
 
 

VEDLEGG 6: Forhåndsmerknader til kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 

2015–2027  
(Se også planbeskrivelsens vurdering av forhåndsmerknadene i relasjon til strategidrøftingene (kapittel 3)). 

merknad  
nr. 

område  gnr/bnr sendt inn av/ 
forslagsstiller 

merknadsinnhold vurdering i kortform 

1A Skattørfjellet  Skjervøy 
Idrettsråd 
 

Idrett: Ønske om å sette av arealer 
til idrettsformål: Aking, bobsleigh, 
motorsport (motorsykkel, 
snøscooter), orientering, skisport 
(langrenn, freestyle, hopp, 
kombinert, alpint, telemark), 
skiskyting, snowboard. 

Skjervøy kommune er en 
idrettskommune, og merknaden fra 
idrettsrådet viser vilje til ytterligere 
satsing for skjervøysamfunnet.  
Skattørafjellet og omegn er utpekt som 
en god lokalisering av flere grunner: 
Området ligger relativt nært sentrum og 
boligområdene samt nært eksisterende 
infrastruktur. Området har få 
interessekonflikter. TAS MED. 

1B Skattørfjellet  Skjervøy 
Idrettsråd 

Idrett: Ønske om at Steinbruddet 
blir vurdert som utviklingsområde 
for hallidretter som fotball, curling, 
ishockey, skøyteløp, o.l. 

God plassering av hall. Alternativ 
lokaliseringer kan være i tilknytning til 
eksisterende idrettsanlegg. Avveininger 
må gjøres bl.a. med hensyn til på sikt å 
benytte Vågvann steinbrudd til 
boligformål vurdert opp mot når dette 
bruddet kan avsluttes og erstattes med 
annet brudd. TAS MED. 

1C Skattørfjellet  Skjervøy 
Idrettsråd 

Utleiehytter: Forslag om å avsette 
areal til utleiehytter i forbindelse 
med Skattørfjellet idrettspark. 

Ideen henger godt sammen med 
aktivitetene som er foreslått i 
forbindelse med idrettsanleggene. TAS 
MED 

2A Skattørfjellet  Halvar 
Solheim 

Ditto som 1A: Skipark i 
Skattørfjellet  

Ditto vurdering som i 1A. TAS MED. 
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merknad 
nr. 

område gnr/bnr sendt inn av/ 
forslagsstiller 

merknadsinnhold vurdering i kortform 

2B Stussnes  Halvar 
Solheim 

Fjellhall: Ønsker fjellhall i 
Stussneset med innslag ved 
molofoten. Hallen skal benyttes til 
lagring av kommunalt teknisk 
utstyr, rør, kummer, strøsand, o.l. 

Behovet for en slik hall må 
dokumenteres. Teknisk avd. har ikke 
meldt inn behov for å etablere denne 
type lager. TAS IKKE MED. 

2C Engnes  Halvar 
Solheim 

Turisme: Foreslår turismesatsing 
på Engnes.  

Forslagsstiller utdyper ikke hvilken type 
aktiviteter som inngår i satsingen. I dag 
går Engnesveien, bygd av krigsfanger, 
hele veien ut til neset. Området er rikt 
på kulturminner, krigsminner og er et 
viktig friluftsområde. TAS IKKE MED. 

2D Kågen  Halvar 
Solheim 

Industriområde: Foreslår 
industriområde på strekningen 
Isbukta–Storstein. 

Forslaget om å legge ut arealer til 
industriformål her bygger på 
forutsetningen om at tunnel til Arnøy 
kommer. Havna på Storsteinen kan da 
benyttes. TAS IKKE MED. 

2E Lauksletta  Halvar 
Solheim 

Industriområde: Foreslår 
industriområde nord på Lauksletta.  

Det er ikke gitt noen begrunnelse fra 
forslagsstiller om hvorfor det er viktig å 
legge industriarealer til dette området 
utover det at her er mye plass. Behov 
må dokumenteres. TAS IKKE MED. 

2F Nord- 
Rekvikdalen 

 Halvar 
Solheim 

Industriområde: Foreslår 
industriområde i Nord-Rekvikdalen. 

Forslagsstiller gir ingen begrunnelse når 
det gjelder tanken bak industrisatsing 
her. Behovet for en industrisatsing her 
må begrunnes. Området ligger i et varig 
verna vassdrag. TAS IKKE MED. 
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merknad 
nr. 

område gnr/bnr sendt inn av/ 
forslagsstiller 

merknadsinnhold vurdering i kortform 

3 Arnøyhamn 
«Movold 
gård» 

57/26 Svein Roger 
Karlsen 

Tilleggsjord og massetak: Behov 
for tilleggsjord og fremtidig behov 
for masseuttak. Forslagsstiller 
ønsker at området øst for 
Grunnfjordelva reguleres i samsvar 
med jordskiftedom av 23.05.90. 
Movold gård ønsker også å ta over 
område A 57/5. 

Det som har med tilleggsjord må trolig 
løses annet sted enn i arealdelen. Når 
det gjelder massetak, må størrelsen, 
formålet (eget bruk kun) m.m. avklares 
nærmere. Saken er oversendt teknisk 
etat for videre behandling (jan 2015). 
TAS IKKE MED HER. 

4 Arnøyhamn 
havn 

 Arnøyhamn 
fiskemottak 
AS 
Arnøy 
Redskaps-
service AS 
Arnøytind AS 
Kampegga AS 
Skartind AS 

Industriområde: Ønsker området 
nord og sør for havna avsatt og 
regulert til industriformål.  
Aktørene er i gang med mudring av 
havnebassenget, og de holder på 
med planlegging av rassikring. 
 

Forslagsstillerne påpeker at arealet er 
meget begrenset og bør forbeholdes 
næringsaktivitet som har behov for 
tilgang til havna. Begrunnelser for å 
utvide industriområdet: Utbygging av 
dagens fiskemottak, utvidelse av 
redskapslager og kanskje bøteri, planer 
om oppstart av fangstbasert oppdrett 
(levendelagring), etablering av et 
fiskeriserviceanlegg. I tillegg drives 
utleie av flytebryggeplasser i havna. Et 
SUS/reiseliv har planer om å starte 
rorbuutleie i område. TAS MED. 
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merknad 
nr. 

område gnr/bnr sendt inn av/ 
forslagsstiller 

merknadsinnhold vurdering i kortform 

5 Haugnes i 
Langfjorden 
på Arnøya 

59/10 Odd 
Haugstad 

Turisme: Forslagsstiller har kjøpt 
eiendommen 59/10 og ønsker å 
drive med turisme (utleiehytter). 
Hovedhus modernisert og klart for 
utleie. Ev. utbygging av fjøs for 
utleie. Kaia vil også bli satt i stand. 

Skjervøy kommune ønsker å 
tilrettelegge for turisme og reiseliv (jf. 
Strategisk næringsplan). Forslagsstiller 
har fått utført skredundersøkelser.  
TAS MED. 

6A Årviksand 64/40 bygdelaget Hytter: Årviksand bygdelag ønsker 
hyttefelt på eiendommen 64/40. 

Primært ønsker bygdelaget at det 
etableres hyttefelt på 64/40. Området 
er skredutsatt, ligger midt i et stort 
kulturminnefelt og i strandsonen. Trolig 
en unødvendig utfordrende lokalisering. 
TAS IKKE MED. 

6B Årviksand 64/26 bygdelaget Hytter: Årviksand bygdelag ønsker 
alternativt hyttefelt på 
eiendommen 64/26.  

Også en vanskelig lokalisering. Ditto 
argumentasjon som for merknad 6A. 
TAS IKKE MED. 

6C Årviksand  bygdelaget Hytter: Årviksand bygdelag ønsker 
alternativt hyttefelt på 64/5. 

Feltet er ikke plassert på kart, og 65/4 
er et stort område. Et mindre område er 
satt av (ikke innenfor 65/4). TAS MED. 

6D Årviksand 64/87 bygdelaget Oppstillingsplass for bobiler og 
campingvogner: Årviksand 
bygdelag ønsker å legge til rette for 
besøkende og turister som 
kommer til bygda. 
Oppstillingsplassen får også de 
nødvendige fasilitetene. 

Lokaliseringen av oppstillingsplassen 
synes å være godt plassert. Et stykke fra 
bebyggelsen, ikke tett på elva, trolig 
ikke i fareutsatt område. Et godt tiltak 
for å skape ryddige og gode forhold for 
alle parter. TAS MED. 
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merknad 
nr. 

område gnr/bnr sendt inn av/ 
forslagsstiller 

merknadsinnhold vurdering i kortform 

6E Årviksand  bygdelaget Skitrekk: Forslag om å legge et 
skitrekk i Bromlia. 

Et godt tiltak for bygda. TAS MED. 

7 Haukøya  Ole J. 
Henriksen 

Hytter: Forslagsstiller ønsker å 
sette opp 3–4 hytter på 
eiendommen Mellomjord på 
Haukøya. 

Tiltaket krever reguleringsplan. Mange 
kulturminner på tilstøtende områder. 
TAS MED. 

8 Haukøya 3/10 Eldbjørg 
Nyvoll, 
Hermod 
Nilsen og 
Wenche 
Hansen 

Hytte: Forslagsstillerne vil sette 
opp én hytte og skisserer tre ulike 
alternativ på eiendommen 3/10, 
Vinkenes Haukøya. 

Det er snakk om én hytte og håndteres 
derfor som en enkeltsak hos teknisk 
etat. Alternativ 3 synes imidlertid å 
være den beste plasseringen.  
TAS IKKE MED HER. 

9 Kobbepollen  Esther 
Stenehjem 

Hytter: Forslagstiller ønsker å 
regulering inn et hyttefelt på ca. 25 
hytter pluss et massetak i 
Kobbepollen. 

Forslagsstiller har holdt på en stund. 
Reguleringsarbeidet har stanset opp 
pga. bl.a. problemstillinger som må 
løses mht. reindriftsnæringen i 
området. Antall hytteenheter er 
redusert til 12. TAS MED. 

 

 


