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Oppfølgingsrapport nr 3 2017 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar rapporten til etterretning.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Oppfølgingsrapporten inneholder vedtak i budsjett- og økonomiplanen, både tall og verbalpunkt. I 
tillegg legges saker inn fortløpende, der det er behov for å følge opp både i forhold til økonomisk 
ramme, tidsplan og eventuelle endringer.  
 
Rapporten inneholder følgende:  
A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 141216.  
B) Punkter fra tidligere år som ikke er ferdig eller sluttrapporter.  
C) Nye investeringer 2017.  
D) Investeringer påbegynt tidligere.  
E) Planer som skal revideres i 2017  
F) Nye utfordringer  
G) Innsparinger 2018-2020  
H) Oversikt over saker som skal opp til politisk behandling 
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 – 2020 
 
 
RAPPORTERING NR 3– FORMANNSKAPSMØTE  
Rapporten oppdatert pr 15.06 2017 
 
 
A) PUNKTER I VEDTAKET 141216 
 
2) Utvidelse av kapasitet på kjøkken – helsesenter Ansvar: Rådmannen 
Vi har i dag for dårlig kapasitet på kjøkkenet på helsesentret. Kommunestyret ber rådmannen 
legge frem for politisk behandling forslag til tiltak som skal gi større kapasitet på kjøkkenet. Mål: 
utredning av behov ift romløsninger og inventar/utstyr som grunnlag for budsjettarbeid til høsten? 
100 000 er bevilga til skisse/prosjektering. Prosjektering igangsatt. Kok-kjølløsning tatt inn i 
prosjektet. 
 
3) Næringsutvikling – havn Ansvar: Ordfører 
Havnene i Skjervøy er svært viktig for næringsutviklingen i kommunen. Kommunestyret ber 
ordføreren igangsette et arbeid for å lage en strategisk plan for utvikling av havnene i kommunen.  
 
4) Avgift – Hurtigruten Ansvar: Ordfører 
Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å starte en prosess med Hurtigruten om avgiftsgrunnlaget 
i Skjervøy havn. Det legges frem en sak for kommunestyret i løpet av 2017. Det er tatt initiativ til 
møte. Møte gjennomført. Det legges opp til å arbeide fram ei forhandlingsløsning ift 
avgift/kaivederlag. K-sak 14.06. Fremdeles uavklart ift løsning. 
 
6) Rasteplass – Kågen  Ansvar: Ordfører 
Rasteplassen på Kågen er veldig mye brukt av turister og lokalbefolkning. Bobilturister 
beslaglegger store deler av området i sommermånedene til ordinær camping. Dette gjør at 
lokalbefolkningen kvier seg for å bruke området. Kommunestyret ber ordfører i lag med aktuelle 
aktører jobbe for at området skal være tilgjengelig for alle. 
  
7) Reduksjon sykefravær Ansvar: Rådmann 
Det er lagt inn innsparing på kr 500 000 i 2017, 1 mill i 2018 og 2 mill i 2019 og 2020. Mål: 
reduksjon av sykefravær med 1% og deretter 2 %. Det er også lagt inn kr 200 000 til 
lederutvikling, da ledere har en sentral rolle ift sykefravær i egen virksomhet. Tilbud om 
lederutviklingskurs til høsten. Det søkes også om OU-midler til dette. Fysioterapeut tilsatt i 80 % 
stilling. Midler fra KLP til nettbaserte samling inkl. samarbeid med Lyngen/Balsfjord. To store 
virksomheter deltar i iBedrift – et opplegg for å tåle plager, men likevel gå på jobb. 

Skjervøy kommune
Rådmannen
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8) Stillingsreduksjon rådhuset Ansvar: Rådmannen 
Stillingskutt på til sammen 1,9 stillinger i 2017 og 2018. Stillingskutt på merkantilt i 2018. 
Det igangsettes en prosess for å få til interkommunalt samarbeid på skatteoppkreverområdet, 
slik at ressursen kan tas ned med 50 %. Endring av oppgavefordeling og nedtak på teknisk. På 
grunn av vedtak i pkt 1 (hjelpemidler), vil stillingskuttet på rådhuset reduseres til 1,4 
stillinger. Kort utredning om samarbeid på skatt i april/mai. Usikkert om det gir 
stillingsreduksjon. Ang. skatt: Anbefaling fra arbeidsgruppe med økonomisjefer i Nord-
Troms: fortsette som før. Behandles i rådmannsutvalget 26.6. 
 
9) Stillingskutt på til sammen 4,3 stillinger i skolene Ansvar: Kultur- og undervisning 
Fra 1.8.2017 er følgende kutt vedtatt: Skjervøy barneskole 1,43 stillinger (opprinnelig 1,8, men 
mindre reduksjon av ressurs til Friluftsgjengen ),  2 stillinger på Skjervøy ungdomsskole og 0,5 
stilling i Arnøyhamn fra 1.1.17. Stillingsreduksjon i Arnøyhamn er iverksatt. Uklart om nedtaket 
lar seg realisere fullt ut pga nye behov innen spes.ped, særlig ved Skjervøy ungdomsskole. 
Stillingskutt barneskole: 48%. Stillingskutt på ungdomsskolen ikke mulig pga økt spes.ped.behov 
og deling av neste års 8. klasse. 
 
10) Stillingskutt i barnehagene Ansvar: Kultur- og undervisning 
Endringer, bl a i spes.ped.ressurs skal gi følgende stillingskutt i barnehagene fra 1.8.17: Solstua: 
1,5 pedagog og 0,5 fagarbeider, Eidekroken og Vågen: 0,5 fagarbeider hver. Gjennomføres ift 
plan, men nye bemanningsbehov på 6-7 stillinger i midlertidige avdelinger. Justert behov: ikke 6-
7 stillinger, men 5. 
 
 
B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 
SLUTTRAPPORTERT 
 
12) Utleieboliger Ansvar: Teknisk 
Prosjekt om kommunal boligbygging tatt ut av BØP 17-20. OPS-prosess igangsatt både ift 
bygninger på Arnøya (Arnøyhamn) og på Skjervøy. Avtale signert. 4 små utleieenheter i 
Hollendervika og 2 store i Arnøyhamn. Igangsetting vår/sommer 2017 under forutsetning av 
tilskudd fra Husbanken. Ingen tilskudd – søker på nytt. Realisering av deler av den private 
andelen av OPS-kontrakten med 4 leiligheter på tettstedet med grunnlån. 
 
13) Sykestuekompensasjon  Ansvar: Ordfører og Rådmann 
Evaluering av sykestueordninga er i gang. Ordninga er sikra t.o.m. 2017. Evaluering sluttført 
og behandla av styret i Helse Nord 14.06. Det ligger an til ei videreføring, men med reduksjon 
av antall senger.  
 
14) Miljøtiltak  Ansvar: Formannskapet 
Avfallsservice initierer og finansierer miljøfyrtårnsertifisering i skolene. Knut Vidar Isaksen 
er kommunens miljøfyrtårnkoordinator. Skjervøy barneskole er sertifisert. Ungdomsskolen er 
i sluttfasen før sertifisering. Kostnader til opprettholde sertifisering ift hver virksomhet som er 
miljøsertifisert + årlig kontingent for kommunen. Tas fra utbytte Avfallsservice? Utbytte på 
kr 500 000 avsatt til miljøtiltak og tiltak barn/unge i k-styret juni 2017. Fordeling av utbyttet: 
100 000 til miljøgruppa, ca 140 000 til oppstart hageavfallshandtering + drifskostnader kr 
20000 pr år + midler til oppgradering av uteområde ved ungdomsskolen. 

 
15) Kystens Kompetansesenter/Blått kompetansesenter Ansvar: Rådmannen 
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Utbygging av første etasje på videregående skole med bl a Newtonrom og visningssenter 
igangsettes januar 2017. Ferdigstilling av rom til skolestart, deretter innredningsarbeid 
Newton. Rutine for bedre samhandling mellom fylke og kommune: møte mellom skoleledelse 
og kommune én gang i måneden. Overlevering av Newtonrom: 17.08. Deretter starter 
innredningsarbeidet i samarbeid med First Scandinavia. Klar til undervisning: medio okt. 
Forslag til avtale med de andre kommunene presentert for skolelederne i Nord-Troms. Politisk 
sak i regionrådet 5.9. 
 
16) 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. Avventer behandling av klage i KOFA. Igangsatt. Sak i K-
styret i mars. Prosjektet er i rute ift tid og økonomi. Framtidig infrastruktur planlegges. Info i 
møtet (ordfører). 
 
17) Etablering av flåtefond 
Kr 1 mill satt av på bundet fond. Vedtekter vedtatt i k-styre. Søknad om midler fra TFK 
avslått. Det utarbeides nå søknadsskjema i samarbeid med Kommuneforlaget. Forventes 
ferdig til høsten. 
 
18) 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. Kontrakt med Mesta. 
Oppstart i september. I tillegg kommer kostnader til strøm (Ymber) og prosjektering. 
Låneopptak på 5,6 mill. Kostnadsøkning på vel 1,5 mill pga bl a mangelfull prosjektering ift 
inntaksdammen. Arbeidet midlertidig stoppa – tas opp igjen til våren. Under oppstart igjen. 
 
20) Molo til molo. Ansvar: Kultur og undervisning 
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. Prosjektet står på 
vent i fht turistprosjekt «Skjervøy brygge». Videre strategi? 
 
23) Innføring av KAD-seng i psykiatrien Ansvar: Helse og omsorg 

 
24) Innføring av web-basert internkontrollsystem Ansvar: Rådmannen 
Systemet leveres av Kommuneforlaget. Det inneholder moduler for HMS, kvalitetsindikatorer 
for ulike tjenesteområder, ROS, avvikshandtering m fl. Oppstart: 1. mars. Igangsatt. 
Avvikssystemet er igangsatt. De andre modulene tas opp når ny personalsjef er på plass. 
 
C) NYE INVESTERINGER 2017 
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27) Tak barneskolen Ansvar: Teknisk 
Ramme: 1 mill i 2017. Det gjøres forsøk på å omdisponere midlene til tak kulturhus. 
Avklaring med revisor ift om skifte av tak på kulturhuset kan tas som investering.  
 
28) Ny lift anleggsseksjonen Ansvar: Teknisk 
Ramme: 320 000. Tilbud mottatt. Innkjøpt innenfor ramme.  
 
29) Oppgradering av vannrør og ledninger Ansvar: Teknisk 
Ramme: 2 mill i hvert år (2017-2020). Politisk behandling av statusrapport i mars. Rapporten 
slår fast at det reelle investeringsbehovet ligger lagt over vedtatt budsjettramme. Ny sak til k-
styret i mars. Prosjektering igangsatt. 
 
30) Oppgradering av kloakkrør og ledninger Ansvar: Teknisk 
Ramme: 2 mill i hvert år (2017-2020). Politisk behandling av statusrapport i mars. Rapporten 
slår fast at det reelle investeringsbehovet ligger lagt over vedtatt budsjettramme. Ny sak til k-
styret i mars. Prosjektering igangsatt. 
 
31) Oppgradering av kloakkanlegg Hollendervika Ansvar: Teknisk 
Ramme: 700 000. Anlegget fungerer ikke optimalt, så tiltaket skal gjøre det mer 
brukervennlig. Tilbud mottatt og satt i bestilling. 
 
33) Nytt teknisk utstyr Ansvar: Kultur- og undervisning 
Ramme: 600 000. Nødvendig oppgradering av sal, teknisk utstyr (taljer/vinsjer, lys, akustiske 
utbedringer) foajé, inventar og utstyr og sertifisering scene. Førsteprioritet: taljer/vinsjer: 
prosess igangsatt ift leverandører. 
 
34) Tilbygg kulturhuset Ansvar: Teknisk/kultur og undervisning 
Ramme: 350 000 Nytt tilbygg med ny ytterdør (universell utforming) og kortlås. Igangsatt. 
Tilbud mottatt. Igangsettes ila sommer/tidlig høst. 
 
36) Oppføring av lager Ansvar: Teknisk 
Ramme: 600 000. Nytt lagerbygg som tilbygg til brannstasjonen da eksisterende lagerbygg 
skal brukes av Avfallsservice. Foreløpig utsatt da ramma ikke holder. Ramma ble utvida med 
150 000 i k-styret i juni. 
 
37) Innføring av gjengs leie Ansvar: Rådmann 
Ramme: 150 000. Innkjøp av tjeneste for å fastsette takster på kommunale boenheter etter et 
gjengs-leie-system. Det er innhenta faktagrunnlag (leiepriser i private og kommunale 
leiligheter + SSB). På dette grunnlaget skal det utarbeides gjengs leie. Neste fase: kriterier for 
standard + innkjøp av kompetanse for fastsetting av leiepris. Prosess stoppa opp pga 
kapasitetsproblem. 
 
38) Reguleringsplan Årviksand Industriområde Ansvar: Teknisk 
Ramme: 150 000. Behov for reguleringsplan pga Kystverkets utbedringsarbeid i havna. Noe 
usikkerhet ift ramme/reguleringsbehov. Avventer Kystverkets avgjørelse om hvor de ønsker 
lagring. 
 
D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
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39) Rehabilitering av ungdomsskolen Ansvar: Teknisk/ kultur – og undervisning 
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. Info og omvisning i møte 21.9. 
Ny ramme for 2017: 3mill + 700 000 til brannteknisk utbedring og renovering av 
skolekjøkken. Arbeid med brannsikkerhet igangsatt, og renovering av garderobe/dusj tas i 
mai. Når dette er gjort, må det lages ei prioritering av hvilke rehabiliteringsbehov som skal 
gjennomføres innenfor ramma. 
 
40) Barnehage - Prestegårdsjorda  Ansvar: Teknisk/kultur – og undervisning 
Ramme: 5 mill i 2017 og 25 mill i 2018. Framskynding. Forprosjekt starter våren 2016. 
Kontrakt med Sweco ift forprosjekt/skisseprosjekt, kr 150 000. Romprogram/plandisponering 
ferdigstilles i uke 47 (2016). Foreløpig skisseprosjekt: areal: ca 1200 m2, kostnad: 46 mill. 
Møte i byggekomiteen må avklare videre strategi. Ar-ing utarbeider anbudsgrunnlag. Legges 
ut på Doffin i sommer. Grunnundersøkelser utføres på tidligsommeren. 
 
41) 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. 
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. Arbeidet 
innvendig er forsinka pga manglende fagfolk. Leiekontrakt med Nord-Troms Museum om 
kontorlokale er underskrevet. Nord-Troms Friluftsråd forventes også å leie lokaler i bygget. 
Utvidelse av ramme med 600 000. Det må i tillegg søkes om midler fra fylket. Private bidrag? 
Det er søkt om midler fra fylket – avklares i juni. Inntekter ift moms og tilskudd fremdeles 
uaklart. 2. etasje ferdigstilles til skolestart, mens 1. etasje er klar fra 1.9, jfr sak om utleiedrift i 
k-styret. 
 
42) Veilys Ansvar: Teknisk 
Ramme: 300 000 i 2016. Ymber har gått gjennom hele veilysnettet, jfr rapport. Blanktråder 
innkjøpt i 2016, arbeidet igangsettes i 2017. Ny tilføring for 2017-2020: kr 400 000 (ikl 
moms) hvert år. Arbeidet i gang med utskifting av blaktråder. 
 
E) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES I 2017 
43) Kommuneplanen - samfunnsdelen. Ansvar: Rådmannen 
Ihht kommunal planstrategi (endelig vedtak i k-styre i mars) skal arbeidet med 
samfunnsplanen prioriteres i 2017. Dette er et overordna strategisk styringsdokument som 
andre mindre kommunedelplaner og temaplaner skal koples opp mot. Planprogram settes opp 
som sak til k-styret i oktober. 
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44) Avfallsplan for havn Ansvar: Maritim næringsutvikler 
Planarbeidet er igangsatt. Forventes ferdigstilt ila vårhalvåret. Planen skal godkjennes av 
Fylkesmannen. Den sendes inn før sommeren. Referatsak i k-styret i oktober. 
 
45) Sentrumsplan Ansvar: Rådmannen 
Det er vedtatt kr 500 000 til innkjøp av ekstern kompetanse for å få en ny sentrumsplan på 
plass. Behov for avklaring ift avgrensing av område. Tilbudsgrunnlag sendes ut før 
sommeren. Ekstra ramme på kr 540 000. Prosess blir ikke igangsatt før etter sommerferien. 
 
46) Samfunnssikkerhet og beredskap: Helhetlig ROS og beredskapsplan Ansvar: 
Rådmann 
Helhetlig ROS er under revidering. Forventes ferdigbehandla i mars. Beredskapsplanen må 
deretter revideres. ROS ferdigstilt. Revidering av beredskapsplan er neste steg. Påbegynnes 
våren -17. Beredskapsplan utsettes til vår 2018, da kommuneplanens samfunnsdel må 
prioriteres til høsten. 
 
47) Kompetansekartlegging og kompetanseplan for lærere i Nord-Troms 
Kartlegging og plan for Nord-Troms. Nord-Troms Studiesenter og Regionkontoret har ansvar 
for å gjennomføre arbeidet. Kartlegging utført. Skal danne grunnlag for å få i gang 
desentralisert grunnutdanning og videreutdanningstilbud i regionen.  
 
48) 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. Arbeidet er i gang med 
mål om politisk vedtak i kommunestyret i oktober – eventuelt desember. Utsettes til 
vårhalvåret 2017. 
 
49) Plan for demensomsorg Ansvar: Helse og omsorg 
Felles plan for Nord-Troms vurderes. Ihht planstrategi legges demensplanen inn under 
kommunedelplan for helse og omsorg (2018). 
  
F) NYE UTFORDRINGER 
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 
kunne bli forlenget utover året. 
 
50) Nye areal til Sivilforsvaret. Ansvar: Teknisk 
Det er bevilga 300 000 til ombygging av lokaler på Skjervøy ungdomsskole for å huse 
Sivilforsvaret fra 1. juli. Arbeidet er igangsatt. I sluttfasen. Innenfor ramme. Klart for 
innflytting 24. juli.  
 
51) Midlertidig barnehagetilbud. Ansvar: Kultur- og undervisning/teknisk 
Det er behov for 2 midlertidige avdelinger fra 1.8.17. pga stor pågang – det er søkt om plass 
til 50 barn. Ulike løsninger utredes. Egen sak i f-skap. Behov for bemanningsøkning på 6-7 
stillinger. Kulturskolearealene og uteområde omgjøres til midl. barnehage, kostnad: 2,5 mill. 
Klar 1.8.17. 
 
52) Kulvert i S.S.veien 
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Det er behov for å få tak i faglig kompetanse som kan gi vurdering av problematikken og 
foreslå tiltak. NVE forespurt, men kunne ikke bidra. Kan ikke gjennomføres før 
sommerferien. 

 
G) INNSPARINGER/TILTAK 2018-2020 
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 
 
52) Sammenslåing av 5. kl høsten 2018 Ansvar: Kultur- og undervisning 
Tidligere vedtak om deling opphører når klassene kommer på mellomtrinnet. Lar seg ikke 
gjennomføre. Elevtallet har økt til 29. 
 
53) Stordriftsfordel Prestegårdsjorda Barnehage 
Gjelder fra 1.8.18. 
 
54) Omstrukturering aktivitetssenteret Ansvar: Helse og omsorg 
Stillingsreduksjon på 1,32.  Skal gjelde fra 1.1.18. Høgskolegruppa fra Solsikken og 
Malenaveien skal drifte aktivitetssenteret. Usikkerhet ift 0,32-ressursen, da dette er 
musikkpedagog.  
 
H) OVERSIKT SAKER FORMANNSKAP/K-STYRE 

 
Formannskap/kommunestyre i mai/juni: 

 Årsregnskap og årsmelding for 2016 
 Økonomirapportering nr 1, 2017 
 Investeringsrapport nr 1, 2017 
 Årsrapport – Kontrollutvalget 
 Årsrapport Nord-Troms Regionråd 
 Revisjonsberetning 
 Lærlinger 
 Søknad – digitaliseringsprosjekt (RS)  
 Folkehelseutfordringer 
 Elgvald – tildeling av kvote 
  

 
Formannskap/kommunestyre i september/oktober:  

 Økonomirapportering nr 2, 2017 
 Investeringsrapport nr 2, 2017 
 Interkommunalt samarbeid 
 Planprogram samfunnsplan 
 IT-samarbeid – nye vedtekter og samarbeidsavtale 
 Anskaffelsesreglement, del 1 2017-2021 
 Avfallsplan for havn (RS) 
 Brannberedskap 
 Barnehage – ny rammeplan 
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Formannskap/kommunestyre i november/desember 
 BØP 2018-2021 
 Økonomirapport nr 3, 2017 
 Investeringsrapport nr 3, 2017
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/140 -8 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 19.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/17 Formannskap 28.06.2017 

 

Søknad om omregulering 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om omregulering av område regulert til samferdsel, og kjøp av tomt til felles 

garasjeanlegg 
2 kart 
3 Forslag_Fiskenes 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: Søknad om omregulering og kjøp av areal godkjennes under 
gitte vilkår: 

 Kostnadene ved en eventuell omlegging av va- anlegget må bekostes av utbygger. 
 Det er også en forutsetning at LHL stiller med areal til de to andre tomtene som forslaget 

viser. 
 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt en søknad om omregulering og kjøp av tomt til felles garasjeanlegg på 
Fiskenes. Søker er Grete Brattli Hansen. 
Søker har tidligere søkt om kjøp av areal for oppføring av garasje ( f.sak 12/17), vedtaket var da: 
Søknad om tomt for oppføring av garasje avslåes. Det er lagt vekt på at en ikke ønsker enkeltvis 
tildelinger. En anbefaler derimot søker i lag med andre beboere om å regulere et garasjeanlegg 
i tilknytting med eksisterende garasje.  
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I den nå forelagte søknad er det ønske om omregulering og kjøp av 4 garasjetomter, alle på 
kommunal grunn. Av søknaden kan det se ut som eventuelt andre interessenter ikke er trukket 
inn i prosessen.    

Vurdering 
Mellom Nordveien og Fiskenes går det i dag en gangvei/sti. De omsøkt garasjene er plassert slik 
at denne adkomsten vil bli helt sperret for de gående. Samtidig har kommunen va- anlegg i 
grunnen. Disse regner man med vil bli berørt ved utgraving for plassering av garasjene. 
Da LHL ble bygd ut var det utarbeidet en bebyggelsesplan for tomta. I denne planen ble det 
regulert 8 carporter. Fem av disse der hvor Anne Grete Solhaug i dag har sin garasje. 
Slik saksbehandler ser det bør det arealet som var avsatt til carporter benyttes til garasjer. 
Vedlagt følger kart hvor jeg har tenkt plassering av garasjetomter. To av tomtene er plassert på 
LHL sin tomt, mens den siste er på kommunal grunn. Noe annen plassering ser jeg ikke som 
mulig.  
Hvis formannskapet aksepterer dette forslaget må det stilles krav om at kostnadene ved en 
eventuell omlegging av va- anlegget må bekostes av utbygger. 
Det er også en forutsetning at LHL stiller med areal til de to andre tomtene som forslaget viser. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/200 -3 

Arkiv: K40 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 14.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/17 Formannskap 28.06.2017 

 

Fellingstillatelse av elg 2017 på Kågen og Uløya 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05.81, §§ 16, 17 og 18. 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 
elg i Skjervøy kommune  
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 
Skjervøy kommune i 2017: 
 
Med hjemmel i § 7.Fravik fra minstearealet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt) fraviker 
Skjervøy kommune det fastsatte minstearealet med 50 prosent ned. Fravik fra minstearealet er et 
enkeltvedtak skal gjelde på Nord Uløy sitt jaktområde og på jaktområdene på Kågen/Taskeby. 
 
Vedtaket begrunnes med at det er forsvarlig med uttak tilsvarende dette og at uttaket er med på å 
regulere elgstammen. 
 
Kågen Grunneierlag totalt 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Kågen Utmarkslag totalt 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning totalt 2 dyr, fordelt på 2 hunndyr på 1,5 år og eldre. 
 
 
Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 
opp  dyr ved eventuell skadeskyting. 
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Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 
viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene 
for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er 3 elgvald i Skjervøy kommune, 2 på Kågen/Taskeby og ett vald på Uløya. Slik 
godkjenning og tildeling gjøres av kommunen og benevnes som godkjenning av vald og 
tildeling av fellingstillatelse, jamfør hjorteviltforskriften § 11 og § 18. Kommunes myndighet til 
godkjenning av vald og tildeling av fellingskvote er delegert Skjervøy formannskap. 
 
Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre med hjemmel i forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om 
forvaltning av hjortevilt § 6.  
 
§ 1. Åpning av jakt 
Det er adgang til å jakte elg i Skjervøy kommune. 
§ 2. Minsteareal 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 5 000 daa i hele kommunen.  
§ 3. Ikrafttreden 
 
Forslag fra Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning: 
 

«Årets telling ble utført 2 april på Uløya, Vorterøya og Kågen. Resultatet ble 57 
observerte elg, 
legger man til 17% gir det en bestand på 67 dyr på disse 3 øyene. Det er en forventet 
økning fra i fjor som nok i stor grad skyldtes liten avskyting. Fordelingen var Uløya 24, 
Vorterøya 6 og Kågen 27. Det viser at det er Uløya som har økt, mens de andre er stabil. 
For Uløya sin del er det fortsatt en høy andel sett ku per okse. Ideelt tall er 1,5. 
 
Den delen av Uløya som ligger i Nordreisa kommune tar stabilt ut 4 dyr og vi ser for oss 
en 
langsiktig plan om også å ta ut 4 dyr i året på Nord Uløy. For 2017 er forslaget vårt 1 
okse og 3 kyr. Dette må dog sees i sammenheng med tildeling fra Nordreisa til de andre 
2 valdene på Uløya. Hvis de bare får kyr så foreslår vi 2 okser og 2 kyr for oss. Dette vil 
ta ut produksjons dyr som vil bidra til på sikt å redusere bestanden. For fremtiden tenker 
vi en plan om 1 okse, 1 ku og 1 kalv og så bruke den fjerde tildelingen for å justere for 
eventuelle skjevheter i bestanden, eller produksjons dyr hvis bestanden er stor.» 
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Uløy Viltforvaltning oppgir i sin bestandsplan 2012 – 2015 å ha tellende areal på 14441 daa. Da 
en stor eiendom i Storvika har trukket seg ut av jaktsamarbeidet er sammenhengende tellende 
areal for Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning anslått til 5764 daa. Dette vil gi et uttak på et dyr. 
Ved å fravike det fastsatte minstearealet med 50 prosent ned kan en tildele 2 dyr. 
 
Forslag fra Grunneierlagene på Kågen: 
Grunneierlagene på Kågen/Taskeby er nå enige om å samarbeide om arealet på Kågen/Taskeby. 
Tilsammen har de 20000 daa som sammenhengende tellende areal. De deler dette arealet opp i 2 
jaktfelt hvor skillet går ved fylkesveien. Jaktrettshaverne kan samarbeide for å oppnå ønsket 
størrelse på valdet, men kan selv dele valdet opp i mindre enheter, jaktfelt, av hensyn til 
jaktutøvelsen. Ved å fravike det fastsatte minstearealet med 50 prosent ned kan en tildele 8 dyr. 
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De forslår i mail følgende uttak av elg innenfor de to grunneierlagene: 
2 Kalv 
5 Ku/kvige  
4 okser Ung/gammel 
 
Dette skulle gi oss god fleksibilitet til å kunne regulere stammen. 
 
 
For jakta 2017 ble det i møte onsdag 17 august, 2016, kl 1800 på Rådhuset i Skjervøy med 
valdsansvarlige at alle måtte levere inn oppdatert liste, med underskrifter, over hvilke grunneiere 
som er med i det enkelte vald. Ingen av lagene har hittil levert inn slike lister. 

Vurdering 
Alle valdene er enige om flytellinga gjort av Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning. 
Alle valdsansvarlige er enige om at de først og fremst ønsker på å fokusere på å ta ut voksne 
uproduktive hunndyr. 
 
Litt om elgvald og elgjakt og regler 
Krav til oppretting av vald og tildeling av fellingstillatelse i Skjervøy kommune er et 
minsteareal på 5000 dekar. Kommunen har ikke anledning til å godkjenne vald som er mindre 
enn fastsatt minsteareal. Kommunen har heller ikke anledning til å redusere minstearealet for 
dette området for så å godkjenne valdet.  
 
Definisjoner og regelverk: 
I det følgende gis en gjennomgang av begreper og regler som grunnlag for vurdering og 
beslutning i saken med henvisninger til viltloven, forskrift om forvaltning av hjortevilt med 
kommentarer og forskrift om adgang til jakt etter elg i Skjervøy kommune. 
 
Jaktrettshaver 
Retten til å jakte på egen eiendom tilhører grunneier hvis ikke annet er bestemt, jf. viltloven § 
27. En grunneier kan avtale særskilt bortleie av jaktrett, men denne skal da være skriftlig, jf. 
viltloven § 28 
 
Tellende areal 
Tellende areal er det arealet som legges til grunn ved tildeling av fellingstillatelser. Det er 
størrelsen på det godkjente tellende arealet som skal legges til grunn ved beregning av antall 
fellingstillatelser som tildeles et vald. Kommunen skal som hovedregel regne skogareal og myr 
under skoggrensa som tellende areal. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, 
og både lauvskog og barskog. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal 
der disse er av stor betydning for vedkommende art. 
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Minsteareal 
Begrepet har to rettsvirkninger: 
1) Størrelsen på det tellende arealet som normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse 
som jaktrettshaverne har krav på. 
2) Areal-størrelsen på det minste sammenhengende området som offentlig myndighet kan 
godkjenne som et vald. 
 
Endring av minsteareal: 
Jaktrettshavere, jordbrukere, jegere og andre som har rettslige interesser i elg, hjort og rådyr kan 
fremme forslag overfor kommunen om endring av minsteareal. Dette må gjøres innen 15. 
januar. Ved endring av minsteareal fastsettes en endringsforskrift som kunngjøres og sendes 
Norsk Lovtidend. Fristen for å fastsette en endringsforskrift er 15. mars. 
Datoen er tilpasset andre frister: Fristen for å trekke en eiendom ut av et vald eller melde 
endringer i eksisterende vald er 1. april, og fristen for å søke om godkjenning av vald for jakt på 
elg, hjort og rådyr er 1. mai. 
 
Før endring av minstearealet skal kommunen vurdere bestandsutvikling i forhold til kommunens 
mål, bestandenes størrelse og sammensetning, beitegrunnlag og artens livsvilkår ellers, herunder 
sesongtrekk, eventuelle konflikter i forhold til jord-, hage- og skogbruk, viltpåkjørsler og annen 
irregulær avgang. 
 
Minsteareal som virkemiddel 
Fastsetting av minstearealet er det viktigste virkemiddelet i reguleringen av bestands-størrelse. 
Minstearealet bør samordnes med de øvrige virkemidlene for å nå kommunens mål i 
hjorteviltforvaltningen. Andre virkemidler er fravik av minstearealet, jf. § 7 og 
bestandsplanlegging, jf. § 15. I særskilte tilfeller, der øvrige virkemidler er forsøkt uten hell, 
eller der akutte situasjoner oppstår, kan kommunen vurdere skadefelling, jf. naturmangfoldloven 
§ 18 fjerde ledd, eller uttak av eget tiltak, jf. delegering etter naturmangfoldloven § 18 tredje 
ledd første punktum, datert 16. september 2013. 
 
§ 7.Fravik fra minstearealet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt) 
Kommunen har mulighet til å fravike det fastsatte minstearealet med 50 prosent opp eller 
ned. Fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak som skal gjelde et bestemt geografisk 
område og for en bestemt tidsperiode, fortrinnsvis kun ett år. Vilkårene for fravik 
framgår i bestemmelsen. Vedtaket skal begrunnes og kan påklages av partene. 
Fravik fra minstearealet gjelder kun for beregning av fellingskvote for det valdet eller de 
valdene som inngår i det bestemte geografiske området. Bestemmelsen er et tillegg til de 
ordinære virkemidlene for å regulere bestandsstørrelsen. 
 
Begrensninger ved bruk 
Det er ikke anledning til å fravike fastsatt minsteareal for å kunne godkjenne et vald som 
har mindre tellende areal enn det minstearealet som er fastsatt i medhold av § 6. 
 
Vald 
Det geografiske området som er offentlig godkjent for jakt på en eller flere hjortevilt-
arter, og som får tildelt fellingstillatelse fra kommunen. Valdet skal være 
sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller 
rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for 
vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. 
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Krav til størrelse og form 
Jakt på elg, hjort og rådyr kan kun foregå i godkjent vald. Et vald skal være sammen-hengende 
og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til utøvelse av jakt. Størrelsen på det 
tellende arealet må minst tilsvare det fastsatte minstearealet for arten. Jaktrettshaverne kan 
samarbeide for å oppnå ønsket størrelse på valdet, men kan selv dele valdet opp i mindre 
enheter, jaktfelt, av hensyn til jaktutøvelsen. 
 
Valdet kan omfatte andre arealtyper enn tellende areal. Valdets bruttoareal kan derfor være 
større enn størrelsen på det tellende arealet. Det er imidlertid kun det tellende arealet kommunen 
skal legge til grunn for godkjenning av vald og for tildeling av fellingstillatelser. 
Fellingstillatelsene er derimot gyldige over hele valdets areal. 
 
Eiendommer der jaktrettshaveren ikke har stilt sin jaktrett til disposisjon kan godtas innenfor 
valdets yttergrenser, men ikke som en del av valdets areal. Dersom en eller flere slike 
eiendommer deler valdet i to, kan imidlertid ikke valdet betraktes som sammenhengende 
og det kan dermed ikke godkjennes. 
Søknad om godkjenning av vald 
Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg sendes kommunen innen 1. mai. 
Søknaden skal inneholde: 
a) opplysning om hvilken art søknaden gjelder for. 
b) kart som tydelig viser grensene for valdet. 
c) oversikt over de eiendommene (gårds- og bruksnummer) valdet omfatter, og den enkelte 
eiendoms størrelse innenfor valdets grenser 
d) oversikt over tellende areal som søkes godkjent. 
e) underskrift fra den eller de som lovlig representerer hver enkelt eiendom. 
f) valdansvarlig representants navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og underskrift. 
 
Hvem kan søke 
Jaktrettshaver kan søke kommunen om å få godkjent sin eiendom som vald. Et vald kan bestå av 
en eller flere eiendommer, men den samlede størrelsen på det tellende arealet må minst tilsvare 
størrelsen på det fastsatte minstearealet for arten. 
 
Søknadsfristrist 
Fristen for å søke om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr er 1. mai. Minste-
arealet for elg, hjort og rådyr skal være fastsatt av kommunen innen 15. mars. Dersom 
minstearealet er økt slik at valdet ikke lenger tilfredsstiller arealkravet, vil ikke valdet få tildelt 
fellingstillatelse det aktuelle året. Med frist for ny søknad 1. mai, skal slike vald ha mulighet til å 
søke samarbeid med naboeiendommer for å få etablert et vald som tilfredsstiller størrelseskravet. 
 
Godkjenning av vald 
Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av nye vald innen 15. juni. 
Vurdering av søknad 
Kommunen skal vurdere om søknaden om valdgodkjenning tilfredsstiller alle formelle krav i §§ 
9 og 10. Valdet kan ikke godkjennes dersom disse kravene ikke er oppfylt. Kommunen må 
likevel utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i betraktning at det som 
hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der hvor strukturen på valdet 
(avgrensing, form, størrelse) er til hinder for en rasjonell og effektiv viltforvaltning, bør 
kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre ordninger. At et vald er godkjent 
må ikke være til hinder for at det arbeides for bedre løsninger. 
 
Godkjenning eller avslag er enkeltvedtak 

PS 50/17



Kommunens godkjenning av vald eller avslag på søknad om godkjenning av vald er et 
enkeltvedtak og skal begrunnes. Vedtaket kan påklages av partene, og som parter regnes først og 
fremst søker og tilstøtende naboer. I særlige tilfeller kan også andre betraktes som part, noe som 
avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 
Kommunen kan be om at opplysninger som er gitt i søknaden bekreftes eller dokumenteres på 
nytt, eller be om ny søknad om vald-godkjenning. Kommunen bør be om slik dokumentasjon 
eller søknad så snart de oppdager at dette kreves, og senest innen 1. april for allerede godkjente 
vald. Dette skal skje skriftlig. Samtidig skal kommunen opplyse om gjeldende valdgodkjenning 
trekkes tilbake eller ei. 
Areal og elgforvaltning i Skjervøy kommune. 
Minstearealet for hver fellingstillatelse og for godkjenning av vald i hele Skjervøy kommune er 
5.000 dekar, fastsatt i forskrift. 
Kommunen skal som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. 
Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. 
Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal, der disse er av stor betydning for 
elgen. 
 
 

PS 50/17



 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1373 -79 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 19.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/17 Formannskap 28.06.2017 

 

Klage på vedtak om flytting av skjenkebevilling 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 

1 Søknad om flytting av skjenkebevilling fra Ocean bar til festivalområdet 

2 Svar: Søknad om flytting av skjenkebevilling fra Ocean bar til festivalområdet 

3 uttalelse til skjenkebevilling enkelt anledning. helse.omsorgssjefen ang. skarvenfestivalen. 

4 uttalelse til skjenkebevilling enkelt anledning. politiet ang. skarvenfestivalen. 

5 skjervøy idrettsråd 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Jostein Pedersens klage på vedtak om flytting av skjenkebevilling for Ocean bar 30.6. og 1.7. tas 
ikke til følge. Det foreligger ikke nye, tungtveiende opplysninger som endrer på tidligere 
administrativt vedtak. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Ocean bar v/Jostein Pedersen har fått innvilget skjenkebevilling (28.04.17) for Skarvenfestivalen, 
der det er gitt tillatelse til skjenking på den gamle kunstgressbanen etter kl 18:00. Årsaken til at dette 
tidspunktet ble satt og dermed innskrenket fra det omsøkte tidspunktet kl 12:00, er med hensyn til 
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området festivalen er lagt til. Dette ble vektlagt både av Skjervøy kommune ved saksbehandler, 
helse- og omsorgssjefen, men også av politiet ved høring. 
  
På dagtid under festivalen skal det arrangeres fotballskole for barn på sideliggende fotballbane, samt 
at området i stor grad brukes av barn og unge i ferietiden. Rådmannen vurderer det som uheldig å ha 
skjenking av alkoholholdig drikk på dagtid i et område der det er stor aktivitet av barn.  
Med hensyn til vedtaket som ble gjort av idrettsrådet i årsmøtet 18.04.16, der det kom frem at 
idrettsrådet ser det som betenkelig med samkjøringen av denne typen arrangement og idrettslige 
aktiviteter, mener rådmannen at dette skal tas hensyn til. Vi vurderer da at skjenking av 
alkoholholdig drikk i området før kl 18:00 ikke er ønskelig.  
 
I klagen, datert 16.06.17 vises det til at det er gjester med bobil/campingvogn som er målgruppa for 
et mat- og drikketilbud på festivalområdet på formiddagen 30.6. og 1.7. Klager argumenterer også 
med at lignende festivaler ofte legges til idrettsanlegg. Rådmannen har i sitt opprinnelige vedtak 
vektlagt tidspunktet for skjenking – formiddagen – som uheldig, og ikke type anlegg.  
 
 
Vurdering: 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger nye opplysninger som rokker ved tidligere avgjørelse. 
Arrangementet «Skjervøydagan» gir rom for at tilreisende skal kunne kjøpe seg mat i sentrum. 
Det foregår aktivitet for barn i festivalområdet på formiddagene. Siden 
bobilene/campingvognene vil stå parkert nedenfor den nye gressbanen, vil den omsøkte 
serveringa bidra til at festivalgjengere vil befinne seg i samme område som barn/ungdom.
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Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 - G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:post@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto:  

Jostein Pedersen 
Fiskenes 5 
9180 SKJERVØY 
 
 

 

 
Administrativt vedtak 

  
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1373-77 3154/2017 U63 13.06.2017 

 

Svar: Søknad om flytting av skjenkebevilling fra Ocean bar til festivalområdet 

 
Saksopplysninger:  
Viser til deres søknad datert 9. juni 2017 der dere søker om å flytte skjenkebevillingen til Ocean 
bar opp til festivalområdet for Skarven festivalen 30.juni og 1.juli 2017. Dette i forbindelse med 
ett mat og drikke konsept for deres festivaldeltakere på dagtid. 
Tidsrommet det søkes om er fra kl 09.00 til kl 20. 00 begge dagene.  
 
 
Vurderinger: 
Skjervøy kommune innvilget den 28.04.17 skjenkebevilling for Skarven festivalen, denne tillater 
skjenking i området etter kl 18:00. Årsaken til at dette tidspunktet ble satt og dermed innskrenket 
fra det omsøkte tidspunktet kl 12:00, er med hensyn til området festivalen er lagt til. Dette ble 
vektlagt både av Skjervøy kommune ved saksbehandler, helse- og omsorgssjefen, men også av 
politiet ved høring.  
 
På dagtid under festivalen skal det arrangeres fotballskole for barn på sideliggende fotballbane, 
samt at området brukes i stor grad av barn og unge i ferietiden. Rådmannen vurderer det som 
uheldig å ha skjenking av alkoholholdig drikk på dagtid i et område der det er stor aktivitet av 
barn.  
 
Med hensyn til vedtaket som ble gjort av idrettsrådet i årsmøtet 18.04.16 der det kommer frem at 
idrettsrådet ser det som betenkelig med samkjøringen av denne typen arrangement og idrettslige 
aktiviteter, mener Skjervøy kommune at dette skal tas hensyn til. Vi vurderer da at skjenking av 
alkoholholdig drikk i området før kl 18:00 ikke er ønskelig.  
 
Siden Skarven festivalen er en del av programmet under Skjervøydagene, bør tilreisende 
festivaldeltakere benytte anledningen til bespisning i sentrum, jfr program for Skjervøydagene 

PS 51/17



 
 

Vedtak: 
Søknaden om flytting av skjenkebevillingen til Ocean bar til festivalområdet ved fotballbanen 
avslås, og begrunnes i vurderingene skissert ovenfor.  
 
 
 
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 
  
 
 
Kathrine Kaasbøll Hanssen 
Formannskapssekretær/Arkivleder 
77 77 55 03/90 56 87 47 
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Skjervøy kommune 
Helse- og omsorgsetaten 

 

 
   
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775553 
Postboks 145 Rådhuset, Skoleveien 6  Orgnr: 974792931 
9189  SKJERVØY           
E-post:  
helseogomsorg@skjervoy.kommune.no 

Internett:            
www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 
47400504578 

Sentraladministrasjonen, her 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/560-45 1501/2017 U63 20.03.2017 

 

Anmodning om uttalelse: Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning 

Jostein Pedersen søker om skjenkebevilling for fredag 30. juni 2017 og lørdag 01.juli 2017 i 
forbindelse med Skarven festivalen som skal være under Skjervøydagan 2017. De søker om å få 
selge øl og vin (gr. 1 og gr. 2) til sine deltakere disse dagene. Skjenkeområdet vil være i telt oppe 
ved den gamle fotballbanen. 
 
Skjenketidene det søkes om er fra kl. 12:00 – 02:00 begge dagene. 
 
Skjenkestyrer er Jostein Pedersen 
Stefortreder er Alex Cook 
 
Helse- og omsorgssjefen deler saksbehandlers vurdering i at skjenketiden settes fra kl. 18.00 til 
02.00 begge dagene. Dette med hensyn til området festivalen skal holdes i. 
Utover dette har ikke helse- og omsorgssjefen innvendinger til søknaden.  
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Tommy Arne Hansen 
Helse- og omsorgssjef 
77775550 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur.
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Troms politidistrikt   

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
Besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett E-post: post.troms@politiet.no www.politi.no 

ANMODNING OM UTTALELSE: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR 
ENKELT ANLEDNING 30.JUNI - 01.JULI 2017 

Under de forutsetninger at arrangøren forholder seg til avtalen med Skjervøy kommune 
angående forsvarlig vakthold, der vakter fra et godkjent vaktselskap skal benyttes, og at 
skjenketiden for begge dager innskrenkes slik dere har beskrevet det, så har politiet ingen 
innvendinger til søknaden.  
 
Politiet har ingen innvendinger til skjenkestyrer og stedfortreder. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Mads Holsbø Eriksen   
Politibetjent   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
 
 

 

Saksbehandler:  
  
  
Telefon: 77764300  

TROMS POLICE DISTRICT  

 

Skjervøy kommune  
Postboks 145 - g 
9189 SKJERVØY  
 

 

 

Deres referanse: 
2017/15-14 
 
 
 

 Vår referanse: 
201700657-2 621 
 

Sted, Dato 
Storslett, 18.04.2017 
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Fra: Roald Sebergsen (roald@ar-ing.no)
Sendt: 07.12.2016 09:38:46
Til: Tone Lorentzen Nilsen
Kopi: 

Emne: VS: Søknad disp idr plassen Skjervøydagan 2017
Vedlegg: 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Roald Sebergsen [mailto:roald@ar-ing.no]
Sendt: onsdag 26. oktober 2016 20.48
Til: 'Arild Torbergsen' <Arild.Torbergsen@skjervoy.kommune.no>; 'Roy Waage'
<roywaage@online.no>; 'Cissel Samuelsen'
<cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; 'Ørjan Albrigtsen'
<orjan@skjervoy.kommune.no>
Kopi: 'Hilde Thomassen' <Hilde.Thomassen@skjervoy.kommune.no>
Emne: SV: Søknad disp idr plassen Skjervøydagan 2017

Hei!
Denne saken er behandlet i styremøte og medlemsmøte i Skjervøy idretttsråd.

I styremøte 05.04.16 ble det fattet følgende vedtak:
        - Idrettsrådet er prinsipielt mot att så store kommersielle
arrangement skal arrangeres på Skjervøy Idrettsparks arealer.
        - Vi ser kombinasjon av denne type arrangement og idrettslige
aktiviteter som betenkelige.

I årsmøte 18.04.16 ble saken behandlet som egen sak "Prinsipp angående
utleie/lån av idrettsanlegg" og årsmøte vedtok følgende:
        - Den gamle fotballbanen kan brukes til festivalområde.
        - Området ved skiskytterarenaen skal ikke brukes til teltleir.

Med bakgrunn i vedtaket i årsmøtet har idrettsrådet ingen innvendinger mot
søknaden da de ikke skal ha teltleir.

Hvorvidt arrangementet kolliderer med Skjervøy Idrettsklubbs arrangementer
samme helg må SIK uttale seg om.

Av andre momenter det må tas hensyn til vil jeg anta SIK kan gi svar på men
det må stilles krav til kontinuerlig kontroll og rydding av området nord for
den gamle kunstgressbanen. Dette ut fra at det er dårlige erfaringer ved
utleie og eget bruk av klubbhuset til festlige lag.

Med vennlig hilsen
Roald Sebergsen
Tlf. 95803451
Skjervøy Idrettsråd

       

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arild Torbergsen [mailto:Arild.Torbergsen@skjervoy.kommune.no]
Sendt: onsdag 26. oktober 2016 09.33
Til: Skjervøy Iderettsråd <roald@ar-ing.no>; Roy Waage <roywaage@online.no>;
Cissel Samuelsen <cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; Ørjan Albrigtsen
<orjan@skjervoy.kommune.no> PS 51/17



Kopi: Hilde Thomassen <Hilde.Thomassen@skjervoy.kommune.no>
Emne: Søknad disp idr plassen Skjervøydagan 2017

Hei
Her kommer en ny søknad fr Pro Events om å bruke anlegg gamle kunstgressbane
og parkering under neste års Skjervøydaga.
Forskjellen denne gangen er at de skal ikke ha teltleier på området.
Vi diskuterte dette i fjor, og særlig betenkeligheter i forhold til
koblingen alkohol-idrettsarenaer.
Mener også at arrangementet bør trekkes på nordre banehalvdel, som er lengre
unna kirkegården.

I utgangspunktet er kultur- og undervisning positiv til dette, men ønsker å
få tilbakemelding fra idrettsrådet/SIK:

- Er det arrangement denne helga på idr plassen, tenker på terminfestede
kamper etc?
- Andre moment som bør tas hensyn til før vi svarer?

Arild Torbergsen
Kultur- og undervisningssjef
Skjervøy kommune
77775540/97980971

-----Original Message-----
From: radhuset3etg@skjervoy.kommune.no
[mailto:radhuset3etg@skjervoy.kommune.no]
Sent: Wednesday, October 26, 2016 9:11 AM
To: Arild Torbergsen
Subject: Message from "RNP002673AB51CA"

This E-mail was sent from "RNP002673AB51CA" (MP C4503).

Scan Date: 10.26.2016 09:10:44 (+0200)
Queries to: radhuset3etg@skjervoy.kommune.no
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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 

Fylkesmannen i Troms 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/69-17 3020/2017 L12 06.06.2017 

 

Uløybukt: Detaljregulering - Bjørkestøl hyttefelt, avklaring av innsigelser – 

Det vises til meklingsmøte den 25. april 2017 i Uløybukt hvor en ble enig om følgende: 
 

«Eksisterende fritidsbolig F6 beholdes. De foreslåtte nye tomtene F15 og F16 tas derimot 
ut av planen. Naustområdet i vedtaket fra formannskapet flyttes, slik at det lokaliseres i 
området på nedsiden av F6. Fylkesmannen må godkjenne plassering, areal og 
bestemmelser knyttet til formålet, før innsigelsen kan regnes som avklart.» 

 
Planforslaget: 
Planforslaget består av plankart og bestemmelser samt planbeskrivelse hvorpå forenklet ROS- 
analyse ligger under planbeskrivelsens pkt. 4.5. Sist reviderte plankart, planbeskrivelse, 
planbestemmelser datert 18.05.2017. 
 
Vi mener at dokumentene slik de framstår imøtekommer innsigelsene Fylkesmannen avga 
høringsuttalelse i brev av 30. januar 2015 og er i tråd med resultatet av meklingen den 25. april 
2017 i Uløybukt. 
 
På bakgrunn av vedlagte plandokumenter (plankart, bestemmelser og planbeskrivelse) og 
resultatet av meklingen den 25. april 2017 i Uløybukt, bes Fylkesmannen i Troms om å trekke 
tilbake innsigelsene gitt 30. januar 2015. 
 
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 

Norfrakt AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/203-2 2914/2017 59/4 29.05.2017 

 

Akkarvik/Langfjorden: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
naust på gnr 59 bnr 4 

 
Saksopplysninger:  
Søknaden gjelder riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust, 30 m2 stort, på gnr 59 
bnr 4 Akkarvik. Området er bebygd og definert som LNFR område i Kommuneplanens arealdel 
for Skjervøy kommune 2015–2027. 
 
 
Situasjonsplan: 

 
 
Vurderinger: 
Rivetillatelse av eksisterende naust er ikke nødvendig å gi, da denne er under 50 m2 og kan rives 
uten å søke. Det må meldes ifra når naustet er revet. 
 
Bygging av naust er helt i tråd med planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel for Skjervøy 
kommune 2015–2027 hvor det står følgende: 
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«§ 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.» 

 
Miljø: 
Arbeidet som skal utføres ligger innenfor 100 metersbeltet langs sjøen der det særlig skal tas 
hensyn til natur- og kulturliv, landskap og andre allmenne interesser. (Plan- og bygningsloven  
§ 8), men på øvresiden av kommunal vei. I Kommuneplanens arealdel defineres «100 
metersbeltet nedfor vei. 
 
Kulturminner: 
I følge https://askeladden.ra.no/ er det ikke funnet et automatisk freda kulturminne som berører 
eiendommen.  
 
Risiko og Sårbarhet: 
Ifølge skrednett ligger omsøkte tiltak i et område som er definert som rasfarlig. Dette gjelder for 
snø, stein og kvikkleir. 
 
 
Landbruk 
Tre bønder er aktive på Arnøya. Alle tre driver med sauehold. Samlet har bøndene rundt 1200 
sauer og lam på sommerbeite. Vinterfôret høstes på eget areal og på leiearealer. Den delen av 
eiendommen naustet skal plasseres har ingen landbruksmessig betydning.  
 
 
Reindrift: 
For reindriftsnæringa er Arnøya kalvings land samt vår-, sommer- og høstbeiteområde for rundt 
2500 voksne dyr pluss kalver i perioden april til oktober. Den delen av eiendommen naustet skal 
plasseres berører ikke interesse området for reindrift. 
 
 
Naturmangfold: 
Kommunen har sjekket ut naturbasen for område og artsdatabankens karttjeneste. Her er det ikke 
registrert noen verneverdige forhold verken av dyreart eller annen naturmangfold. Kommunen 
har vurdert søknaden om bygging naust i forhold til naturmangfoldloven, og etter en konkret 
helhetsvurdering og sjekket av de karttjenester som eksisterer i området, samt lokalkunnskap 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å si at denne søknaden ivaretar lovens intensjon 
om bevaring av naturmangfoldet. 
 
 
Oppsummering: 
Bygging av naust er helt i tråd med planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel for Skjervøy 
kommune 2015–2027. Skjervøy kommune vil etter en samlet vurdering anbefale at naustet kan 
bygges som omsøkt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Norfrakt AS byggetillatelse uten ansvarsrett 
for oppføring av naust som omsøkt på gnr 59 bnr 4. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Vedtaket er elektronisk godkjent og sendes ut uten underskrift. 
 
 
Med hilsen 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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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 
 

Morten Albrigtsen 

Selmalund 26 

9020 TROMSDALEN  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1352-29 1338/2016 K01 14.03.2016 

 

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  

Morten Albrigtsen dispensasjon til kjøring av utstyr, med snøscooter fra Årviksand til familiens 

hytte i Nord-Rekvik. Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn ZS9393. 

 

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. 

 

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 
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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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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 

Terje Gamst 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/17-4 447/2017 K01 24.01.2017 

 

Vorterøy: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring fra Vorterøyskagen til 
Myreng i traseen til kommunal vei 

 
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  
Ingunn og Terje Gamst dispensasjon til kjøring av utstyr og folk, med snøscooter fra 
Vorterøyskagen til kaia ved Myreng i traseen til kommunal vei jfr. vedlagte kart. Tillatelsen 
gjelder kjøretøy med kjennetegn FK3688. 
 
 
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. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
Skjervøy Lennsmannskontor    
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Asbjørg Nygaard 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/394-5 1246/2017 52/2 07.03.2017 

 

Taskeby: Søknad (avslag) om rammetillatelse for oppføring av naust - gnr 52 
bnr 2 

 
Saksopplysninger:  
 
Det søkes om rammetillatelse for oppføring av et naust på 50 m2 i Taskeby på gnr 52 bnr 2.  
 
John Kristoffersen Arkitektkontor AS søker om ansvarsrett som SØK og PRO i tiltaksklasse 1 
for tiltaket  
 
Adkomsten til planlagt naust medfører ikke terrenginngrep av noen betydning. Kratt og busker 
fjernes der disse er i konflikt med den naturlige adkomsten som er ment å skulle følge 
eksisterende terreng på en smidig måte. Det planlegges ingen skjæringer eller fyllinger eller 
andre merkbare terrenginngrep. 
 
Tiltaket er nabovarslet og ingen har ytret seg imot dette. 
 
Vurderinger: 
Hvis det skal bygges et naust over 30 m2 må det dispenseres fra kommuneplanens arealdel § 4.4 
i planbestemmelsene. Det søkes her om å bygge over 66 % større enn planbestemmelsen legger 
opp til. Det legges vekt på at kommuneplanens arealdel er en helt ny plan. Søker er gjort 
oppmerksom på dette forholdet skriftlig. 
 
I kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune – 2016–2027, planbestemmelser, står blant 
annet følgende: 
 

«§ 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 
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ikke er naturlig byggegrense, er det krav om 100-metersbeltet som skal gjelde. Naust skal 
samles og legge mest mulig konsentrert.  
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.» 

 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, annet ledd, og i kommuneplanens arealdel for 
Skjervøy kommune – 2016–2027, planbestemmelsen § 4.4, avslås søknaden om rammetillatelse 
for oppføring av naust stort 50 m2 i Taskeby på gnr 52 bnr 2. 
 
Avslaget begrunnes med kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune – 2016–2027, 
planbestemmelser, § 4.4 hvor det står følgende «Det skal ikke tillates utbygging og tiltak på 
sjøsiden av hovedveinettet med unntak naust inntil 30 m², enkle kaianlegg, badestamp, grillplass 
og tilsvarende.» 
 
Avslaget begrunnes også med at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensert fra blir 
vesentlig tilsidesatt. 
 
 
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: 
Svein Erik Karlsen    
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Årviksand Bygdelag 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/76-2 1857/2016 64/ 06.04.2016 

 

Årviksand Årvikmarka : oppføring av gangbru 

Årviksand Bygdelag søker om oppføring av bru i forbindelse med tursti i Årvikmarka. Brua skal 

bygges over Svarttindselva.  

 

Bruen er søknadspliktig og sees på som et ledd i et frivillig arbeid i Arnøya for at folk skal 

komme seg ut i naturen. 

 

Kommunen har ingen anmerkninger til dette.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Årviksand Bygdelag byggetillatelse for 

anlegning av bru over Svarttindselva. 

 

 

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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Solfrid Hansen 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/137-9 3049/2017 69/474 07.06.2017 

 

Severin Steffensens vei 55: Vedtak om tillatelse til oppføring av tilbygg og 
karnapp i ett trinn gnr 69 bnr 474 

Saksopplysninger:  
Det søkes om tillatelse til oppføring av påbygg, over eksisterende garasje, i ett trinn gnr 69 bnr 
474. Påbygget skal inneholde 2 soveromgang. I tillegg skal det bygges ny karnapp på kjøkkenet. 
Arealet på ny bebyggelse er 31 m2. 
 
Storestè Entreprenør AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK PRO og UTF i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
Storestè Entreprenør AS har vurdert grunnforholdene for garasjen som sikker. 
 

 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Solfrid Hansen tillatelse i ett trinn for til 
oppføring av tilbygg, over eksisterende garasje, i ett trinn gnr 69 bnr 474 som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Storestè Entreprenør AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK PRO og UTF i tiltaksklasse 1. 
 
I vedtaket er det lagt vekt på Storestè Entreprenør AS sin vurdering av grunnforholdene for 
garasjen datert 02.05.2017. 
 
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: 
Storeste´ Entreprenør as    
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«POSTNR» «POSTSTED» 

«KONTAKT» 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/1351-2 6797/2015 69/76 25.11.2015 

 

Strandveien 43:  Skjervøy Prestebolig bygging av garasje høring - gnr 69 bnr 

76 

Presteboligen i Skjervøy er en fredet bygning, som er eid av Opplysningsvesenets fond. Bygget 

ble oppført i 1893, sør for kirken. Den eksisterende garasjen til Presteboligen i Skjervøy blir ofte 

blokkert i sammenheng med arrangementer i kirken. Det er derfor ønsket en ny dobbelgarasje 

som skal erstatte den eksisterende garasjen. Den nye dobbelgarasjen vil få ny side innkjørsel, slik 

at garasjen ikke blir blokkert av andre biler. Det er og søkt om riving av eksisterende garasje. 

 

Kulturminner: 

Tiltaket vil berøre sikringssonen til en automatisk fredet kirkegård fra mellomalderen. 

Sikringssonen strekker seg inn på tomten under eksisterende garasje. Den nye garasjen er plassert 

rett utenfor denne sikringssonen. 

 

Oppsummering: 

Søker vil rive gammel garasje og bygge et nytt garasjebygg. Skjervøy kommune kan ikke se at 

riving og bygging av ny garasje vil berøre kulturminnene i området utover det eksisterende 

garasje gjør i dag. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

77775521 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Vedlegg 

1 76167804_byggesak 

2 76167804_Opplysninger_gitt_i_nabovarsel 

3 76167804_Gjennomfoeringsplan 

4 76167804_Tegning_ny_fasade 

5 76167804_Tegning_ny_fasade2 

6 76167804_Tegning_ny_snitt 

7 76167804_Situasjonsplan 

8 76167804_Situasjonsplan2 

9 76167804_Tegning_ny_plan 

10 76167804_Uttalelse_fra_offentlig_myndighet 

11 76167804_Annet 

 

 

 

Dette brev sendes til: 

Troms fylkeskommune Pb 6600 9296 TROMSØ 

Sametinget, Miljø- og Kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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Ymber AS v/  Idar Sandvik 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1328-2 6594/2015 69/1 12.11.2015 

 

Tiltak - oppføring av fibersentral - Klaus Dreyersvei 

 

Saksopplysninger:  

Det vises til henvendelse datert 27.10.2015 fra Ymber AS, om bygging av fiberstasjon i 

brannbeltet ved snarvei mellom Verftsveien og Klaus Dreyers vei med framføring til ny stolpe 

som skal anlegges ved Klaus Dreyers vei 30 på kommunal eiendom. I samtale med Idar Sandvik 

på telefon ble det opplyst at det var mulig å legge fiberen gjennom et eksisterende rør i Klaus 

Dreyers vei. Denne løsninga var ikke ønskelig fra Ymber AS sin side da denne løsninga ville 

medføre grøft gjennom en eksisterende avkjøring til Klaus Dreyers vei 28. 

 

Gjeldende plan: 

Reguleringsplan for Dreyerjorda datert 28.10.87. 

 

I pkt. 5.3 står følgende om området utbyggingen skal skje: 

«Friområde 3 skal nyttes til sport og lek. Nødvendige byggverk og anlegg for dette, som ikke er til 

hinder  for områdets bruk som friområde, kan oppføres etter godkjenning av bygningsrådet.»  
 

Anlegg for produksjon, omforming og overføring av elektrisk kraft (kraftstasjoner, trafostasjoner, 

vindkraftverk, kraftledninger mv.) og fjernvarmeanlegg som er konsesjonsbehandlet etter 

energiloven, er unntatt fra de fleste av byggesaksreglene i pbl., jf. oppregningen innledningsvis i 

§ 4-3. Dette gjelder tiltak som har fått anleggskonsesjon, områdekonsesjon og fjernvarme-

konsesjon. 

 

Bygninger eller bygningstekniske installasjoner i tilknytning til slike anlegg er unntatt fra 

byggesaksreglene i pbl. kap. 20-25 i § 4-3 andre ledd bokstav a. De øvrige krav i 

bygningslovgivningen gjelder så langt de passer.  
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Vurderinger: 

I dag bør alle nye kabler i størst mulig grad søkes lagt i grøft med trekke rør. Samarbeid/varsling 

til f.eks. Telenor, bør gjøres når utbedring av gamle og legging av nye kabeltraseer gjøres. Nye 

stolper med nye luftstrekk bør etter vår mening, i 2015, unngås i boligfeltene på Skjervøy. I nye 

boligfelt legges kabler i bakken. På sikt bør det være et mål å bli kvitt alle luftstrekk. 

Vi er og positive til at det plasseres en fiberstasjon på kommunal grunn, men ønsker den plassert 

i tilknytning til eksisterende trafostasjon i området. Dette for å unngå at området stykkes opp av 

små og spredte byggverk. Uten at det er noen krav, ville det vært fint om Ymber AS i forbindelse 

med bygging av nevnte stasjon anla to utelys på denne, som lyste opp snarveien i begge 

retninger.  

Vedtak: 

Skjervøy, kommune stiller grunn til oppføring av fiberstasjon ved eksisterende trafostasjon på 

friområdet mellom Verftsveien og Klaus Dreyers vei, benevnt som «Fiområde 3» i 

Reguleringsplan for Dreyerjorda datert 28.10.87. 

Skjervøy kommune ønsker ikke flere luftstrekk med kabler og stiller grunn disponibelt til legging 

av kabler. Mht. avklaring med grøfter over private avkjørsler bes dette tatt opp direkte med 

boligeiere. 

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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Sporten Skjervøy as 
 
   
 
Att. Ole Johan Henriksen 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/20-5 2501/2017 M77 08.05.2017 

 

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 
 
Vurderinger: 
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. 
 
Vedtak: 
Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2017 Innvilges. 
 
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 
  
Erlend Mjåtvedt Sylta 
Leder forebyggende 
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Rema 1000 Skjervøy 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/20-6 2512/2017 M77 08.05.2017 

 

Svar på søknad fyrverkerisalg 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 
 
Vurderinger: 
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare. 
 
Vedtak: 
Søknad om tillatelse til oppbevaring/ handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2017 Innvilges. 
 
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 
  
Erlend Mjåtvedt Sylta 
Leder forebyggende 
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