o.m. november 2014 (ihht Fylkesmannen sin saksbehandling). Skal en forstå tidligere oppgitt 

informasjon fra tiltakshaver så er den deponerte massen altså nødvendig for og ferdigstille sin bolig? 

Spørsmålet er også om Fylkesmannen har fått utilstrekkelig med opplysninger i forhold til den reelle 

situasjonen som er/har vært hensikten med deponeringen i friområdet…  

Tiltakshaver (g/b nr. 69/816) har kommunisert at han anser friområdet som sitt private område samt 

benytter i dag området som en utvidelse av sin private boligtomt. Tiltakshaver har i ettertid startet 

og redusere fyllingshøyden på deler av området som er regulert til friområde uten at det har endret 

inntrykket og oppfattelsen av at det er et privat område. I dag benyttes område av tiltakshaver som 

en forlengelse av sin private hage. Dette har skjedd uten noen søknad til kommunen om tiltaket. 

Etter bildet som er vedlagt i saksframlegget til formannskapet så framkommer det hvordan arealet 

benyttes i dag. ( NB. En er normalt trampoline er ca 3,5-4 meter i diameter). For at et friområde skal 

kunne benyttes som det er avsatt til så er det nødvendig at området kan oppfattes slik det er regulert 

til. Bildene som er i saksframlegget til formannskapet er lite representativ for hvordan 

fyllingen/deponeringen framstår i et mer helhetlig bilde, av tilgjengelighet, allmennferdsel samt til 

ulempe for nabo tomten. 

Vi oppfatter det som meget frustrerende at naboer som er positiv til utvikling av Skjervøy-samfunnet 

blir villedet i forbindelse med høringsrunde til gjeldende reguleringsplan for område Det er også 

meget frustrerende og overraskende er hvordan administrasjonen i Skjervøy kommune har opptrådt 

i denne saken. Det at en tiltakshaver kan ta seg til rette og i ettertid få kommunal velsignelse på 

bekostning av de som i reguleringsplanes høringsrunder er blitt forespeilet at området skal framstå 

som et friområde og ikke fremstå som en utvidelse av et privat hageområde.  

Er også noe overrasket at kommune tillater en slik fylling over kommunaltekniske anlegg slik som 

vannledninger. 

Til sist vil jeg vise til tidligere innspill i saken hvor tiltaket i friområdet er årsak til redusert bokvalitet 

for undertegnede samt at en slik «forskjønnelse» ( teknisk sjef siste vurdering) av området vil være 

en verdiforringelse av eiendom  69/515  

Oppsummering 

Med bakgrunn i det som står ovenfor, klager jeg på vedtaket  (i sak. 83/15 i formannskapet den 

30.11.2015.).  Dette begrunnet med at tiltaket er endret fra å være midlertidig, til varig tiltak. Tiltaket 

vil bryte med regulert formål, og at det derfor er gjort saksbehandlingsfeil i behandlingen. 

Fyllingen vil være til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv, samt være til vesentlig ulempe for 

omgivelsene  
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Med hilsen  

Anna Ratama,  

Robin Ratama (sønn til Anna Ratama)  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/84 -5 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 29.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

 Formannskap  

 

Geitvika: Høringsuttalelse, etter jordloven, til søknad om deling av  eiendom - 

gnr 60 bnr 54 

Henvisning til lovverk: 

Jordloven §12 Deling 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet viser til Jordlovens §12 og godkjenner fradeling søknad fra   

Nord - Troms jordskifterett som ett ledd i en pågående jordskiftesak. Fradeling av parsellene er 

et resultat av rettsforlik i saken hvor kravet er oppløsning av personlig sameie på gnr/bnr 60/54 

med 13 medeiere. 

 

Vedtaket begrunnes med at eiendommen har 2,05 daa jordekt fastmark, 60,4 daa skrinn fastmark 

og 66,4 daa uproduktiv skog. Dette arealet har ikke vært nyttet på mer enn 30 år i 

jordbrukssammenheng. Etter reglene er ikke noe av arealet på eiendommen å betrakte som 

dyrka jord. 

 

 

 

Saksopplysninger/vurdering 

Viser til vedlagte dokumenter med kart. Søknaden gjelder deling av eiendommen 60/54 i 

Geitvika på Arnøya. Eiendommen 60/54 er på ca. 129 da og er ubebygd. 

 

Søknaden er fremmet av Nord - Troms jordskifterett som ett ledd i en pågående jordskiftesak. 

Fradeling av parsellene er et resultat av rettsforlik i saken hvor kravet er oppløsning av personlig 

sameie på gnr/bnr 60/54 med 13 medeiere. Det er utover dette rettsforliket ikke kjent at det skal 

utføres nye tiltak på eiendommen. Den omsøkte parsell ligger i LNF-sone 2 i kommuneplanens 

arealdel. 
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I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 129,4 

daa,. Av opplysninger i gårdsarkivet går det fram at eiendommen har 2,05 daa jordekt fastmark, 

60,4 daa skrinn fastmark og 66,4 daa uproduktiv skog. Dette arealet har ikke vært nyttet på mer 

enn 30 år i jordbrukssammenheng. Etter reglene blir ikke eiendommen betraktet som dyrka jord. 

 

Ifølge gjeldende arealdel av kommuneplanen for Skjervøy, er den nedre 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.  

 

Eiendommen ikke har vært brukt til landbruk siden 1950-60 tallet. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/144 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 30.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/16 Formannskap 21.04.2016 

 

Arnøyhamn: Høringsuttalelse, etter jordloven, til søknad om deling av 

eiendommen Tronsvang - gnr 57 bnr 20 

Henvisning til lovverk: 

Jordloven §§ 9 og 12 

 

 

Teknisk sjefs  innstilling 

Med hjemmel i Jordlovens §§ 9 og 12 gjøres følgende vedtak: 

Skjervøy formannskap har ingen merknader til at dyrkbar jord, ca. 3 daa omdisponeres til 

boligtomter og at omsøkt fradeling gjøres. 

 

Vedtaket begrunnes med at i landbrukssammenheng er eiendommen svært liten. Den dyrkbare 

jorda som berøres, 3 daa, er så lite at det ikke har interesse som tilleggsjord for andre. At arealet 

ikke har ikke vært nyttet i jordbrukssammenheng siden 1966 er også vektlagt.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av to boligtomter fra eiendommen gnr 

57 bnr 20 i Skjervøy kommune. Det søkes om dispensasjon ifra kommuneplanens arealdel og plan-

og bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.  

 

Søker: Tone Jensen og Trond Simonsen, Arnøyhamn. 

Erverver: SUS Kystbolig AS 

 

Tomtene som søkes fradelt er hver på ca. 1500 kvm og ligger på oversida av fylkesvei i Arnøyhamn, 

ved Draugnes. Formålet med fradelingene er å føre opp et bolighus på hver av tomtene. 

 

De omsøkte tomtene ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og  

områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.  
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Vurdering 

Landbruk:  

Det har ikke vært landbruksdrift på eiendommen siden 1966. På eiendommen ble det gitt, i sak 

2015/976-2 i formannskapsmøte 07.07.2015, byggetillatelse for ombygging av fjøs til fritidsbolig 

samt bruksendring fra fjøs til fritidsbolig.  
  

Skal dyrka jord eller skal dyrkbar jord tas i bruk slik at den ikke blir egna til jordbruksproduksjon i 

framtida, kan samtykke til deling ikke gjøres uten at det er gitt samtykke til omdisponering etter 

jordloven § 9. Tillatelse til deling gjøres etter jordloven § 12. 

 

I landbrukssammenheng er eiendommen svært liten. Den dyrkbare jorda som berøres, 3 daa, ser 

så lite at det ikke har interesse som tilleggsjord for andre. At arealet ikke har ikke vært nyttet i 

jordbrukssammenheng på 60 år er og vektlagt.  
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

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

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

A & R Eiendom AS 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/62-9 1744/2016 69/231 02.04.2016 

 

Strandveien 62 og 64: Vedtak om igangsettingstillatelse av rivearbeider i 

forbindelse med ombygging av kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 

bnr 231 

 

Saksopplysninger: 

A & R Eiendom AS har fått innvilget rammetillatelse til ombygging av kontorlokaler til 

leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 231 og søker om igangsettingstillatelse av deler av tiltaket dvs. 

rivearbeider som må gjøres før ombyggingen. 

 

AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF for rivearbeider. Bedriften 

har ikke sentral godkjenning på ansvarsområdet. 

 

AR- Ing AS anfører følgende i søknaden: 

 

«Vi søker derfor om ansvarsrett både for prosjektering og utførelse av rivearbeidene slik 

at søknadsprosessen ikke skal forsinke oppstarten ytterligere når vi inngår avtale med et 

firma om totalentreprisen. Dersom denne modellen kan aksepteres, vil rivearbeidet 

foregå på vårt ansvar dersom vi ikke når å inngå avtale med en totalentreprenør før 

rivearbeidet starter. Selv om vi ikke kan vise til referanser for utførende arbeid, kan vi 

ikke se at det skulle være noe i veien for å gi oss ansvarsrett for rivearbeidet. Det er snakk 

om å rive ikke-bærende vegger som ikke passer med ny planløsning, samt himlinger og 

utstyr.» 

 

Vurderinger: 
Siden det er riving av ikke-bærende vegger himlinger og utstyr anses AR-Ing AS som kvalifisert 

til å få SØK, PRO og UTF for rivearbeider. 
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For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 

på: 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

Avfall: 

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 

medhold av loven. Avfallsplan skal utarbeides jfr TEK 10 §9-6 pkt c. - riving av bygning eller 

del av bygning som overskrider 100 m2 BRA .  

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket, avfallsplan, godkjent 

situasjonsplan for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 

endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis A & R Eiendom AS  

igangsettingstillatelse av deler av tiltaket dvs. rivearbeider i forbindelse med ombygging av 

kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 231. 

 

AR-Ing AS gis ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF for rivearbeider 

 

Før rivearbeidet igangsettes må det sendes inn avfallsplan, som skal godkjennes av 

Skjervøy kommune, Teknisk etat. Dette jfr. TEK 10 § 9-6 pkt c. - riving av bygning eller 

del av bygning som overskrider 100 m2 BRA .  

 

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: 

Ar-Ing AS    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

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

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Daniel Bless 

Strandveien 138 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/106-5 1458/2016 69/666 18.03.2016 

 

Strandveien 138:  Søknad om byggetillatelse, som selvbygger, til oppføring av  

tilbygg og garasje gnr 69 bnr 666 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

Det vises til tegning og situasjonsplan.  

 

Daniel Bless søker om byggetillatelse for oppføring av tilbygg til enebolig og garasje på gnr 69 

bnr 666, Strandveien 138. 

 

Tilbygget oppføres som en forlengelse av huset, med 2,9 m i to etasjer. Eksisterende tilbygg 

(bad) vil inngå i denne forlengelsen. Bruksareal på dette tilbygget utgjør ca. 26 m2. 

 

Garasjearealet er på 39 m2 og legges helt i nabogrense. Nabo har gitt erklæring på at dette er i 

orden. 

 

Nabovarsling er gjort og ingen har innvendinger mot byggeprosjektet. 

 

 

Daniel Bless søker om ansvarsrett som selvbygger i funksjonene: 

 

 PRO, ansvarlig prosjekterende bygg -Tiltaksklasse 1. 

 SØK, ansvarlig søker-Tiltaksklasse 1. 

 UTF i tømrer, betong arbeid-Tiltaksklasse 1. 
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Det er et vilkår at det gjelder byggverk til selvbyggers eget bruk. Selvbygger må sannsynliggjøre 

at arbeidet blir utført i samsvar med plan og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk 

forskrift og gjeldende planbestemmelser. Selvbyggeren må sannsynliggjøre at arbeidet vil bli 

tilfredsstillende utført. At en som selvbygger overfor kommunen søker om personlig ansvarsrett 

innenfor funksjoner SØK, PRO og UTF innebærer ikke at han må utføre samtlige 

arbeidsoppgaver selv. Forskriften er ikke til hinder for at selvbyggeren henter inn kompetanse på 

områder han selv ikke behersker. Dette har Daniel Bless gjort rede for i søknaden og muntlig til 

saksbehandler. Tømmer og Betong har på telefon til saksbehandler bekreftet at de skal stå for 

utførelsen av tilbygget. Utførelsen skal gjøres iht krav i TEK 10. 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Daniel Bless byggetillatelse for oppføring av 

enebolig og garasje på gnr 69 bnr 666. 

 

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 6-8, gis Daniel Bless ansvarsrett som selvbygger i 

funksjonene: 

 

 PRO, ansvarlig prosjekterende bygg -Tiltaksklasse 1. 

 SØK, ansvarlig søker-Tiltaksklasse 1. 

 UTF i tømrer, betong arbeid-Tiltaksklasse 1. 

 

 

 

 

 

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: 

Tømmer og Betong AS Postboks 105 9189 SKJERVØY 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

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

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

A & R Eiendom AS 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/62-6 1412/2016 69/231 15.03.2016 

 

Strandveien 62 og 64: Vedtak om rammetillatelse til ombygging av 

kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 231 

 

Saksopplysninger/vurderinger: 

 

A&R eiendom AS har søkt om dispensasjon, fra reguleringsplan for Skjervøy Sentrum og 

rammetillatelse for bruk av 2 etasje i gnr 69 bnr 231 (bankbygget) til boligformål (4 leiligheter) 

samt leie/kjøp av tomt for parkering til leilighetene.  

A&R eiendom AS og Skjervøy kommune har skrevet under på leiekontrakt for parkering. 

 

I møte 24.11.2014 gjorde Skjervøy formannskap følgende vedtak: 

 

«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 for bruk til boligformål 4 leiligheter.  

 

§ 11: Parkering på eget område. 

 

§ 15: bruk av industriområde til parkering. (Det opprettes leieavtale med A&R Eiendom om bruk 

av kommunal eiendom for parkering av 4 biler (10x5meter) på gnr 69 bnr 837.)  

 

Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra plan- og bygningslovens byggetekniske 

paragrafer bli vurdert og avgjort administrativt. 

 
Denne saken omhandler kun dispensasjonsspørsmålet og kjøp/leie av tomt til parkering 

rammetillatelsen og resterende byggetillatelse vil bli behandlet administrativt.»  
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AR-Ing AS, v Anne Henriksen opplyser at leilighetene skal søkes finansiert i husbanken og at de 

skal alle bli utformet jfr. husbankens krav og krav i TEK 10 Det skal anlegges heis i bygget. I 
søknaden presiseres det at ombyggingen ikke berører bærende konstruksjoner, og all 

prosjektering vil gjøres ved bruk av enkle beregninger/dimensjonering, bruk av tabeller og 

forhåndsaksepterte løsninger og utførelsen krever ingen avanserte metoder. 

 

 

AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO, innvendig ombygging og på 

brannkonsept. Bedriften har sentral godkjenning på ansvarsområdene i tiltaksklasse 2. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis A & R Eiendom AS rammetillatelse for 

ombygging av kontorlokaler i 2 etasje i Strandveien 62 og 64, gnr 69 bnr 231 til boligformål (4 

leiligheter). 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene SØK, 

PRO, innvendig ombygging tiltaksklasse 2. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene PRO, 

brannkonsept tiltaksklasse 2. 

 

 

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 

 

 

Vedlegg 

1 Strandveien 62 og 64:  Avtale om parkering 

 

 

 

Kopi til: 

Ar-Ing AS postboks 112 9189 SKJERVØY 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 
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May Lisbeth Johansen 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/82-4 1743/2016 69/ 01.04.2016 

 

Rypeveien 16: Vedtak om rammetillatelse til oppføring av bolig gnr 69 bnr 

 

Saksopplysninger:  

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

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

 

Skjervøy formannskap har i møte 05.04.2016 gjort følgende vedtak: 

 

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

Øystein Kristiansen følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  

 

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

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

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

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

 

Naboer er varslet og det er ikke fremkommet protester. 

 

Vurderinger: 

 

Unikus AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO, bygging av enebolig Bedriften har 

sentral godkjenning på ansvarsområdene i tiltaksklasse 2. 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis May Lisbeth Johansen og Øystein Kristiansen 

rammetillatelse til bygging av enebolig med en boenhet i Rypeveien 16 som omsøkt. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Unikus AS ansvarsrett i funksjonene SØK, 

PRO, bygging av enebolig tiltaksklasse 1. 

 

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: 

Unkus as postboks 4104 Jensvoll 8090  
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Teknisk etat 
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Tom Ragnar Karlsen 

Ørnveien 18 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/152-2 1747/2016 69/230 02.04.2016 

 

Ørnveien 18: Søknad om byggetillatelse, som selvbygger, til oppføring av  

tilbygg gnr 69 bnr 230 

Saksopplysninger/vurderinger: 

Det vises til tegning og situasjonsplan. Tom Ragnar Karlsen søker om byggetillatelse for 

oppføring av tilbygg til enebolig og garasje på gnr 69 bnr 230, Ørnveien 18. Tilbygget oppføres 

som en forlengelse av inngangspartiet med 2,1 m i to etasjer. Eksisterende tilbygg (bad) vil inngå 

i denne forlengelsen. Bruksareal på dette tilbygget utgjør ca. 16 m2. 

 

Tom Ragnar Karlsen søker om dispensasjon fra tetthetskravene i TEK 10. I og med at tetthet i 

bygget ikke kan bli bedre enn de krav som gjaldt i 1998 kan tiltakshaver se bort fra dagens krav 

om tetthet i bygget sett under ett. 

 

Tilbygget har totalt en grunnflate på 8 m2 på 2 plan og er en utvidelse av eksisterende rom, 

inngangsparti nede og evt. bad i 2 etg. Nabovarsling er gjort og ingen har innvendinger mot 

byggeprosjektet. 

 

Tom Ragnar Karlsen, har svennebrev i tømrerfaget og søker om ansvarsrett som selvbygger i 

funksjonene: 

 

 PRO, ansvarlig prosjekterende bygg -Tiltaksklasse 1. 

 SØK, ansvarlig søker-Tiltaksklasse 1. 

 UTF i tømrer, betong arbeid-Tiltaksklasse 1. 

 

Det er et vilkår at det gjelder byggverk til selvbyggers eget bruk. Selvbygger må sannsynliggjøre 

at arbeidet blir utført i samsvar med plan og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk 

forskrift og gjeldende planbestemmelser. Selvbyggeren må sannsynliggjøre at arbeidet vil bli 

tilfredsstillende utført. At en som selvbygger overfor kommunen søker om personlig ansvarsrett 

innenfor funksjoner SØK, PRO og UTF innebærer ikke at han må utføre samtlige 
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arbeidsoppgaver selv. Forskriften er ikke til hinder for at selvbyggeren henter inn kompetanse på 

områder han selv ikke behersker. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Tom Ragnar Karlsen byggetillatelse for 

oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 230. 

 

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 6-8, gis Tom Ragnar Karlsen ansvarsrett som selvbygger i 

funksjonene: 

 

 PRO, ansvarlig prosjekterende bygg -Tiltaksklasse 1. 

 SØK, ansvarlig søker-Tiltaksklasse 1. 

 UTF i tømrer, betong arbeid-Tiltaksklasse 1. 

 

I og med at tetthet i bygget ikke kan bli bedre enn de krav som gjaldt i 1998 kan tiltakshaver se 

bort fra dagens krav, jfr. TEK 10, om tetthet i bygget sett under ett. 

 

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 

PS 27/16



 

Skjervøy kommune 
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Bjørn Sigurd Mathiassen 

Nordveien 41 

9180 SKJERVØY     

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 -2 1176/2016 69/132 08.03.2016 

 

Nordveien 41: Ferdigattest for påbygg for bruk til bad samt nedsenking av veranda gnr 69 bnr 

132 9180 Skjervøy 

 

 

FERDIGATTEST 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011. 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 13.01.2016. 

 

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/36. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

Kopi til: 

Tømmer og Betong as Nordveien 41 9180 SKJERVØY 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/83-3 1125/2016 64/70 03.03.2016 

 

Årviksand: Vedtak tillatelse til å rive brannskadd bolig på gnr 64 bnr 70 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Bygningen ble bygget i 1969 og er på ca 153 m2. Rundt juletider i 2015 ble bygget brannskadd. 

 

Fritz Andersen søker om rivetillatelse av nevnte bolig. 

 

AF Decom AS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1, riving alle 

funksjoner. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner. 

  

 

Ved arbeides slutt skal AF Decom AS sende til kommunen oversikt over levert avfall til godkjent 

deponi. 

 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Fritz Andersen rivetillatelse for enebolig på 

gnr 64 bnr 70 i Årviksand. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-1 gis AF Decom AS ansvarsrett i kategoriene SØK, 

PRO og UTF tiltaksklasse 1 rivearbeider .   

 

 

 

 

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. 
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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: 

AF Gruppen postboks 6272 Etterstad 0603 OSLO 
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BJØRN HÅKON ALBRIGTSEN 

Årvikveien  197 

9195 ÅRVIKSAND  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-32 1392/2016 K01 15.03.2016 

 

Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Årviksand til 

Nord-Rekvik 

 

Saksopplysninger:  

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring av 

utstyr til hytte i Nord-Rekvik. Søknaden gjelder kjøring i eksisterende løypetrase jfr. vedlagte 

kart. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  

Bjørn Håkon Albrigtsen dispensasjon til kjøring av utstyr, med snøscooter fra Årviksand til 

familiens hytte i Nord-Rekvik. Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn ZC2229. 

 

Tillatelsen gjelder kjøring i løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 04.05.2019. 

 

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. 
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Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

 

 

 

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 

 

  

PS 27/16



 

  

 

Kart over området det er gitt dispensasjon, dvs løypetrase som er merket: 

(Dette kartet skal medbringes under kjøring 

 
 

 

 

 

 

Kopi til: 

Skjervøy Lensmannskontor    
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Roy Andor Albrigtsen 

 

9195 ÅRVIKSAND  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-33 1465/2016 K01 18.03.2016 

 

Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Årviksand til 

Nord-Rekvik 

 

Saksopplysninger:  

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring av 

utstyr til hytte i Nord-Rekvik. Søknaden gjelder kjøring i eksisterende løypetrase jfr. vedlagte 

kart. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  

Roy Andor Albrigtsen dispensasjon til kjøring av utstyr, med snøscooter fra Årviksand til 

familiens hytte i Nord-Rekvik. Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn FK8614. 

 

Tillatelsen gjelder kjøring i løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 04.05.2019. 

 

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. 
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Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

 

 

 

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 

 

  

PS 27/16



 

  

 

Kart over området det er gitt dispensasjon, dvs løypetrase som er merket: 

(Dette kartet skal medbringes under kjøring 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 
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Skjervøy Lensmannskontor    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

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

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Ulf Frantzen 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-37 1674/2016 K01 31.03.2016 

 

Skjervøy: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring med snøscooter fra 

parkeringsplass ved kirkegården på Skjervøy til Isakeidet langs traseen til 

veien til Isakeidet 

 

Saksopplysninger:  

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring av 

utstyr/materialer fra parkeringsplass ved kirkegården på Skjervøy til Isakeidet langs traseen til 

veien til Isakeidet jfr. vedlagte kart. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  

Ulf Frantzen dispensasjon til kjøring med snøscooter til frakting av utstyr/materialer fra 

parkeringsplass ved kirkegården på Skjervøy til Isakeidet langs traseen til veien til Isakeidet jfr. 

vedlagte kart. Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn FK1808. 

 

Det er en forutsetning at kjøringen gjøres på en mest mulig skånsom måte både for tur og 

skigåere. Kjøring kan ikke gjøres når det er skirenn. 

 

Tillatelsen gjelder kjøring i løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 04.05.2019. 
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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. 

 

Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
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Kart over området det er gitt dispensasjon, dvs løypetrase (sommer vei) som er merket rødt: 

(Dette kartet skal medbringes under kjøring. ) 

 

 
 

 

Kopi til: 

Lensmannen i Skjervøy    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

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

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Iris  Albrigtsen Johannessen Og Kjell Erik 

Johannesen 

Ringevien 4 

9195 ÅRVIKSAND  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-27 1329/2016 K01 11.03.2016 

 

Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Årviksand til 

Nord-Rekvik 

 

Saksopplysninger:  

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring av 

utstyr til hytte i Nord-Rekvik. Søknaden gjelder kjøring i eksisterende løypetrase jfr. vedlagte 

kart. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  

Iris Albrigtsen Johannesen og Kjell Erik Johanessen dispensasjon til kjøring av utstyr og 

materialer, med snøscooter fra Årviksand til familiens hytte i Nord-Rekvik.Tillatelsen gjelder 

kjøretøy med kjennetegn ZD-8873 og FK-3908. 

 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 7 gjelder tillatelsen kjøring i 

eksisterende løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 04.05.2019. 

 

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. 
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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. 

 

Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

 

 

 

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 

Kart over området det er gitt dispensasjon, dvs løypetrase som er merket: 

(Dette kartet skal medbringes under kjøring 
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Kopi til: 

Lensmannen i Skjervøy    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

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

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Bengt Thomassen 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-34 1552/2016 K01 22.03.2016 

 

Geitvika: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring fra Akkarvik til 

Geitvika 

 

Saksopplysninger:  

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring av 

utstyr til hytte i Geitvika. Søknaden gjelder kjøring i merket løypetrase jfr. vedlagte kart. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  

Bengt Thomassen dispensasjon til kjøring av utstyr, med snøscooter fra Akkarvik til familiens 

hytte i Geitvika. Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn ZD2278. 

 

Tillatelsen gjelder kjøring i løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 04.05.2019. 

 

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. 

 

Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 

PS 27/16



 

  

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

 

 

 

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 

 

  

PS 27/16



 

  

 

Kart over området det er gitt dispensasjon, dvs løypetrase som er merket: 

(Dette kartet skal medbringes under kjøring. Kjøring kan gjøres på gnr 61 bnr 2 og Gnr 60 bnr 

51. Tillatelse fra eier av  Gnr 60 bnr 51 Øystein Edvardsen på medbringes denne tillatelsen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Lensmannen i Skjervøy    
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

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

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Ingebjørg og Tormod Gamst 

postboks 249 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-36 1673/2016 K01 31.03.2016 

 

Vorterøy: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring fra Vorterøyskagen til 

Myreng i traseen til kommunal vei 

Saksopplysninger:  

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med kjøring av 

utstyr/folk fra Vorterøyskagen til Myreng i traseen til kommunal vei. Søknaden gjelder kjøring i 

veitrase jfr. vedlagte kart. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

På Vorterøya brøytes ikke den kommunale veien vinterstid og eneste mulighet for motorisert 

transport er med snøscooter. En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe 

for noen.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  

Ingebjørg og Tormod Gamst dispensasjon til kjøring av utstyr og folk, med snøscooter fra 

Vorterøyskagen til Myreng i traseen til kommunal vei jfr. vedlagte kart. Tillatelsen gjelder 

kjøretøy med kjennetegn FK7954. Ingebjørg og Tormod Gamst kan bruke andre til å kjøre for 

seg. 

 

Tillatelsen gjelder kjøring i løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 04.05.2019. 
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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. 

 

Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 
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Kart over området det er gitt dispensasjon, dvs løypetrase (kommunal vei) som er merket: 

(Dette kartet skal medbringes under kjøring. ) 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

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

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Kågen Grunneierlag og Kågen Utmarkslag 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-25 1304/2016 K01 11.03.2016 

 

Kågen: Dispensasjon for kjøring med snøscooter i forbindelse med telling av 

elg 12 og 13 mars 2016 på Kågen 

Saksopplysninger:  

Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med telling av elg på Kågen 12 og 

13 mars 2016. Søknaden gjelder kjøring på eiendommer knyttet til Kågen Utmarkslag og Kågen Grunneierlag. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR 1988-05-

15 nr 356). Behandling av § 6 saker er delegert til teknisk sjef. 

 

Vurderinger: 

En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter søknad) innvilges  

Kågen Utmarkslag og Kågen Grunneierlag dispensasjon til kjøring i forbindelse med telling av elg på Kågen 12 og 

13 mars 2016. Tillatelsen gjelder for 4  kjøretøyer.  

 

 
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 
 

Denne tillatelsen er utstedt i 4 eksemplarer, underskrevet av Skjervøy kommune, og skal medbringes med på 

det enkelte kjøretøy under kjøring. 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

 
   

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G Skoleveien 6  Orgnr:  

9189  SKJERVØY           
E-post:  

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Reinbeitedistrikt 39 Arnøy/Kågen v. Aslak Anders I 

Gaup 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/419-10 744/2016 K44 11.02.2016 

 

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

- Kågen 

Skjervøy kommune gjorde den 28.01.2016 følgende vedtak: 

 
«Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Esther Stenehjem dispensasjon fra 

båndtvangsbestemmelsene for trening av jakthunder på eiendommen gnr. 54 bnr. 3, beliggende på 

Kågen i Skjervøy kommune, i perioden 1. april 2016 til og med 15. Mai 2016.  

 

Det forutsettes at hundene har aversjonsbevis og at hundene slippes løs på trening på en aktsom 

måte, slik at husdyr/andre dyr herunder fugler og eventuelt vilt ikke påføres skade.» 

 

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

 

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

for reindrifta på Kågen. 

 

På denne bakgrunn retter vi spørsmålet til Dere.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

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

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Nord Troms Fuglehundklubb 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/419-19 1402/2016 K44 15.03.2016 

 

Arnøyprøven 2016: Svar på søknad om dispensasjon fra regler om båndtvang 

Saksopplysninger/Vurderinger:  

Nord-Troms Fuglehundklubb søker om dispensasjon fra båndtvangens bestemmelser fra og med 

2.- til og med 4. april 2016. Grunnen for søknaden er at Nord-Troms Fuglehundklubb skal 

arrangere Arnøyprøven på Arnøya.  

 

Arnøyprøven er en jaktprøve for fuglehunder som har vært arrangert på Arnøya de siden 1993.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Nord-Troms Fuglehundklubb 

dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for avvikling av prøve, for fuglehunder på Arnøya i 

Skjervøy kommune, i perioden 2. april 2016 til og med 4. april 2016. 
 

 

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 
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