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Status kirkelig fellesråd og investeringsbehov v/Magnar Solbakken

Strategi for regionalt samarbeid i Nord-Troms



 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/140 -17 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 04.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/17 Formannskap 13.09.2017 

 

Klage på vedtak gjort i f-sak 49/17 

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

garasjeanlegg 
2 kart 
3 Søknad om omregulering 
4 Forslag_Fiskenes 
5 Vedtaksmelding: Søknad om omregulering 
6 Klage på sak 49/17 - Søknad om garasjetomt 
7 Søknad datert 7. mars -17 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknaden datert 07,03,2017 avslåes. 
Vedtaket gjort i f-sak 49/17 opprettholdes. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt klage på vedtak gjort i f-sak 49/17 som omfatter søknad på 
garasjetomter på Fiskenes. Klager ble gitt utsatt frist til 01,08,2017. Klagen er mottatt 
30,07,2017.  
Vedtaket gjort i f-sak 49/17 er: Søknad om dispensasjon 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.   
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Viser til klager brev datert 30,07,2017 (se vedlegg) der hun mener at vedtaket gjort i 
formannskapet og hennes søknad er to forskjellige saker. Hun ber om at hennes sak behandles 
som egen sak. 
I søkers søknad (datert 07,03,2017) er det snakk om å plassere 4 garasjer ved snuplassen, alle på 
kommunal grunn, se vedlegg. 

Vurdering 
Med et slikt antall garasjer og plassering som omsøkt vil disse garasjene stenge gangveien 
mellom Nordveien og Fiskenes. Det vil ikke være mulig for fotgjengere og komme imellom 
disse veiene. I denne gangveien går det va- anlegg mellom Nordveien og Fiskenes. Ved å 
plassere garasjene som omsøkt vil det ikke være mulig å legge disse om eller ved eventuelle 
vedlikehold av disse. Med bakgrunn i dette kan jeg ikke anbefale tiltaket som omsøkt. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/140 -8 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 19.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap  

 

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.  
 
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.    
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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. 
 

PS 57/17



PS 57/17



 

Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

 

      Side 1 av 4 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500  
postboks 145 - G Skoleveien 6 Telefaks:   
9189 SKJERVØY   Organisasjonsnr:  
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett:    

For beboerne: Grete B Hansen 
Fiskenes 21 F 
9180  SKJERVØY 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/140-9 3545/2017 L33 29.06.2017 

 

Vedtaksmelding: Søknad om omregulering 

 
Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.  
 
 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kathrine Kaasbøll Hanssen 
Formannskapssekretær/Arkivleder 
77 77 55 03/90 56 87 47 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 
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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: 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.06.2017  

Behandling: 
Forslag til endring av innstillingen på vegne av formannskapet: 
Omregulering endres til dispensasjon. 
 
Votering: 

- Innstillingen med forslag om endring, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Søknad om dispensasjon 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. 
 
 
 

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. 
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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.  
 
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: 2017/304 -3 

Arkiv: 69/1/78 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 05.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/17 Formannskap 13.09.2017 

 

Eideveien 11: søknad om oppføring av garasje og dispensasjon fra 
reguleringsplanen for St. Hanshaugen - gnr 69 bnr 1 festetomtnr 78 

Henvisning til lovverk: 

Teknisk sjefs innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Skjervøy formannskap Christian Lembricht  
følgende dispensasjon fra reguleringsplanen for St. Hanshaugen: 
 
Fra pkt 1.5 i bestemmelsene, til å føre opp garasjen i 2 etasjer og med et bruksareal på inntil 80 
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 andre boligfeltet 
gitt dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Det er og lagt vekt på at naboer har gitt 
samtykke til tiltaket.  
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Selve byggetillatelsen vil bli behandlet administrativt. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Christian Lembricht søker om oppføring av garasje i 2 etasjer. Garasjen har en høyde på 5,75m 
og en grunnflate på 49,5m2. Garasjen skal oppføres 2 og 2,5 m meter fra nabogrensene. Naboer 
har gitt samtykke til dette. 
 
Reguleringsbestemmelsene for reguleringsplanen for St. Hanshaugen 1.5 sier følgende: 
 

«Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 50m2, og 
være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.» 
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Eiendommen har påstående enebolig med et bruksareal på 136m2 , et gammelt uthus på rundt 
40 m2. Det gamle uthuset skal rives for å gjøre plass til den nye garasjen. Tomtestørrelsen er på 
662m2. 
 

Vurdering 
Omsøkt garasje har en utforming og høyde som ikke er iht. reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplanen for St. Hanshaugen. Søker har på telefon 05.09.2017 uttrykt at søknaden 
ønskes behandlet som en dispensasjon fra kravet i reguleringsbestemmelsene for St. 
Hanshaugen. 
 
For at et loft skal være måleverdig må dette ha en høyde på min 1,9 m og et bruksareal som er 
større enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. På tegning innlevert over loft er høyde 
mellom hanebjelke og gulv 1,9 m og bruksarealet er 30 m2. Underliggende etasje har et 
bruksareal på 50 m2, 1/3 av underliggende etasje blir da er 16 m2. Da høyde mellom hanebjelke 
og gulv er 1,9 m og bruksarealet på loft over 16 m2 må loftsetasjen regnes som egen etasje. 
Garasjen har en totalhøyde på 5,75 m. Med en slik høyde regnes bygningen som 2 etasjer 
BRA, bruksarealet, 2 etasje + 1 etasje vil bli 78 m2. 
 
Det legges vekt på at naboer har gitt samtykke til tiltaket i nabovarselet. 
 
Tiltakshaver må ha dispensasjon fra pkt. 1.5 i reguleringsbestemmelsene for St. Hanshaugen 1.5 
sier følgende: 
 

«Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 50m2, og 
være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.» 

 
Utnyttelsesgraden er i tråd med reguleringsbestemmelsen pkt. 1.9 (25%) og vil bli 23,4 % 
bebygd areal (BYA) av netto tomt. 
 
Det har vært gitt dispensasjon for garasje i  2 etasjer i Spellemannsdalen i 2016. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/312 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 05.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/17 Formannskap 13.09.2017 

 

Søknad om tilleggsareal 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 søknad om tilleggstomt 
2 kart 
3 Reg.plan 
4 Ortofoto1 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknaden om kjøp av tilleggsareal godkjennes som omsøkt. 
I henhold til § 19-2 gis det dispensasjon ifra reguleringsplanen for idrettsanlegget. 
 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt søknad om kjøp av tilleggsareal til boligtomt, se vedlegg. 
 
Søker: Margot og Robert Hansen, Trollveien 8. 
 
Av søknaden ønsker de å kjøpe en bredde på 5,5 meter i tomtens hele dybde for utvidelse av 
garasje og redskapsbod. Av søknaden er ca 1 meter av bredden regulert til boligformål og resten 
regulert til friområde. 
I reguleringsplanen for Idrettsanlegget er området regulert til friområde, med underkategori 
område for klargjøring – skirenn. 
Det kreves dispensasjon i fra reguleringsplanen. 
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Vurdering 
Reguleringsplanen for idrettsanlegget ble utarbeidet i 1997 og sist revidert i 2000. Etter at 
planen ble sist revidert er det gjort noe endringer i planen. Ny krøllgressbane og standplass for 
skiskyting for å nevne noen.  
Området er i dag igjengrodd med tett skog. Det fungerer mer som en buffer mot bebyggelsen i 
Trollveien enn det som arealet var tiltenk.  
En mener derfor at ved å tildele omsøkte areal ikke vil komme i konflikt med bruken av 
idrettsanleggene. Dette på bakgrunn av at det er ett begrenset areal som ikke har vært benyttet til 
noe etter at planen ble utarbeidet.   
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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» 2015/70-48 4467/2017 140 22.08.2017 

 

Kommuneplanens arealdel 2015-2027: Etter meklingsmøte med Sametinget 
01.11.2016 

Vedlagt oversendes Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Skjervøy kommune: 
 
Etter kommunestyrets godkjenning 11.05.2016 
 
I skriv i av 05.09.2016 fra Fylkesmannen I Troms står følgende: 
 

«Etter en samlet vurdering av kommunens ivaretakelse av Fylkesmannens innsigelser og 
merknader, kan Fylkesmannen slutte seg til kommunestyrets godkjenning av 
kommuneplanens arealdel for Skjervøy 2015-2027, jfr kommunestyresak 19/16.» 

 
Etter meklingsmøte med Sametinget 01.11.2016 har en kommet fram til følgende resultat: 
 
Skjervøy kommune tar innsigelsen fra Sametinget tilfølge på § 3.3, i planbestemmelsene i 
Kommuneplanens arealdel 2015-2027.  
 
I § 3.3 i planbestemmelsene er endret fra: 
 
«Framtidig fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne 
bestemmelsen gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 
 
Til: 
«Framtidig fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides.» 
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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.  
 
 
I retningslinje til § 4.25 har Skjervøy kommune tatt med følgende setning i uthevet skrift: 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. Skjervøy kommune inviterer reinbeitedistrikt 
38 Ulisuolu / Uløy og reinbeitedistrikt 39 Ardni ja Gávvir / Arnøy/Kågen til årlige møter slik at 
reindriftas utviklingsbehov og utfordringer blir en del av hensyn som kommunen aktivt ivaretar. 
 
 
Med disse endringene tilføyelser mener vi at innsigelsene til Sametinget er imøtekommet. 
 
Skjervøy kommune anser nå planen som godkjent og uten innsigelser. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521/99236091 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Dette brevet er sendt: 
Sametinget, Fylkesmannen i Troms, Fiskeridirektoratet, NVE og Troms fylkeskommune. 
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Lerøy Aurora AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/331-3 4506/2017 69/1/825 23.08.2017 

 

Strandveien 4: Søknad om tillatelse i ett trinn  i forbindelse med bygging av 
garasjeanlegg  på gnr 69 bnr 1 fnr 825 

 
Saksopplysninger:  
 
Lerøy Aurora AS søker om tillatelse i ett trinn til bygging av garasje anlegg på gnr 69 bnr 1 fnr 
825. Bygget er på 67 m2 og skal inneholde et lager på 24,3 m2, garasje på 25,3. I tillegg skal det 
inneholde wc/dusj garderobe på 9,2 m2 med inngang fra utsiden, dom skal brukes av tilreisende 
sjåfører.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Krag Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK og PRO av bygget i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral 
godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Nord Troms Rør AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF på vann og avløpsarbeider, tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes 
med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Magnus Johansen AS ansvarsrett i 
funksjonen UTF, alt av bygningsmessige arbeider, i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes med 
sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Skjervøy Park og Anleggsservice AS 
ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF, utførende på grunnarbeider i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
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Vurderinger: 
Siden dette er et garasjeanlegg med lager anser en det som unødvendig å ha uttalelse fra 
arbeidstilsynet. Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Lerøy Aurora AS tillatelse i ett trinn i 
forbindelse med bygging av garasje anlegg med dusj garderobeanlegg på gnr 69 bnr 1 fnr 825. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Krag Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK og PRO av bygget i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonen 
PRO og UTF på vann og avløpsarbeider, tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Magnus Johansen AS ansvarsrett i funksjonen 
UTF, alt av bygningsmessige arbeider, i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Park og Anleggsservice AS 
ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF, utførende på grunnarbeider i 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: 
Krag Byggeservice as Liveien 9 9068 NORD-LENANGEN 
Nord Troms Rør AS    
Magnus Johansen AS    
Skjervøy Park og Anleggsservice AS    
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Leif Håkon Pedersen 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/67-5 3485/2017 69/528 27.06.2017 

 

Verftsveien 9: Søknad om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av 
garasje - gnr 69 bnr 528 

 
Saksopplysninger/vurderinger: 
 
Leif Håkon Pedersen søker om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 528. Garasjen har en høyde på 
4,67m og en grunnflate på 48 m2. Garasjen skal oppføres 1 meter fra nabogrense. Naboer har gitt 
samtykke til dette. Byggetillatelsen krevde at det ble gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Spellemannsdalen. 
 
Skjervøy Formannskap har i møte 31.05.2017 gjort følgende vedtak: 

 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Leif-Håkon Pedersen 
dispensasjon fra reguleringsplankartet for og reguleringsbestemmelsene for Dreyerjorda for 
følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 1.1.3 «Bygningene skal ha en takvinkel mellom 18° og 28°» til en takvinkel 
inntil 38°. 
 
Dispensasjon fra pkt. 1.6 «Garasjer og boder kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke 
over 30 kvm. og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.» Til å bygge 
garasje inntil 50 m2. 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.1 «I område B og D skal det oppføres barnehage med tilhørende anlegg.» 
Til å bygge garasje i den delen av tomta som befinner seg i område D. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med at i 
område D ikke lengre er aktuell med bygging av barnehage.» 
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Leif-Håkon Pedersen byggetillatelse for 
oppføring av garasje uten ansvarsrett på gnr 69 bnr 528 som omsøkt. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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Skjervøy kommune postmottak 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/119-4 3375/2017 70/6 21.06.2017 

 

Strandveien 39: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til oppføring av tilbygg 
på Kulturhuset- gnr 70 bnr 6 

 
Saksopplysninger:  
Det skal bygges nytt inngangsparti, på 11 m2, til Skjervøy kulturhus. Kulturhuset er nabo til 
Kiilgården som er et varig fredet kulturminne.  Saken har vært ute på høring hos 
Fylkeskommunens kulturminneforvaltning. De har ingen merknader til saken.  
 
Tilbygget (gul) sett fra sør: 
 

 
Vurderinger: 
Det bør brukes samme type takstein på tilbygget som på kulturhuset. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Skjervøy kommune byggetillatelse for 
bygging av tilbygg/ inngangsparti for kulturhuset som omsøkt. 
 
Vedtaket er gjort under forutsetning av at det brukes samme type takstein på tilbygget som på 
kulturhuset. 
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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 kommune, Vedlikeholdsleder    
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Havito AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/263-3 3642/2017 69/3 04.07.2017 

 

Strandveien 40: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skjervøy 
sentrum og søknad om bruksendring   av tidligere lokaler til nærradio til 
leilighet - gnr 69 bnr 3 

 
Saksopplysninger:  
 
Lokalet er tidligere brukt til kontor og radiodrift. I forbindelse med dette ble alle lettvegger 
isolert med 10 cm isolasjon, samt at yttervegger ble tilleggs isolert. Lokalene er nå pusset opp og 
vinduer er skiftet (samme størrelse som tidligere). Det er lagt nye laminatgulv og vegger er 
restaurert. Himlinger mot spenn-betong dekke er tilleggs isolering og det er lagt nye himlings-
plater. Eksisterende bad har fått nytt sanitærutstyr og er pusset opp. Kjøkkenet er pusset opp og 
det er ny innredning, samt at vegg er åpnet mot stue for å få tilfredsstillende lysforhold. Hvis 
kjøkkenet skulle flyttes så ville dette bli uforholdsmessig dyrt i forhold til at røropplegg allerede 
er lagt i betonggulvet der kjøkkenet alltid har vært. Alt av strømopplegg er restaurert. Når det 
gjelder ventilasjon så er det montert balansert ventilasjon etter dagens krav, dette er gjort selv om 
krav til tetthet ikke er tilfreds-stillende, for å få ei godt ventilert bolig. 
 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens §8 for Skjervøy sentrum. 
I reguleringsbestemmelsens §8 Skjervøy sentrum står det: 
 

§ 8: 
I områder merket "H" kan det oppføres forretningsbygg i inntil 2 etasjer. Bygningsrådet kan 
tillate at en mindre del av bygget blir innredet til boligformål i 2. etasje.  
Forøvrig kan ikke boliger oppføres i disse områdene.   

 
Det søkes om bruksendring av tidligere lokaler brukt som kontor/nærradio til bolig. 
 
Isolasjon/tetthet: 
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Det søkes om avvik fra TEK-10 for gjeldende krav fordi det vil påløpe uforholdsmessige store 
kostnader for å kunne tilfredsstille kravene, dette gjelder for yttervegger, samt etg skiller. 
 
Lysforhold:  
Det søkes om avvik fra TEK-10 for gjeldende krav, det er gjort tiltak for å øke lysforholdene til 
kjøkkenet ved at vegg er åpnet mot stuevinduer for å utnytte lysforholdene maksimalt.  
 
Ing. Øyvind Isaksen AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO på i forbindelse med 
bruksendring av lokalet til bolig. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
Foretaket har gjort liknende jobber før. 
 
Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017: 
 

«Vedtak: 
Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å gjøre vedtak i 
byggesaker og konsesjonssøknader som krever politisk behandling i formannskapet. Myndigheten gjelder i 
tidsrommet 28.06.2016 – 13.09.2016 
Delegeringen gjelder ikke saker av prinsipiell karakter.» 

 
Vurderinger: 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Havito AS dispensasjon fra reguleringsplan 
for Skjervøy Sentrum, for følgende: 
Dispensasjon fra § 8 i reguleringsbestemmelsene til å gjøre bruksendring av underetasje i lokaler 
tidligere brukt til kontor og nærradio til bolig med adkomst i Havnegata. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i nabobygg i 
Havnegata gitt dispensasjon for garasjeanlegg til bolig tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon 
er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, fjerde ledd, gis punkt d, innvilges bruksendring 
for eksisterende lokale på eiendommen gnr 69 bnr 3. Lokalet endres til bolig. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-2, fjerde ledd, gis Havito AS dispensasjon fra 
TEK10 for isolasjonskrav, lufttetthet samt lysforhold til kjøkkenet i forbindelse med 
bruksendring av Strandveien 40 til bolig. 
 
Dispensasjonen begrunnes med ombygging gjør det vanskelig å tilpasse byggverket til dagens 
tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Skulle kjøkkenet flyttes ville dette medført store 
kostnader. Vi betrakter bruksendringen med som forsvarlig og nødvendig for å sikre 
hensiktsmessig bruk. Fordelen ved å gi dispensasjon og bruksendring er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Ing Øyvind Isaksen AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO, i forbindelse med bruksendring av lokalet til bolig, i tiltaksklasse 1. 
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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: 
Ing Øyvind Isaksen AS    
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/274-3 3611/2017 69/285 03.07.2017 

 

Kirkegårdsveien 22: Søknad om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging 
av tilbygg med soverom og inngangsparti, samt ombygging av bod i 
sokkeletasje til kjellerstue med kjøkken - gnr 69 bnr 285 

Saksopplysninger/vurderinger: 
Søknaden gjelder ombygging av en kjellerbod (31,6 m2) til kjellerstue m. kjøkken. Søknaden 
omhandler også en byggesøknad et tilbygg (16,6 m2) med soverom (10,6 m2) og inngangsparti 
(6,6 m2) i tilknytning til sokkeletasjen. Bad/wc finnes i etasjen fra før.  
 
Sissel Sørvang og Johan Kristoffersen søker om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til dette 
arbeidet. Søkerne har brukt skjema for rammetillatelse i søknaden, men har på telefon bekreftet 
at det er tillatelse uten ansvarsrett de søker om. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Sissel Sørvang og Johan Kristoffersen 
byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av tilbygg med soverom og inngangsparti, samt 
ombygging av bod i sokkeletasje til kjellerstue med kjøkken. 
 
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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Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/259-2 3492/2017 69/601 27.06.2017 

 

Kirkegårdsveien 54: Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og om 
tillatelse i ett trinn til bygging av tilbygg og altan -gnr 69 bnr 601 

 
Saksopplysninger:  
 
Det søkes om å bygge altan, tak over inngangsparti og et tilbygg med et areal på 25 m2 til bolig. 
Naboer er varslet og ingen har ytret seg imot tiltaket. Søknaden medfører at utnyttelses graden 
økes fra 0,3 – 0,46. Det må gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. 
Hjørnet på tilbygget har en avstand på 3 m fra eksisterende garasje i Kirkegårdsveien 56. 
Verandaen er justert slik at avstanden til garasjen blir minst 2 m. På det nærmeste kommer 
verandaen 1 m fra nabogrense. Nabo har gitt erklæring om dette. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Latvian Wood AS om ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO og UTF i forbindelse med tiltaket i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet 
dekkes delvis med sentral godkjenning. 
 
 
Vurderinger: 
 
Avstanden mellom lave byggverk kan være mindre enn 8,0 m når byggverkene er skilt med 
branncellebegrensende bygningsdel eller bygningsdeler i hvert av byggverkene, som til sammen 
gir samme brannmotstand. Vinduer kan utføres i samsvar med TEK § 11-8 Tabell 3.  
 
Byggverk i risikoklasse 1 med bruttoareal til og med 50 m 2 (som eksisterende garasjebygg) med 
liten eller middels brannenergi, kan plasseres nærmere byggverk i annen bruksenhet uten at det 
treffes særlige branntekniske tiltak. Er avstanden mindre enn 2,0 m mellom byggverk i ulike 
bruksenheter, må disse være skilt med branncellebegrensende bygningsdel eller bygningsdeler i 
hvert av byggverkene som til sammen gir samme brannmotstand. 
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Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis søker dispensasjon fra regulerings-
bestemmelsene for Dreyerjorda for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 1.1.1 «TU-graden skal ikke overstige 0.30 av netto tomt» til en TU-grad 
inntil 0,46. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det er også lagt vekt på at det ikke er 
kommet inn protester fra naboer. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis søker tillatelse i ett trinn til bygging av altan 
tak over inngangsparti og tilbygg til bolig som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Latvian Wood AS om ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO og UTF i forbindelse med tiltaket i 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: 
LATVIAN WOOD AS    
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Thomas Pedersen 
Øvre Ringvei 11 C 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/242-2 3398/2017 69/812 22.06.2017 

 

Øvre Ringvei 11 C: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til oppføring av 
tilbygg/inngangsparti - gnr 69 bnr 812 

 
Saksopplysninger:  
Det skal bygges nytt inngangsparti, på 10 m2. Saken er nabovarslet og ingen har ytret seg mot 
tiltaket.  
 
Vurderinger: 
Søknaden er helt i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis søker byggetillatelse uten ansvarsrett for 
bygging av tilbygg/ inngangsparti som omsøkt. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 
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Skjervøy sokn v/Magnar Solbakken 
Postboks 49 
   
 
Att. Magnae Solbakken 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/293-2 3929/2017 1941/69/738 30.08.2017 

 

Idrettsveien 2: Søknad om bruksendring av 1 etasje og kjelleretasjen, fra 
kontor/annet til bolig, på bygg med bygningsnr. 11606725 - gnr 69 bnr 738 

 
Saksopplysninger:  
Idrettsveien 2 består av kontorlokaler i 1 etasje og leilighet i 2 etasje. Det søkes om bruksendring 
av eksisterende bygning i 1. etasje fra kontor til bolig. Boligarealet skal inngå i eksisterende 
bruksenhet/bolig i 2 etasje. Leiligheta ble oppusset i 1987 og 1 etasje i 1989 da den ble 
ominnredet til fysikalsk klinikk. De siste åra har lokalene blitt brukt til menighetskontor. 
 
Vurderinger: 
Bruksendring fra kontor til helårsbolig er søknadspliktig jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1 
bokstav d.  
 
Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 
eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 
uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 
nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen.  
 
Bruksendringen innebærer ingen ombygginger da eksisterende kontorlokaler skal brukes til 
boligformål. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav d, gis Skjervøy sokn bruksendring for 
eksisterende kontorlokaler på eiendommen gnr 69 bnr 738. i 1 etasje og kjeller etasjen i 
bygningen med bygningsnummer 11606725. Dette arealet endres til bolig som inngår i 
eksisterende bruksenhet/bolig i 2. etasje i bygningen. 
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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 
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Troms fylkeskommune 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/198-13 4416/2017 69/65 21.08.2017 

 

Industriveien 2: Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 65 

 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 

Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse, 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 midlertidig brukstillatelse i henhold til 
søknad datert 17.08.17 
 
 
Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket: 

Fiskeindustri undervisningslokaler, garderober og heis. 
 
 
Gjenstående arbeider: 
Gjenstående arbeider skal være dokumentert ferdig utført ved innsendelse av anmodning om   
ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak. 
Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 
opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført. 
 
 
Tidsbegrenset brukstillatelse: 
Brukstillatelsen gjelder fram til 11.09.2017 da det skal leveres til kommunen bekreftelse på at 
følgende er utført: Newtonrom med pauserom, visningssenter og auditorium.  
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Midlertidig brukstillatelse opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.  
 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/198. 
 
 
 
 
 
 
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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Kystverket i Troms og Finnmark - Sentralt 
postmottak 
postboks 1502 
6025 ÅLESUND 
 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
2017/1974-4 2017/206-3 3399/2017 69/771 22.06.2017 

 

Industriveien 19: Uttalelse -  etablering av båtopptrekk - gnr 69 bnr 771 

Skjervøy kommune har ingen innvendinger til at det blir etablert båtopptrekk som omsøkt fra 
Boreal Group AS. 
 
Saka vil bli behandla som en egen byggesak når alle høringer er gjort. 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 
 
 
 

PS 60/17



 

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 

Fredrik Robertsen 
Nordveien 51 
   
 
Att. Roland Springis 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/202-5 3900/2017 69/264 13.07.2017 

 

Ørnveien 22: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av bolig - gnr 69 bnr 
264 

 
Saksopplysninger /vurderinger:  
  
Det søkes om å bygge en bolig i Ørnveien 22. Bygget planlegges i 2 etasjer med et bruksareal på 
287 m2. Til dette har Skjervøy Formannskap i møte 31.05.2017 gitt følgende dispensasjoner: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap  Fredrik Robertsen  
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 § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 35 %.  

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Latvian Wood AS om ansvarsrett i 
funksjonene SØK og UTF, på tømrer og betong arbeid i forbindelse med tiltaket i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdet dekkes delvis, på UTF, med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Rørlegger Helgesen AS om ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF i forbindelse med rørleggerarbeid, bunnledning, vvs og varmeanlegg, i 
tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Leif Lauknes AS om ansvarsrett i 
funksjonen PRO, prosjektering av konstruksjonssikkerhet og geoteknikk, i forbindelse med 
tiltaket i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker AR-Ing AS om ansvarsrett i funksjonen 
KONT, kontroll av lufttetthet og våtrom, i forbindelse med tiltaket i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Robertsen og Slotnes AS om ansvarsrett i 
funksjonene UTF i forbindelse med tiltaket i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes med sentral 
godkjenning. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Fredrik Robertsen tillatelse i ett trinn til 
bygging av bolig som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Latvian Wood AS om ansvarsrett i 
funksjonene SØK og UTF (betong og tømrerarbeid) i forbindelse med tiltaket i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF i forbindelse med rørleggerarbeid, bunnledning, vvs og varmeanlegg i 
tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Leif Lauknes AS ansvarsrett i funksjonen 
PRO, prosjektering av konstruksjonssikkerhet og geoteknikk, i forbindelse med tiltaket i 
tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS om ansvarsrett i funksjonen 
KONT, kontroll av lufttetthet og våtrom, i forbindelse med tiltaket i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Robertsen og Slotnes AS om ansvarsrett i 
funksjonene UTF i forbindelse gravearbeider i 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: 
Latvian Wood AS    
Robertsen & Slotnes AS    
Ar-Ing as postboks 112 9189 SKJERVØY 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/311-4 4489/2017 66/96 23.08.2017 

 

Akkarvik Akkarvikdalen 99: Søknad  om tillatelse uten ansvarsrett til bygging 
av garasje - gnr 60 bnr 96 

 
Saksopplysninger/vurderinger:  
 
Området som garasjen søkes anlagt er fra gammelt av et bebygd område i Akkarvik. Det søkes 
om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av garasje, på 49,7 m2. Tiltaket er nabovarslet og ingen 
naboer har ytret seg imot byggeprosjektet.  
 
Kulturminner: 
I følge https://askeladden.ra.no/ er ingen automatisk freda kulturminne som berører eiendommen.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Nils Eilertsen dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune til bygging av garasje i LNFR område. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Området er ei gammel boligtomt med 
et gjenreisnings hus bygget i 1947. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Nils Eilertsen byggetillatelse til bygging av 
garasje, på 49,7m2. 
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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 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/175-3 3345/2017 1941/57/139 21.06.2017 

 

Arnøyhamn: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av garasje gnr 57 bnr 
139 

 
Saksopplysninger:  
Det er søkt om å bygge en ny garasje i to etasjer med et areal på 56,2 m2 på på hver etasje. 
Naboer er varslet og ingen har ytret seg imot tiltaket. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker BM Per Strand Storslett AS om ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO i forbindelse med bygging av garasje i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Trond Simonsen AS om ansvarsrett i 
funksjonene UTF i forbindelse med bygging av garasje i tiltaksklasse 1. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Svein Roger Karlsen igangsettingstillatelse i 
ett trinn til bygging av garasje gnr 57 bnr 139 som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis BM Per Strand Storslett AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO i forbindelse med bygging av garasje i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Trond Simonsen AS ansvarsrett i funksjonene 
UTF i forbindelse med bygging av garasje i tiltaksklasse 1. 
 
 
 
 
Klageadgang 
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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: 
BM Per Strand Storslett as    
Ron Victor Olsen    
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1317-12 3468/2017 64/92 26.06.2017 

 

Fjerebakkveien 1, Årviksand: Søknad om igangsettingstillatelse av hele 
tiltaket for oppføring av tilbygg til utvidelse av eksisterende verkstedbygg - 
gnr 64 bnr 92 

 
Saksopplysninger/ vurderinger 
 
Årviksand Verksted AS fikk 11.05.2017 innvilget rammetillatelse for oppføring av tilbygg, stort 
254 m2, til utvidelse av eksisterende verkstedbygg. Bygg Kontroll AS ble i samme sak tildelt 
ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO for tiltaket. 
 
Nå søkes det om igangsettingstiltaket for resterende del av tiltaket. 
 
Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF oljeholdig 
avløpsvann alt i tiltaksklasse 1. 

 
Foretaket har ikke sentral godkjenning innenfor omsøkte funksjoner. Foretaket har installert 
tilsvarende anlegg på Lerøy AS sitt verksted på Skjervøy. 
 
Brødrene Albrigtsen AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF i grunn og betongarbeider, 
tiltaksklasse 1. 
 
Foretaket har ikke sentral godkjenning i omsøkte funksjon. Skjervøy kommune har i tidligere 
saker godkjent foretaket i omsøkte funksjoner. 
 
Norbye Industriservice AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF i Stålkonstruksjoner, bærende 
takplater, veggelementer i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjon.  
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Troms Takservice AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF i taktekkingsarbeider, tiltaksklasse 
1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjon. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis Årviksand Verksted AS igangsettingstillatelse 
for hele tiltaket for oppføring av tilbygg til verksted på gnr 64 bnr 92 som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Brødrene Albrigtsen AS ansvarsrett i 
funksjonen UTF i grunn og betongarbeider, tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Norbye Industriservice AS ansvarsrett i 
funksjonen UTF i Stålkonstruksjoner, bærende takplater, veggelementer, tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Troms Takservice AS ansvarsrett i funksjonen 
UTF, taktekkingsarbeider, tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i Forurensningsforskriften § 15-5 gis Årviksand Verksted AS utslippstillatelse for 
oljeholdig avløpsvann på gnr 64 bnr 92.  
 
Vilkårene for tillatelsen 
Forutsetning for utslippstillatelsen er at det i tilknytning til avløpet monteres en oljeutskiller. 
Dette med hjemmel i forurensningsloven § 11, jamfør § 16 og forurensningsforskriften § 15-15. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene  
SØK, PRO og UTF på montering av oljeutskiller i 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: 
Byggkontroll - Eirik Andreassen    
Toms Takservice AS    
Brødrene Albrigtsen AS    
Nord Troms Rør AS    
Nordby Industriservice AS    
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  
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Uløybukt: Søknad om rammetillatelse til ombygging av bygninger tilhørende 
eldre fiskebruk til reiselivsanlegg/overnatting - gnr 45 bnr 3 

 
Saksopplysninger:  
 
Søknaden gjelder rammetillatelse for ombygging av bygninger tilhørende eldre fiskebruk til 
reiselivsanlegg/overnatting - gnr 45 bnr 3. Området tomta er på er definert som LNFR område i 
Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015–2027. 
 
Ombyggingsprosjektet er innenfor plan- og bygningsloven § 1-8. Kommunen må dispensere etter 
plan og bygningsloven § 19-2 for å kunne innvilge søknaden. Saken har derfor vært ute på høring 
til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 19-1. Ingen av disse har kommet med merknader til planene. 
 
Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017:  
Vedtak: 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Zapa DA 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 (tiltak i 100 m beltet) og fra 
kommuneplanens arealdel i LNFR området forbindelse med planlagte ombygginger og 
bruksendringer på eksisterende bygg i LNFR område på gnr 45 bnr 3. 
 
Vedtaket gjelder dispensasjoner og ombygging og bruksendring for følgende bygninger: 
Kaihus med bygningsnr. 192133181 og lagerhus på land med bygningsnr.192133203 er i 
alle matrikkelen definert som annen industribygning. Hovedhus med bygningsnr. 404586 
som i matrikkelen er definert som fritidshus.» 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker Konzept Arkitektur Bygg & Plan 
ansvarsrett i funksjonen SØK ombygging av bygninger tilhørende eldre fiskebruk, til 
reiselivsanlegg/ overnatting, i tiltaksklasse 1, Geir Lyngsmark har på telefon, 13.07.2017, 
korrigert prosjektet til å være i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral 
godkjenning. 
 
 
Konzept Arkitektur Bygg & Plan har anført følgende i søknaden: 

 
Vurderinger: 
Skjervøy kommune har etter en samlet vurdering anbefalt dispensasjon i LNFR område i 
kommuneplanens arealdel slik at eiendommen kan utbygges og omdisponeres til formål som 
omsøkt. På bakgrunn av ovennevnte og tilsendte søknad er en rammetillatelse det neste naturlige 
skritt videre. Søker har satt tiltaket i tiltaksklasse 1.  
 
Det forutsettes også at det søkes om igangsettingstillatelse for hver bygning det er gitt 
bruksendring for. Ved igangsettelses skal hvert fagområde ansvars belegges. Bruksendringene vil 
bli ført i matrikkelen når ferdigattest for hvert enkelt bygg er mottatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Zapa DA rammetillatelse for ombygging av 
bygninger tilhørende eldre fiskebruk til reiselivsanlegg/overnatting - gnr 45 bnr 3. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Konzept Arkitektur Bygg & Plan ansvarsrett i 
funksjonen SØK ombygging av bygninger tilhørende eldre fiskebruk, til reiselivsanlegg/ 
overnatting, i tiltaksklasse 1. 
 
Det forutsettes det søkes om igangsettingstillatelser separat for hver bygning. Bruksendringene 
vil bli ført i matrikkelen når ferdigattest er mottatt på bygningene. 
 
 
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: 
Konzept Arkitektur bygg og Plan    
BYGGMAKKER Per Strand 
Storslett 

   

Storesté Entreprenør AS    
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Referat fra møte om ny avkjørsel til Nofi AS og parkeringsplasser for Coop 
Extra på Skjervøy 

Tilstede på møtet var: 
 
Bjørn Karlsen Nofi AS 
Beate Nemeth Coop Nord 
Ørjan Albrigtsen, ordfører Skjervøy 
Kjell Ove Lehne, Teknisk sjef 
Holger Hansen Nofi AS 
Svein Solberg, rådgiver teknisk etat. 
 
Agenda for dagen: 

1. Kort innledning av Skjervøy kommune 
2. Nofi presenterer sine planer v Bjørn Karlsen 
3. Parkeringsbehov for Coop Extra  v. Beate Nemeth 
4. Statens Vegvesen v. Hanne Vangen 
5. Diskusjon oppsummering og befaring 

 
Ordfører Ørjan Albrigtsen ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen til møtet. Nofi AS 
ønsker avkjøring mot kommunal vei, som igjen ville medføre at parkeringsplassen til Coop Extra 
måtte strammes opp etter anbefalinger fra Statens vegvesen. Før kommunen ville gå videre med 
saka måtte det avklaringer til mellom Coop Extra og Nofi AS. Statens vegvesen meldte avbud til 
møtet, men har sagt at de innstramminger som er gjort på eksisterende parkering til Coop Extra 
på vedlagte plan for avkjøring, er helt i tråd med deres meninger. 
 
Bjørn Karlsen fortalte om Nofi AS sine planer om utbygging og om bygging av en ny intern 
transport vei inne på sitt industriområde. Denne transportveien ville medføre en ny avkjørsel mot 
kommunal vei som måtte finne sin løsning sammen med Statens vegvesen, Coop Extra og 
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Skjervøy kommune. Planlagte innkjørsel ville føre til at parkeringsområdet til Coop Extra må 
strammes opp med en innkjøring og en utkjøring.  
 
Beate Nemeth, Coop Nord, innleda med at de lenge hadde jobba med å få utvida 
parkeringsområdet til Coop Extra. I dag er det for trangt og det forekommer parkering langs den 
kommunale veien, spesielt rundt kl 15-16 og i høytider. Coop Nord er i dialog med andre 
grunneiere i området uten at det er tatt stilling til noen løsning. 
 
Diskusjon oppsummering 
Bjørn Karlsen, Nofi AS, antydet at det kunne anlegges parkeringsplasser på et område som ellers 
ikke kan brukes til noe som igjen kan kompensere for innstramminger på eksisterende 
parkeringsplasser til Coop Extra. Se vedlagte skisse. 
 

 
I den grad et slikt parkeringsområde berører Skjervøy kommune eiendom så anser kommunen det 
uproblematisk å avstå grunn. 
Ingen av partene så det som nødvendig å befare området da alle kjente dette godt nok fra før. 
 
Det var enighet at Coop Nord og Nofi AS jobber videre med forslaget og lager en privatrettslig 
avtale om dette. Skjervøy kommune vil avstå nødvendig grunn til parkering. 
Nofi AS innarbeider parkeringsarealet i byggesøknaden om vei og i søknad om avkjørsel til 
kommunal. Med søknaden vedlegges en signert avtale med Coop Nord og Nofi AS. 
 
Etter å ha studert den gamle reguleringsplanen fra 1972 har vi kommet fram til at det ikke er 
nødvendig å søke om dispensasjon fra denne. Interne veiføringer, biloppstillingsplasser på 
industriområdet er i tråd med reguleringsplanen. Nofi AS søker kun om byggetillatelse av ny vei 
med parkering og om ny avkjørsel til kommunal vei. Denne søknaden skal vegvesenet uttale seg 
til. Etter at Statens vegvesens godkjenning, kan søknaden behandles administrativt (delegert). 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521 
 

Nytt 
område for 
parkering
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