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Skjervøy kommune

Velkommen til en kystkommune på 70° nord!

Imøtekommende · Troverdig · Utviklende

– en attraktiv kystkommune



Øyriket Skjervøy – midt i skipsleia
Fra hovedleia ser Skjervøya barsk og naken ut, men Skjervøyvågen er frodig – og her har 2400 mennesker slått seg ned på 
grønne lier rundt havnebassenget. To store moloer skaper ei kunstig havn som gir beskyttelse for de moderne motorbåtene 
mot havbølger og storhavet. Til Skjervøy kommer man sjøveien med Hurtigruta og hurtigbåt, eller landeveien gjennom 
avgiftsfri fastlandsforbindelse. Nærmeste flyplass ligger i Sørkjosen, kun 35 minutter unna. De andre bebodde øyene 
Arnøy, Laukøy og Uløy har ferge- og/eller hurtigbåtanløp. Den første bosettingen i dette øyriket er vel 8000 år gammel. 
Skjervøy var fra 1500-tallet det eneste stedet med kirke i Nord-Troms. Skjervøy kirke ble bygd i 1728 og er den eldste av 
trekirkene i Nord-Hålogaland. På 1660-tallet regjerte «Skjervøykongen» – den fargerike handelsmannen Christian Michel-
sen Heggelund, som gjennom sin tørrfiskhandel med Bergen kontrollerte lokalsamfunnet. Etter 2. verdenskrig førte 
etableringen av skipsverft, anlegg av kai for Hurtigruta og fiskeribedrifter til at innbyggertallet på Skjervøy vokste gjennom 
en sterk innvandring fra Nord-Troms og Vest-Finnmark. Skjervøy utviklet seg som et sted for gründere innen produksjon 
av reker og fiskefilet. I dag er Skjervøy fiskerihavn og sentrum for maritim og offentlig virksomhet.

Velkommen til Skjervøy kommune!
Skjervøy kommune ligger midt i skipsleia på 70° nord, og er en øykommune nær 
eksotiske havstrøk som Lopphavet og Fugløybanken. Øyriket rommer et folketall 
på knappe 3000 innbyggere, hvorav ca. 2400 bor på administrasjonsstedet 
Skjervøy – eller «Kystbyen 70° nord» som vi markedsfører oss som. Hele kommu-
nen er bygd opp rundt industri, service- og handelsvirksomhet. Dette var også 
grunnlaget for kommunens tilblivelse på slutten av 1600-tallet som kirke- og 
handelssted. Skjervøy kommune er en naturperle, med et flott frilufts- og 
turterreng, sommer som vinter. Gjennom gode kommunikasjonstilbud til og fra 
landsdelssenteret Tromsø, har alle gode muligheter til å besøke vår kystperle. 

Som ordfører ønsker jeg deg og dine venner hjertelig velkommen til Skjervøy 
kommune.

Roy Waage
Ordfører



Skjervøy kommune har gjennom lang tid satset på å bygge opp kultur- og 
fritids tilbudet til sine innbyggere. Kommunen har i dag et 
unikt fritidstilbud, med kulturhus med kino og teatersal 
og et moderne bibliotek. Ellers finnes en ny ungdomsklubb, 
kulturskole med undervisning i musikk, idrettshall med 
svømmebasseng, en kunstgressbane og flere fotballbaner. 

Frivilligheten og dugnadsinnsatsen preger kommunens 
innbyggere og er viktig både for samhold og aktivitets-
tilbud. 

Vinterstid drives et stadion for langrenn og skiskyting, 
foruten en egen skøytebane. Kommunen har et svært 
levende kulturliv med kor, musikk- og teaterlag. I tillegg er 
en rekke lag svært aktive og kan vise til gode prestasjoner 
innen fotball, håndball, ski og skøyter.

En rekke lag og foreninger tilbyr et bredt spekter av 
aktiviteter, fra menighetsliv til idretts- og kulturmiljøer. I 
tillegg er den storslåtte naturen en ideell arena for et aktivt 
friluftsliv. Her finnes et unikt tilbud av turløyper, både 
vinter og sommer.

Kultur og fritid
Foto: Tom Andersen



Næringsliv
Skjervøy kommune har status som et maritimt senter og det meste av nærings-
livet er konsentrert om denne næringen. Her finnes moderne fiskeribedrifter, 
lakseslakteri med prosessavdeling samt det meste av støttefunksjonene disse og 
fiskeflåten krever. Også verftsindustrien utvikles og moderniseres. Flere 
oppdrettsanlegg med utvidelsesplaner, både i størrelse og i arter, bekrefter den 
maritime status.

Fra gammelt av er kommunen et handelssted og dette er i senere tid forsterket 
ved etablering av miljøgate i sentrum av tettstedet. Spennende butikker med 
varierte tilbud finnes og det etableres stadig nye. 

Reiselivsnæringa er også godt representert med overnatting på Skjervøy og Arnøy, 
foruten flere bedrifter som driver med fiskecampturisme og natur- og kulturbasert 
geoturisme.



Velferdstjenester
Med sine ca. 3000 innbyggere, har Skjervøy kommune satset på utbygging av 
tilbud innen helse, skole, barnehage, kultur og fritid. Det er full barnehagedek-
ning til meget lave priser. Skolene er moderne, og kompetente lærerkrefter gir 
et velfungerende læringsmiljø. 

Helse- og omsorgssektoren har et nytt og topp moderne helsesenter med de 
fleste funksjoner, samt en velfungerende hjemmebasert omsorg. Kommunen 
har en solid psykiatritjeneste. 

Vi ønsker at alle skal ha det godt i vår kommune, og det er et overordnet mål 
også innen pleie- og omsorgstilbudet. Trygghet, respekt og kvalitet er grunn-
verdier som gir klare føringer for hvordan tjenestene skal organiseres og 
utbygges.



 

 

 

 

Telefon  97 12 45 35 / 90 08 88 72
www.arcticutleie.no
Båt godkjent for passasjerbefordring
Leiebiler. 2-, 3-, 5- og 7-seters biler. Tilhengerutleie.

Telefon 97 12 45 35 / 90 08 88 72
www.arcticutleie.no
Samarbeidspartner med Nordnorsk Skipskonsult AS for inspeksjon av båter.
www.nordmaritimkluster.no – et næringssamarbeid for den havgående flåte. 
Godkjent Takstforetak for båtskader.

Fasade Lerøy Aurora



  

Skjervøy vg. skole 
Postboks 250 
9180  SKJERVØY 
Telefon: 77 77 78 00 
Telefaks:  77 77 78 01 
skjervoy.vgs@tromsfylke.no
http://www.skjervoy.vgs.no/

Bakkeby, 9153 Rotsund
Tlf. 77 76 41 46 / 416 75725 – Fax 77 76 41 10 E-post post@olsens-verft.no
NYBYGG – REPARASJONER – FORLENGELSER -  ALUMINIUMS-OG TREARBEIDER

 

www.arktisk-geoturisme.no www.nordtromslandet.no

Lauksletta Overnatting
Mob  92412067 
Mob 92089824
E-mail jmjohane@online.no

Overnatting og bespisning  Overnatting og bespisning  
på Arnøya på Arnøya 

Gode forhold Gode forhold 
for kurs /seminar for kurs /seminar 

Tlf: 464 46 985 
www.nordtromsror.no

•       Machining
•       Mechanical
•       Plumbing
•       Lifting operations
•       Welding
•       Hydraulics

“Boreal Offshore - A partner for the future”
Contact us:
Phone: +47 77 77 75 00
E-mail: offshore@boreal-group.no
Address: Strandveien 66, 9180 Skjervøy

Our Services:

Arktisk Geoturisme
Kystbyens guide.

Turer i Nord-Troms,
Fjordsafari Tromsø-Skjervøy. 
Bil (6p), minibuss eller buss.
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Skjervøy
3 934 innb.

473 km 2

Skjervøy

700 N - 200 Ø


