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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 – 2020 
 
 
RAPPORTERING NR 1– FORMANNSKAPSMØTE  
Rapporten oppdatert pr 06.02 2017 
 
 
A) PUNKTER I VEDTAKET 141216 
1) Omorganisering av vaktmestertjenesten Ansvar: Rådmannen 
Tilgang til og rask montering av hjelpemidler er ei viktig forutsetning for at eldre kan bo hjemme 
lengst mulig. Kommunestyret ber rådmannen opprettholde nivået på ressurser til hjelpemidler, 
selv om det blir en reduksjon på ei vaktmesterstilling. Det må gjøres ei omorganisering av 
vaktmestertjenestene, slik at helsesenteret blir dekt av tilgjengelige vaktmesterressurser. Prosess 
igangsatt. 
 
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? 
 
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. 
 
5) Midler til kompetanse-og rekrutteringsplan innen helse og omsorg Ansvar: Rådmann 
Rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 er svært viktig. Kommunestyret legger til grunn at 
det må bevilges mer penger til kompetansehevende tiltak i henhold til rådmannens prioriterte 
handlingsplan for Skjervøy kommune. Vedtak om 300 000 for 2017. Prioritering er foretatt med 
bl a spesialisering av sykepleiere (helsesøster, psykiatri, geriatri) . 
 
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 

Skjervøy kommune
Rådmannen
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
 
11) Stillingskutt innen teknisk etat Ansvar: Teknisk 
0,25 stilling på ansvar 660, 0,5 stilling på ansvar 670 fra 1.8.17 og 0,5 stilling innen renhold 
fra 1.1.17. Stillingsreduksjon innen renhold og innen ansvar 660 er iverksatt. 
 
 
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. 
 
13) Sykestuekompensasjon  Ansvar: Ordfører og Rådmann 
Evaluering av sykestueordninga er i gang. Ordninga er sikra t.o.m. 2017.  
 
14) Klimaklubben og Grønn Hverdag  Ansvar: Formannskapet 
Avfallsservice initierer og finansierer miljøfyrtårnsertifisering i skolene. Oppstart høst 2015. 
Forberedende arbeid i gang. Ledes av Geir Sagelv. Skolene skal være miljøsertifisert før 
sommeren. Knut Vidar Isaksen er kommunens miljøfyrtårnkoordinator. Skjervøy barneskole 
er sertifisert. 

 
15) Kystens Kompetansesenter/Blått kompetansesenter Ansvar: Rådmannen 
Utbygging av første etasje på videregående skole med bl a Newtonrom og visningssenter 
igangsettes januar 2017. Ferdigstilling av rom til skolestart, deretter innredningsarbeid 
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Newton. Rutine for bedre samhandling mellom fylke og kommune: møte mellom skoleledelse 
og kommune én gang i måneden. 
 
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. 
 
17) Garderobeanlegg barneskolen Ansvar: Teknisk 
Ramme: 400 000 i 2016. Det vil bli gjort ny vurdering om behovet for tiltaket. Jfr info i 
investeringsrapport i juni: midlene omdisponeres til utbedring av inngangspartiet + kjøkken, 
personal. Inngangspartiet er ferdigstilt. I sluttfasen. 
 
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. 
 
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? 
 
21) Dagsentertilbud Ansvar: Helse- og omsorg 
Lokalet er klart. Tilsettingsprosess gjennomført, men stillinga er fremdeles ubesatt. Tilsetting 
april. 16. Tilsetting gjort. Lokalene gjøres nå i stand for å kunne sette i gang tilbudet. 
Ordinært tilbud igangsettes i januar -17. Samarbeid med frivillige/pårørende. Det er lagt inn 
kr 140 000 til nytt kjøkken på Dagsenteret og kr 40 000 i matbudsjett. Inntekter ift 
egenandeler er beregna til 100 000. 

 
22) Nødnett helse. Ansvar: Helse og omsorg 
Politisk avklaring om å kjøpe inn tjeneste fra Nordreisa. Ettårig kontrakt i første omgang. 
Oppstart: 22.februar 2017 
 
23) Innføring av KAD-seng i psykiatrien Ansvar: Helse og omsorg 

 
24) Innføring av web-basert internkontrollsystem Ansvar: Rådmannen 
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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. 
 
25) Omstillingsprosjekt. Ansvar: Rådmannen 
Kjøp av ekstern bistand med kostnadsramme 500 000. Gjennomføres som en prosess med 
politikere, ledere og ansatte v/tillitsvalgte. Tilbudsdokument sendes ut i løpet av februar. I 
rute. Første fellesmøte 13. og 14.9. Prosjektet avsluttes i løpet av november. Pga 
budsjettprosessen forlenges arbeidet til ut januar. Det forventes i alt ei innsparing på kr 1 mill 
på omorganisering/nedtak av variabel lønn innen helse og omsorg. 
 
C) NYE INVESTERINGER 2017 
 
26) Ny GPS Ansvar: Teknisk 
Ramme: 300 000. Tilbud innhentes. 
 
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 
 
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. 
 
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. 
 
31) Oppgradering av kloakkanlegg Hollendervika Ansvar: Teknisk 
Ramme: 700 000. Anlegget fungerer ikke optimalt, så tiltaket skal gjøre det mer 
brukervennlig. 
 
32) Flytebrygger Ansvar: Teknisk 
Ramme: 500 000 (selvfinansierende ved leieinntekter). Redningsskøyta har behov for ny 
kaiplass. Avklaring om plassering og andre fasiliteter? 
 
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. 
 
35) Skredsikring Arnøyhamn Ansvar: Teknisk 
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Ramme: 2 mill. Dette utgjør 20 % (kommunal andel) av en estimert kostnad på 12 mill. 
Skredrapporten fra 2010 er ikke god nok, så det må påregnes kostnader for prosjektering. 
Skredsikring kan derfor ikke igangsettes i 2017. 
 
36) Oppføring av lager Ansvar: Teknisk 
Ramme: 600 000. Nytt lagerbygg som tilbygg til brannstasjonen da eksisterende lagerbygg 
skal brukes av Avfallsservice. 
 
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. 
 
38) Reguleringsplan Årviksand Industriområde Ansvar: Teknisk 
Ramme: 150 000. Behov for reguleringsplan pga Kystverkets utbedringsarbeid i havna. Noe 
usikkerhet ift ramme/reguleringsbehov. 
 
D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
 
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. 
 
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. 
 
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? 
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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. 
 
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. 
 
44) Avfallsplan for havn Ansvar: Maritim næringsutvikler 
Planarbeidet er igangsatt. Forventes ferdigstilt ila vårhalvåret. 
 
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. 
 
46) Samfunnssikkerhet og beredskap: Helhetlig ROS og beredskapsplan Ansvar: 
Rådmann 
Helhetlig ROS er under revidering. Forventes ferdigbehandla i mars. Beredskapsplanen må 
deretter revideres. 
 
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. 
 
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. 
  
F) NYE UTFORDRINGER 
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 
kunne bli forlenget utover året.  

 
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 
 
50) Sammenslåing av 5. kl høsten 2018 Ansvar: Kultur- og undervisning 
Tidligere vedtak om deling opphører når klassene kommer på mellomtrinnet. 
 
51) Stordriftsfordel Prestegårdsjorda Barnehage 
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Gjelder fra 1.8.18. 
 
52) 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 februar/mars: 

 Kommunal planstrategi - sluttbehandling 
 Tilstandsrapport kommunale kaier  
 Plan mot vold i nære relasjoner 
 Rapport fra Ymber ang veilys 
 Selskapsavtale KomRev Nord 
 Helhetlig ROS – sluttbehandling 
 Rapport – kulturkartlegging 
 Kollagernes industriområde 
 Gebyrregulativ feiing 
 Mørenot 
 Arealløsning – Sivilforsvaret 
 Innkjøp maskinpark mellomlegg 
 Sluttrapport 
 Renovering av vann og avløp + SD-anlegg 
 IT-samarbeid – nye vedtekter og samarbeidsavtale 
 Redningsskøyte 

 
Formannskap/kommunestyre i april/mai: 

 Elgvald – tildeling av kvote 
 Planprogram samfunnsplan 

 
Formannskap/kommunestyre i mai/juni: 

 Årsregnskap og årsmelding for 2016 
 Økonomirapportering nr 1, 2017 
 Investeringsrapport nr 1, 2017 

 
Formannskap/kommunestyre i september/oktober:  

 Økonomirapportering nr 2, 2017 
 Investeringsrapport nr 2, 2017 

 
 
Formannskap/kommunestyre i november/desember 

 BØP 2018-2021 
 Økonomirapport nr 3, 2017 
 Investeringsrapport nr 3, 2017
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/21 -1 

Arkiv: M80 

Saksbehandler:  Nils Arnold Nilsen 

 Dato:                 24.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/17 Formannskap 15.02.2017 
 Kommunestyret  

 

 

Gebyrregulativ-Felles 1940-1941-1942-1943-Brannvernområde 

Henvisning til lovverk: 
 
LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7 
 
 
Vedlegg 
1 Gebyrregulativ-Felles 1940-1941-1942-1943-Brannvernområde 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens / Administrasjonssjefens instilling 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 
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Saksopplysninger 
FOR-2015-12-17-1710 
17.12.2015 ble det vedtatt ny sentral forskrift om brannforebygging     
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 
 
Målet med den nye forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og 
begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 
Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for 
liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen.  
Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko 
for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av 
mange menneskeliv. 
 
Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på 
bakgrunn av: 
a) risikoen for tap av liv og helse  
b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier  
c) risikoen for samfunnsmessige konsekvenser  
d) risikoen for brudd på forebyggende plikter  
e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak. 
 
FOR-2002-06-26-847  
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn UTGÅTT  
Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til 
forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 
Forskriften regulerer de alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, herunder 
gjennomføring av brannforebyggende tiltak i ethvert brannobjekt i bruk, og kommunens 
brannforebyggende oppgaver. 
Forskriften regulerer også nærmere bestemt brannvernutstyr og apparater. 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847 
 

Vurdering 
Brannsamarbeidet mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy starta 
opp våren 2015. Grunnlaget for samarbeidet ligger i vedtatt samarbeidsavtale i de respektive 
kommunestyrene: 
 

Kommunestyre, Kåfjord sak 0050/14   
Kommunestyre, Nordreisa sak 0041/14   
Kommunestyre, Skjervøy sak 0047/14   
Kommunestyre, Kvænangen sak 2014/69    
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Felles Gebyrregulativ skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres 
av brannsamarbeidet med felles økonomiske mål. 
Oversikt på feie/ tilsynsgebyr 
KOMMUNE KOSTPRIS 2016 KOSTPRIS 2017 

1940 – Kåfjord  392,50,- 400,- 

1941 – Skjervøy  450,00,- 400,- 

1942 – Nordreisa  438,50,- 400,- 

1943 – Kvænangen  415,52,- 400,-  

Alle priser er eks. MVA 
 
Dagens lokal forskrifter opphører fra og med 01.01.17. med begrunnelsen at det ikke stilles 
krav utover sentral forskrift om brannforebygging av 17.12.2015. 

 
Nytt Gebyrregulativ, vil sikre samarbeidskommuner lik pris på fakturering av tjenester som 
samarbeidet utfører. 
 
Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene forbundet med 
gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne loven. 

 
Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg. Jfr. §28 gebyr mm 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6 
 
Vertskommunen administrerer grunnlaget for innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den 
enkelte kommune, sammen med andre kommunale gebyrer. 
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa 
 
Hjemmel: LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 
Forskrift om brannforebygging. 
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
Formål. 
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen. 
 
Virkeområde. 
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa. 
 
Hjemmel. 
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
  
Hyppighet for feiing. 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov.  
 
Hyppighet for tilsyn. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk.   
 
Varsling. 
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 
og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 
 
Gebyr 

1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

2. Samt tilleggstjenester.  
 
Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.   
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
 
Prisliste 
 
Grunnlag 
 

Pris 
 

1. Røykløp – Årsgebyr   
 

400,- 

2. Røykløp – Fresing  
 

1000,- 

3. Røykløp – Filming  
 

1000,- 
 

4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller 
fyringsanlegg etc. 

400,- 

5. Feiing – Fyrkjele og anbringer 
 

2500,- 

6. Feiing – Lite – ildsted  
 

400,- 

7. Feiing – Stort – ildsted   
 

800,- 

8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

 
Priser eks. MVA 
 
 Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 
 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 
nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 
fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 
 
Gebyrfritak. 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 
Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 
røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr. 
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 

PS 2/17

http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/


Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
 
 
Andre tjenester. 
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 
bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen. 
 
Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet. 
Ta kontakt for tilbud. 
 
Byggeiers / brukers plikter. 
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 
samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 
 
Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  
 
Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 
 
Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 
mot utskliding.  
 
Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 
atkomst til røykløp. 
 
Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 
innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 
under feiing. 
 
Feierens plikter 
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 
beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 
av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   
 
Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for 
brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik 
som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for 
retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir 
gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. 
 
Klage. 
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 
eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1443 -53 

Arkiv: L82 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 02.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/17 Formannskap 15.02.2017 
 Kommunestyret  

 

Godkjenning (regodkjenning) av utfylling Kollagerneset 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Budsjettvedtak om utfylling av Kollagerneset 
2 Budsjettvedtak om Kollagerneset-saksutredning 
3 Utfylling av Kollagerneset inngående mva. 
4 Skatteetaten 
5 Revisjonsbrev 7 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 
Prosjekt Kollagerneset NYTT INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN godkjennes med fremlagt 
kostnadsberegning/kontrakter.  
 
 
 

Saksopplysninger 
På bakgrunn av skriv (vedlegg 5) fra KomRev Nord tas denne saken opp til politisk behandling. 
KomRev Nord sier blant annet sitat: Vi vurderer at utbyggingen av Kollagerneset bør legges 
frem som en egen sak for kommunestyret i 2017. Sitat slutt.  
 
Troms Fylkeskommune v/Næringsetaten har årlig tildeling av tilskuddsmidler til prosjekter som 
omhandler nye næringsarealer således også i 2015. Fylkeskommunen sendte ut skriv i juni/juli 
2015 til kommunene i Troms og etterlyste prosjekter som var kommet så langt at det kunne 
søkes om tilskuddsmidler, da de enda hadde tilskuddsmidler tilgjengelig. Skjervøy kommune 
hadde et ferdigprosjektert prosjekt på Kollagerneset. Dette prosjektet var ferdigprosjektert 2010 
og lagt ut som anbud på Doffin. Prosjektet manglet dessverre midler på dette tidspunktet og ble 
derfor lagt i skuffen i påvente av at en trengte å utvide næringsarealet i Skjervøy kommune. 
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Prosjektet ble tatt frem fra skuffen igjen i 2015 da kommunen hadde prekært behov for nytt 
næringsareal til ulike aktører.   
 
Skjervøy kommune var og er i dialog med flere store aktører om næringsarealer da disse 
aktørene trenger å utvide sine virksomheter. Skjervøy kommune hadde/har nært samarbeid med 
Troms fylkeskommune i denne sak, da det er viktig å ha tilgjengelig areal for kommunens store 
aktører, da de trenger prekært areal for utvidelse av sine virksomheter.   
 
Ved søknad om tilskudd ble det lagt til grunn det billigste tilbudet i 2010 som var  
kr. 8.754.512.56 inkl. mva. På bakgrunn av dette tilbudet fikk Skjervøy kommune godkjent 
kostnader på kr 8.223.847 og et tilskudd tilsvarende 50% av kostnadene stort kr. 4.111.744,-.  
 
Da kommunen i ettertid måtte sende inn dokumentasjon på at kommunen hadde fullfinansiert 
prosjektet ble det bevilget Skjervøy i kommunestyre en ramme på kr. 11.000.000,- da prosjektet 
var beregnet ut fra 2010 penger.  
 
Da Skjervøy kommune hadde prosjektet ute på anbud i 2016 ble det medtatt opprusting av 
Industrivegen, da denne allerede var utslitt og ville bli enda med slitt med den transporten som 
skulle til Kollagerneset. Billigste anbud ble på kr. 10.559.200,-ink. mva. 
 
Rammen på kr. 11.000.000,- ville da holde. 
 
Vurderinger 
Når det gjelder Kollager-prosjektet, er det velkjent hos politikerne. Prosjektet har egentlig to 
forhistorier. Den første starta i 2009. Det forelå den gangen et ønske fra en næringsaktør om leie 
av industriområde til ett bestemt prosjekt: fjerning av krysseren «Murmansk». Kommunestyret 
fatta i økonomiplan 2010-13 vedtak om at formannskapet fikk fullmakt til å framforhandle 
avtale om utbygging av Kollagerneset med aktuell næringsaktør som leietaker, men det viste seg 
senere (2010) at firmaet ikke fikk oppdraget, og Kollagerneset industriområde ble derfor ikke 
realisert. Imidlertid var kommunen med på et omstillingsprosjekt med eksterne midler i perioden 
2009-2011, og noen av midlene ble brukt til prosjektering av Kollagerneset industriområde.  
Neste gang Kollagerneset ble aktualisert var i 2015. Det har over flere år vært trangt om plassen 
på industriområdet i ytre havn (Lerøy/Mørenot), og et utvalg bestående av politikere fra 
formannskap samt rådmann/teknisk sjef fikk i oppdrag av formannskapet å forsøke å finne 
løsninger som ville gi begge næringsaktører utviklingsmuligheter. Også næringsetaten i Troms  
 
Fylkeskommune bidro for å finne alternativ industriområde til Mørenot. Det ble konkludert med 
at det ikke fantes allerede opparbeidet areal som hadde en slik beliggenhet at den egna seg for  
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formålet. Skjervøy kommune foreslo derfor at det ferdigprosjekterte Kollagerneset kunne være 
et alternativ. Troms Fylkeskommune oppfordra kommunen til å søke om midler til kommunale 
grunnlagsinvesteringer, søknadsfrist 1.10.15. Da slike midler forutsetter vedtak om 
egeninvestering, ble det sendt søknad om tilskudd under forutsetning av et kommunestyrevedtak 
i desember 2015. Investering på i alt 11 mill (i henhold til tidligere prosjektering og 
anbudsrunde) ble derfor lagt inn og vedtatt som en del av budsjettet for 2016-19. Saken ble ikke 
debattert i kommunestyret, da det fra administrasjonen ble oppfatta som konsensus i saken på 
grunn av dens forhistorie og politiske involvering (både posisjon og opposisjon) underveis. At 
det ved saken burde ha ligget en fyldigere skriftlig informasjon med en beskrivelse av 
industriområdet (dokumenter knytta til prosjekteringa), ser en i ettertid.  
 
Kommunen opplever pågang på sentrale næringsareal ved «sjøkanten», og det har vært ei 
forutsetning at den opparbeidede industriarealet skulle selges, eventuelt leies/festes. Formålet 
med å ta opp igjen Kollager-prosjektet var i første omgang en mulighet for å tilby løsning på ei 
konkret arealutfordring, men i andre omgang også å være offensiv i forhold til nyetableringer. 
 
Skjervøy kommune har i dag 3 muligheter for selv å anvender dette område 

1. Skjervøy kommune bruker arealet til nødvendig utbygging for fremtiden 
2. Skjervøy kommune selger tomter utfra satser i gebyrregulativet   
3. Skjervøy kommune bortfester arealet ihht satser i gebyrregulativet.  

 
Det er i skrivende stund ikke inngått noen bindene avtaler om tomtekjøp/tomte bortfeste på 
arealer i prosjektet, men flere næringsaktører har uformelt vist interesse for næringsarealet.  
 
Saksbehandler vil referere svarbrev til KomRev Nord ang spørsmålet om MVA fra Rådmannen i 
Skjervøy kommune sitat: 
Skjervøy kommune kan per i dag ikke dokumentere eller fremlegge noen avtaler om utleie av hele 
eller deler av Kollagerneset. Vi vil derfor korrigere fradragsført inngående merverdiavgift fra 
tidligere terminer ved neste mva-termin, og fremtidige fakturaer vil ikke bli bokført slik at inngående 
mva blir fradragsført.  
Vi vil benytte oss av reglene for tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør dersom vi innen 6 måneder 
etter ferdigstillelse får leid ut eller solgt, hele eller deler av området.  
Skulle derimot Skjervøy kommune leie ut eller selge hele eller deler av området etter 6 måneder, vil 
vi bruke justeringsreglene i kap. 9 i merverdiavgiftsloven for å få fradrag for det vi kan. Sitat slutt. 
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KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Skj ervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
286 Max Kaspersen 776005 29 07.09.2016

M ax.kaspersen(çkomrevnord.no

BUDSJETTVEDTAK OM UTFYLLING AV KOLLAGERNESET - SAKSUTREDNING
TIL KOMMUNESTYRET

På forespørsel har vi fra økonomisjefen fått tilsendt budsjettvedtaket/saksutredningen vedrørende
utfyllingen av Kollagerneset. Vi har fått tilsendt kommunestyresak 55/15-Budsjett- og
økonomiplan med vedlegg.

Vi finner at investeringsprosjektet Kollagerneset er lite omtalt i budsjett- og økonomiplanen for
2016-2019. Budsjettskjema 2A for 2016 viser samlede investeringer i 2016 på kr 31,96 mill.
Skjema 2B viser ikke oversikt over spesifiserte investeringsprosjekt da det kun er tallene fra
skjema 1 B som er tatt inn.

Økonomisjefen har også sendt oss en tiltakspian som på side 3 viser budsjettall for utfylling av
Kollagemeset på kr li mill. i 2016, jf. vedlegg. Tiltaksplanen viser at investeringen skal
finansieres med lån, tilskudd og momskompensasjon. Vi vet ikke om denne tiltaksplanen inngår
som vedlegg til kommunestyresak 55/15. Av kommunestyresak 12/1 6-Rebudsj ettering av
investeringsprosjekter 2016, ser vi at budsjettskjema 2B er kommet på plass med spesifikasjon av
investeringsprosjektene, hvor Kollagemeset er budsjettert med kr 11 mill.

økonomisjefen opplyser at det ikke foreligger noen annen saksutredning av investeringsprosjektet
Kollagerneset overfor kommunestyret enn det som fremgår av k-sak 5 5/15. Vi stiller spørsmål om
kommunestyret har hatt tilstrekkelig beslutningsgrunnlag når investeringen var vedtatt.
Kommuneloven § 23 nr. 2 pålegger kommunens administrasjonssjef blant annet å påse at saker
som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Hva som er «forsvarlig» utredning
har revisjonen utledet i forbindelse med et eget forvaltningsrevisjonsprosjekt i en annen kommune,
jf. vedlagte klipp fra denne forvaltningsrevisjonsrapporten som oversendes til orientering.

De første utgiftene til utfyllingen av Kollagemeset er allerede påløpt, og de er ført i regnskapet
som momskompensasjonsberettiget. For å kunne ta stilling til riktig merverdiavgiftsbehandling av
utgiftene i prosjektet, må vi ha nærmere opplysninger om årsaken til utbyggingen, bruken av
området (om det helt eller delvis er til kommunens bruk eller om det skal leies ut) og nærmere
opplysninger om tilskudd og finansiering og fremtidig inntjening.

Besoks- og postadresse: Avdellngskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett, 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
post(dkornrevnord.no www.kornrevnord.no

PS 3/17



Vi ber om kommunens kommentarer og nærmere opplysninger.

Svarfrist: 6.10.2016

Elsa Saghaug

Vedlegg

Kopi: Kontrollutvalget
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Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/421-5 5275/2016 217 05.10.2016 

 

Budsjettvedtak om Kollagerneset - saksutredning 

 

Det vises til oppdragsbrev nr 286, datert 07.09.16, der rådmannen bes redegjøre for manglende 

saksframlegg i forhold til investeringsprosjekt «Kollager industriområde». Det bes også om 

opplysninger som er nødvendige ift vurdering av merverdiavgift/momskompensasjon. 

 

Det er riktig at investeringsvedtaket på 11 mill til utfylling av Kollagerneset ikke har annen 

saksutgreiing enn det som framkommer av budsjettet og informasjon gitt muntlig i 

kommunestyret. Investeringer som fremmes i budsjettet har erfaringsmessig ikke hatt egne 

saksutredninger utover det som framkommer i selve budsjettdokumentet. F.o.m.2015 la vi om 

måten å legge fram budsjettet på, som førte til at tekstdelen ble mindre omfattende enn tidligere. 

Sett i ettertid burde saken også hatt en bredere skriftlighet i form av ei saksutredning.  

 

Når det gjelder Kollager-prosjektet, er det velkjent hos politikerne. Prosjektet har egentlig to 

forhistorier. Den første starta i 2009. Det forelå den gangen et ønske fra en næringsaktør om leie 

av industriområde til ett bestemt prosjekt: fjerning av krysseren «Murmansk». Kommunestyret 

fatta i økonomiplan 2010-13 vedtak om at formannskapet fikk fullmakt til å framforhandle avtale 

om utbygging av Kollagerneset med aktuell næringsaktør som leietaker, men det viste seg senere 

(2010) at firmaet ikke fikk oppdraget, og Kollagerneset industriområde ble derfor ikke realisert. 

Imidlertid var kommunen med på et omstillingsprosjekt med eksterne midler i perioden 2009-

2011, og noen av midlene ble brukt til prosjektering av Kollagerneset industriområde.  

 

Neste gang Kollagerneset ble aktualisert var i 2015. Det har over flere år vært trangt om plassen 

på industriområdet i ytre havn (Lerøy/Mørenot), og et utvalg bestående av politikere fra 

formannskap samt rådmann/teknisk sjef fikk i oppdrag av formannskapet å forsøke å finne 

løsninger som ville gi begge næringsaktører utviklingsmuligheter. Også næringsetaten i Troms 

Fylkeskommune bidro for å finne alternativ industriområde til Mørenot. Det ble konkludert med 

at det ikke fantes allerede opparbeidet areal som hadde en slik beliggenhet at den egna seg for 
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formålet. Skjervøy kommune foreslo derfor at det ferdigprosjekterte Kollagerneset kunne være et 

alternativ. Troms Fylkeskommune oppfordra kommunen til å søke om midler til kommunale 

grunnlagsinvesteringer, søknadsfrist 1.10.15. Da slike midler forutsetter vedtak om 

egeninvestering, ble det sendt søknad om tilskudd under forutsetning av et kommunestyrevedtak 

i desember 2015. Investering på i alt 11 mill (i henhold til tidligere prosjektering og 

anbudsrunde) ble derfor lagt inn og vedtatt som en del av budsjettet for 2016-19. Saken ble ikke 

debattert i kommunestyret, da det fra administrasjonen ble oppfatta som konsensus i saken på 

grunn av dens forhistorie og politiske involvering (både posisjon og opposisjon) underveis. At 

det ved saken burde ha ligget en fyldigere skriftlig informasjon med en beskrivelse av 

industriområdet (dokumenter knytta til prosjekteringa), ser en i ettertid.  

 

Kommunen opplever pågang på sentrale næringsareal ved «sjøkanten», og det har vært ei 

forutsetning at den opparbeidede industriarealet skulle selges, eventuelt leies/festes. Formålet 

med å ta opp igjen Kollager-prosjektet var i første omgang en mulighet for å tilby løsning på ei 

konkret arealutfordring, men i andre omgang også å være offensiv i forhold til nyetableringer. 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Cissel Samuelsen 

Rådmann 
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KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
289 Max Kaspersen 77600529 27.10.2016

Max.kaspersen(komrevnord.no

UTFYLLING AV KOLLAGERNESET - INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT
Vi viser til vårt brev av 07.09.16 og kommunens svar i brev av 05.10.16.

Når det gjelder årsaken til utbyggingen og tiltenkt bruk av arealet svarer kommunen: Kommunen
opplever pågang på sentrale næringsareal ved «sjøkanten», og det har vært ei forutsetning at
den opparbeidede industriarealet skulle selges, eventuelt leies/festes. Formålet med å ta opp
igjen Kollager-prosjektet var i første omgang en mulighetfor å tilby løsning på ei konkret
arealutfordring, men i andre omgang også å være offensiv i forhold til nyetableringer.

Formålet med utbyggingen opplyses å imøtekomme næringslivets behov for næringsareal, som
skal selges, eventuelt utleies/festes.

Opparbeidelse av areal til eget bruk er kompensasjonsberettiget eventuelt fradragsberettiget for
inngående merverdiavgift hvis bruken er kompensasjonsberettiget/fradragsberettiget.
Opparbeidelse av areal for salg eller utleie/feste er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget, jf.
merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd. Fradrag kan tilstås dersom kommunen utleier til
virksomhet som har krav på fradrag for inngående merverdiavgift eller er
kompensasjonsberettiget. Dersom kommunen eksempelvis inngår leieavtale med Mørenot AS, vil
kommunen få fradrag for inngående merverdiavgift for andel av det arealet som Mørenot AS skal
disponere. Fradrag kan ikke gjøres løpende før en slik avtale foreligger. Foreligger avtale om utleie
innen 6 måneder etter ferdigstillelsen, kan kommunen få fradrag for inngående merverdiavgift
etter reglene for tilbakegående merverdiavgiftsoppgjor (mval. § 8-6). For areal som ikke er
solgt/utleid innen 6 måneder etter ferdigstillelsen, kan merverdiavgift fradragsføres etter
justeringsreglene i kap. 9 i merverdiavgiftsloven.

Revisjonen har i brev av 01 .03.16 rettet flere spørsmål til Skatteetaten om adgangen til fradrag for
inngående merverdiavgift ifm utbyggingen av industriområder/næringsareal. Skatteetatens svar i
brev av 22.06.16 vedlegges til orientering.

Dersom kommunen ikke kan dokumentere eget bruk eller fremlegge avtale med Mørenot AS eller
andre, må fradragsført inngående merverdiavgift tilbakeføres i regnskapet og registreres i Altinn
som korrigert merverdiavgiftsoppgave på aktuelle terminer.

Svarfrist: 26.11.16

oppdragsansvarlig ysor

Vedlegg
Kopi: Kontrollutvalget

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett, 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
postdkomrevnord.no www.komrevnord.no
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Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato

Kristoffer Nordnes Myrbakk 01.03.2016 22.06.2016

Telefon Deres referanse Vår referanse
77751315 2016/191371

KOMREV NORD IKS KomRev NORD 13, rnvaJ.l3 2, I.ledd
/nfrkommunaIt selskap 1

Sjøgata3

____

9405 HARSTAD

23JUNI2016

Akiv
Kod

Svar på spørsmål om merverdiavgift ved fast eiendom

Vi viser til deres henvendelse datert 1. mars 2016 med følgende spørsmål:
Vi ser at mange kommuner etablerer industriområde/næringsarealfor utleie, salg og til eget
bruk. Dette gjøres i stor grad i regi av havnevirksomhetene ved at det mudres i sjø og
massene legges/fylles i strandkanten slik at det blir opparbeidet tomter/areal til
næringsvirksomhet eller til kommunens/havnens eget bruk. De største kommunale havnene
anser seg som næringsaktører i et marked.

Praksisen i dag i flere kommuner/havner er at merverdiwtgiftenfradragsføres (etter
merverdiavgifisloven,) etter hvert som utgifiene på løper. Skulle arealet bli solgt 4 år etter
ferdigstillingen, blirjusteringsreglene i mval. kap. 9 benyttet for de gjenværende 6 årene.
Kommunen har da fått fradrag for inngående mva for de 4første årene etter ferdigstillelsen.
Slike areal blir gjerne solgt/utleidfør eller siden til aktører som er registrert i
merverdiavgifisregisteret.

Utleie av fast eiendom er unntattfra mval., jf §‘ 3-] 1, 1. ledd. Dersom kommunen har
avgjfispliktig leietakerpå hånden ved.ferdigstillingen/i løpet av utbyggingen, kan kommunen
få fradrag for inngående mva. iht. §‘ 2-3 frivillig registrering. Anlegg/næringsareal som
etableres og blir stående i påvente av mulige fremtidige leietakere, gir ikke grunnlagfor
fradrag i inngående merverdiavgifi, .før disse blir utleid. Skulle arealet helt eller delvis bli
utleid senere, kan en/å krevd tilbake inngående mva forholdsvis, etter reglene i mval. kap.
9. Omsetning av rett til å disponere kommunal havn mot havneavgfier eller vederlag i
samsvar med havne ogfarvannsloven, er likevel onfattet av loven, jf Ç 3-11, 2 ledd pkt. j.

Vi ber Skatteetaten vurdere adgangen til fradragfor inngående mva. med utgangspunkt i
.følgende eksempel; etablering av tomteareal i strandkanten og som består av 60 % bakareal
(hvorav 50 % er ti/tenkt eget bruk) og 40 %frontareal (‘som i sin helhet er ti/tenkt eget bruk
til havnevirksomhet).

- Vi antar at kommunen ikke kan gjøre løpendefradrag for inngående mvafor
andel av bakarealet som er ti/tenktfor utleie, dersom leieavtale ikke foreligger
underveis i byggeperioden? Hva skjer hvis det imidlertid foreligger leieavtale
når arealet er ferdig opparbeidet?

Postadresse Besøksadresse SentraWord

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø Org. nr: : 991733175 TeLefaks

skatteetaten.no/sendepost 77 68 97 78
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- Hvis kommunen har gjort løpendefradrag for inngående mva., hvoipå arealet
blir utleid (leietaker registrert i mva.registeret, for eksempel 4 år etter
ferdigstillelsen, hvordan skal inngående rnva. for de 4 første årene (4/10)
behandles, dersom arealene har stått ubenyttetfor utleie?

- Vi antar at kommunen kan gjøre løpende fradragfor inngående mva for andel
bakareal som er ti/tenkt eget bruk? Hvordan stiller det seg hvis dette arealet blir
solgt etter noen år, og det har vist seg at det ikke har vært i kommunens bruk? Vi
ser at det er en viss risiko for at arealer som planlegges til eget bruk, ikke blir
tatt i bruk av kommunen/havnevirksomheten.

- Vi antar at kommunen vi/få løpende fradragfor inngående merverdiavgift for
frontarealet, selv om dette ikke blir tatt i bruk for kai blir utbygd etter noen år?

Skattekontorets uttalelse:
Hovedregelen er at omsetning og utleie av fast eiendom og rettighet til fast eiendom er unntatt fra
loven, se merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd. Dette innebærer at det ikke skal beregnes
merverdiavgift av omsetningen. Det foreligger heller ikke rett til fradrag for inngående
merverdiavgift tilknyttet omsetningen.

Det følger imidlertid av § 3-I I annet ledd bokstavj at omsetning av rett til å disponere kommunal
havn mot havneavgifter eller vederlag i samsvar med havne- og farvannsioven er omfattet. Videre
er utleie av fast eiendom og omsetning av rettighet til fast eiendom som er omfattet av frivillig
registrering omfattet, se bokstav k.

På bakgrunn av deres redegjørelse legges det til grunn at 40 % av arealet er omfattet av
merverdiavgiftsloven § 3-1 i annet ledd bokstavj. De øvrige 60 % omfattes ikke av denne
bestemmelsen. Av dette er halvparten av bruken tiltenkt kommunen. På bakgrunn av deres
redegjørelse forstår vi at dette er i forbindelse med offentlig virksomhets avgiftspliktige bruk. Det
siste arealet er tiltenkt utleie.

Spørsmål i og 2:
Den frivillige registreringen vil bare omfatte areal som til enhver tid er utleid til bruker som selv
ville hatt fradragsrett eller kompensasjonsrett. Det er tilstrekkelig at det foreligger bindende
leiekontrakt mellom partene.

Der bruken ikke er avklart, vil det ikke foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift, jf.
merverdiavgiftsloven § 8-1. Det vil si at det ikke er grunnlag for løpende fradrag dersom leieavtaler
ikke foreligger.

Det kan imidlertid innrømmes tilbakegående avgiftsoppgjor etter merverdiavgiftsloven § 8-6.
Merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2 presiserer at det ikke gis tilbakegående avgiftsoppgjør på
kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b (fast eiendom) i den grad
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bygget eller anlegget ikke er leid ut innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket. Man er
da henvist til justeringsreglene.

Retten til tilbakegående avgiftsoppgjor omfatter ikke tilfeller hvor utleier har leid ut bygg eller
anlegg for et beløp som overstiger beløpsgrensen i merverdiavgifisloven § 2-1 første ledd før
virkningstidspunktet for den frivillige registreringen. Bygget eller anlegget antas da å være tatt til
bruk i unntatt virksomhet.

:K:’ -:

Dersom kommunen har krevd løpende fradrag for inngående merverdiavgift uten at det foreliger
rett til dette, må kommunen foreta en tilbakeføring av den inngående merverdiavgiften som
urettmessig er fradragsfort i de terminer dette gjelder. Etter tilbakeføringen av urettmessig
fradragsført inngående merverdiavgift, vil kommunen kunne foreta justering etter reglene i
merverdiavgiftsloven kapittel 9 for resterende del av justeringsperioden.

Spørsmål 3:
Dersom anskaffelsene er til bruk i avgiftspliktig offentlig virksomhet vil det foreligge løpende
fradragsrett for den inngående merverdiavgiften, se merverdiavgiftsloven § 8-1.

Dersom den faste eiendommen blir solgt etter noen år, er utgangspunktet at det vil foreligge
justeringsplikt etter merverdiavgifisloven kapittel 9. Hvis den faste eiendommen ikke har vært
benyttet i offentlig virksomhet vil det kunne oppstå et spørsmål om plikt om tilbakeforing av den
fradragsførte inngående merverdiavgiften i sin helhet. Dette spørsmål vil reise seg dersom det kan
konkluderes med at anskaffelsen, på anskaffelsestidspunktet, ikke kan anses å ha vært til bruk i
offentlig avgiftspliktig virksomhet.

Hvor vidt det i slike tilfeller er tale om justering etter merverdiavgiftsloven kapittel 9 eller
tilbakeføring av merverdiavgift må vurderes konkret.

Spørsmål 4:
Som nevnt innledningsvis er omsetning av rett til å disponere kommunal havn mot havneavgifter
eller vederlag i samsvar med havne- og farvannsloven avgiftspliktig. Dette innebærer at det også
foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser tilknyttet slik virksomhet.

At det tar noe tid før avgiftspliktig omsetning oppnås medfører ikke nødvendigvis at retten til
løpende fradrag for inngående merverdiavgift endres. Vi viser til at det kan være naturlig at større
byggeprosjekter tar noe tid da disse oppføres i ulike byggetrinn. Vi presiserer imidlertid at det må
være klart at anskaffelsene er “til bruk i” avgiftspliktig virksomhet.

Avslutning:
Dersom dere har spørsmål om vår uttalelse er dere velkommen til å kontakte skattekontoret igjen.
Informasjon er også tilgjengelig på www.skatteetatcn.no. Her ligger blant annet
Merverdiavgifishåndboken har Skattedirektoratet har knyttet merknader til de enkelte bestemmelser
i merverdiavgiftsloven.
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Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.

Med hilsen

Kristtter Nordnes J9lyrbakk
skattejurist
Seksjon 3 Skatt og avgift
Skatt nord

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap i4’skapert9Ç’ghet

K-Sekretariatet IKS

Deres ref: 7år ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
295 Mas Kaspersen 776005 29 09.01.2017

Max.kaspersen ‘ikomrevnord.no

REVISJONSBREV NR. 7- KOMMENTARER TIL RÅDMANNENS BESVARELSE AV
23.12.16

Vi viser til deres brev av 28. 12.16 hvor vi blir bedt om å gi tilbakemelding på om rådmannens svar i brev
av 23.12.16 er fy’llestgjorende.

Vi vurderer at utbyggingen av Kollagerneset bør legges frem som en egen sak for kommunestyret i 2017.
Dette er ei stor investering som egentlig ikke er til kommunens eget bruk, men som tilrettelegging for
næringslivet. Som vi har vært inne på tidligere bor saksutredningen belyse prosjekteringen, behovet
for utbyggingen, fylkeskommunens involvering, om bruken av arealet, om arealet helt eller delvis
skulle selges eller leies ut, eventuell leieavtale med Mørenot AS, prispolitikk (kostnadsdekning
eller subsidiering) osv. Det er også relevant å få frem i saken at kommunen ikke kan gjøre fradrag
for merverdiavgift på investeringene før leieavtaler foreligger. Manglende adgang for fradrag for
inngående merverdiavgift kan således bli en kostnad for kommunen. Alt dette mener vi er viktige
opplysninger som bør foreligge i saksutredningen før beslutning om utbygging tas.

Alle investeringsprosjekt, ubetydelige som betydelige, krever saksutredning. Dette kan gjerne
gjøres i selve budsjettsaken (økonomiplanlopprinnelig årsbudsj ett) eller i egne saker. I mange
kommuner er det vanlig at vesentlige investeringsprosjekt saksutredes i egne saker til
kommunestyret. Ingen vedtak om investeringer bør kun basere seg på summarisk tallmessig
fremstilling da vi mener dette ikke gir tilstrekkelig grunnlag for kommunestyret til å foreta
beslutninger om investeringer på.

Med hilsen

Elsa Saghaug /
oppdragsansvarlig revisor /

Kopi: Rådmannen

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjogt 3 Tromsø. Finnsnes. Narvik. Sortland. Storslett. 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjovegan
postikomrevnord.no www komrevnordno
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/63 -1 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 06.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/17 Formannskap 15.02.2017 
 Kommunestyret  

 

Nye arealer til Sivilforsvaret 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Høringssvar 10 team 
2 Høringssvar SU/SMU 
3 Plantegning 
4 Situasjonsplan Hesteskoen 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 
Ledig areal på Skjervøy ungdomsskole tildeles Sivilforsvaret. Innvesteringene på kr 300.000,- 
innarbeides i budsjettet for inneværende år.  
Arbeidene med tilretteleggingen/ombyggingen settes i gang umiddelbart.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune er blitt kontaktet av Skjervøy Asvo for å se på muligheter om å kunne tilby 
Sivilforsvaret i Skjervøy nye lagerlokaler.  Dette grunnet at Skjervøy Asvo har behov for lokalet 
som Sivilforsvaret leier i dag, for å kunne utvide sin virksomhet.  
 
Saksbehandler har vurdert flere muligheter men har landet på ledige lokaler oppe på Skjervøy 
ungdomsskole. Dette lokalet er tidligere brukt som verkstedlokaler/formingslokaler i 
skolesammenheng.  
 
Skjervøy kommune er pålagte å stille egnede lokaler til disposisjon for Sivilforsvaret til enhver 
tid. Sivilforsvaret skal ikke betale leie for lokalene. I dag betaler Skjervøy kommune kr. 94.000,- 
eks mva. for leie av lokalene i Asvo-bedriften. Ved å tilby ledige lokaler v/ungdomskolen vil 
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dette medføre en innsparing på driften på ca. 80.000,- da en må trekke fra diverse driftsutgifter i 
forbindelse med dette lokalet. 
 
Sivilforsvaret har vært på befaring i dette lokalet og har funnet ut at lokalet er egnet til Deres 
bruk, men med noen få endringer. 
 
Endringene består i innsetting av ny port og dør (innsettes ut mot hesteskoen), flytting av 
innervegg og dør i denne samt oppretting/fjerning av innvendig gulv/tregulv. Kostnadene er 
estimert til ca. 300.000,- eks mva.   
 
Det foreligger høringsuttalelser fra SU/SUM samt 10. team. Se vedlegg. 

Vurdering 
I dag står de forslåtte lokalene i ungdomskolen ubrukte, slik at saksbehandler ser på dette arealet 
som en god utnyttelse, da en også kan spare penger på driften i kommunebudsjettet på sikt. 
 
På vedlagt plantegning er det brukt 3 forskjellige farger for å markere hva som skal gjøres: 
 
Rød: Her kommer det en ny vegg som det skal settes inn en dør i.  
Grønn: Denne veggen skal rives. 
Gul: Her blir det satt opp en port samt en dør som føres ut i hesteskoen. I tillegg kommer det en 
utvendig rampe da avstand fra innvendig gulv til utvendig mark er 0,5-0,8 meter.  
I tillegg til dette blir gulvet mellom vegg som skal rives og vegg som skal innsettes port i rives 
da dette er et tregulv. 
 
Sivilforsvaret har 4 øvelser i året. 2 på dagtid og 2 på kveldstid. Ved øvelse på dagtid vil 
sivilforsvaret sette ut vakter slik at elever/andre ikke kan bli skadet. Sivilforsvaret har i tillegg 
ca. 1 skarpt oppdrag i året som kommer i tillegg til øvelsene.  
 
Det som ikke er sjekket opp men som trolig kan forekomme er at det kan ved enkelte 
anledninger komme lukt av diesel/olje via ventilasjonsanlegget. Pr i dag er skolekjøkken og sfo 
lokalene tilkoblet samme sløyfe på ventilasjonsanlegget som det som er tiltenkt sivilforsvaret.  
 
Arbeidene med rivning av vegg, gulv og oppføring av ny vegg samt innsetting av porter og dør 
anses å koste opp mot kr.300.000,-eks mva.  
Det er i dette estimatet ikke tatt høyde for å gjøre noe med ventilasjonsanlegget.  
 
I kostnadsoverslaget er det tatt med at arbeidene gjøres i kommunal regi (innleid mannskap) 
estimert tid for gjennomføring er 6 måneder.  
 
SU/SMU har uttalt seg i forbindelse at Sivilforsvaret skal etablere seg på skolen. De er skeptiske 
til planene da Hesteskoen nødvendigvis må brukes ved inn og utkjøring av bilene til 
Sivilforsvaret. Saksbehandler mener at område hesteskoen vil bli tatt i vare av Sivilforsvaret da 
De vil ha egne folk til å følge opp både ved inn og utkjøringen av bilene.  
 
De er videre redd for at Sivilforsvaret skal vaske og spyle bilene på skolens område, dette vil 
ikke forekomme på skolens område da Sivilforsvaret har andre plasser å vaske disse bilene på.   
 
10.team uttrykket stor skeptisk til at uteområde Hesteskoen skulle brukes ved inn og utkjøring 
av bilene.  
 
For øvrig vises det til skrivene fra SU/SMU og 10.team i sinn helhet, se vedlegg. 
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Saksbehandler er av den oppfatning at lokalene på ungdomskolen er de arealer som er best  
Egne/tilrettelagt for Sivilforsvaret. Saksbehandler ser da bort fra å bygge nye lokaler til 
Sivilforsvaret som har en helt annet kostnadsramme.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/191 -5 

Arkiv: Q84 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 26.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/17 Formannskap 15.02.2017 

 

Skilting Skjervøy sentrum 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Høring - Endring av nedsatt fartsgrense langs Fv 866 gjennom Skjervøy Sentrum - forslag 

om 30  km/t 
2 skilting 
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak: 
 
Planutvalget stiller seg positivt til den fremlagte skiltplan og godkjenner nedsatt hastighet til 30 
km/t langs FV866 gjennom Skjervøy sentrum. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket vil være med og bedre trafikksikkerheten i sentrum. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt brev fra Statens vegvesen der de ber om kommunens uttalelse om 
skilting gjennom Skjervøy sentrum. Skiltingen omfatter nesten hele Strandveien. Det er snakk 
om etablere 30 km/t fartsgrensesone gjennom hele Skjervøy sentrum. 
 
Vedlagt følger oversendelsesbrev med skiltplan. 

Vurdering 
En vurderer tiltaket med nedsatt fartsgrense kan være med på å få en bedre trafikksikkerhet i 
Skjervøy sentrum. En ser det også som positivt at det blir samme fartsgrense innenfor sentrums- 
området. Med bakgrunn i dette vil en stille seg positiv til tiltaket.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/419 -23 

Arkiv: K44 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 18.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/17 Formannskap 15.02.2017 

 

Kågen: Vedtak om fritak for båndtvang fra 1. april til og med 30 april. 2017- 
gnr 54 bnr 3 

Henvisning til lovverk: 
Lov om Hundehold 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Kennel Svartholten, ved Esther 
Stenehjem, dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for trening av jakthunder på 
eiendommen gnr. 54 bnr. 3 på Kågen i Skjervøy kommune. Dispensasjonen gjelder i periodene 
1. april til og med 30. april og 1. august til og med 20. august for årene 2017 t.o.m 2019. 
 

Det forutsettes at hundene har aversjonsbevis og at hundene slippes løs på trening på en aktsom 
måte, slik at husdyr/andre dyr herunder fugler og eventuelt vilt ikke påføres skade. 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelser i Skjervøy kommune ang. 
hundetrening på eiendommen gnr. 54 bnr. 3 beliggende på Kågen. 
 
I søknaden står følgende (kursiv skrift): 
 
Søker fritak for båndtvang på eiendommen 54/3 fra 1. april til og med 30. April. 2017 
 

«Nye bestemmelser for jakt på ryper fra Miljødirektoratet kom ut nå, rypejakta varer til og med 
31. Mars fra 2017 til 2020. Dette vil si den er forlenget med 14 dager . 
 
Ser ingen grunn til at ikke trening av fuglehunder skal kunne gis ut April mnd, når det for 
eksempel i Nord Sverige kan trenes til samme dato. 
 
Har hatt fritak fra båndtvang i mange år nå og rypebestanden er like bra som før. 
Dette kan kontrolleres mot fellingsstatistikk hos Grunneierlagene som selger jaktkort.» 
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Søkeren driver med oppdrett og trening av jakthunder. Søker har i tidligere år fått innvilget 
fritak fra o med 1. april og med 15. Mai. I 2016 endret Skjervøy formannskap fritaket til å gjelde 
fra 1. april og med 25 april. 

Skjervøy Formannskap gjorde følgende vedtak den 02.03.2016 (kursiv skrift):  
Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Esther Stenehjem 
dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for trening av jakthunder på eiendommen 
gnr. 54 bnr. 3, beliggende på Kågen i Skjervøy kommune, i perioden 1. april 2016 til og 
med 25. april 2016. 
 
Det forutsettes at hundene har aversjonsbevis og at hundene slippes løs på trening på en 
aktsom måte, slik at husdyr/andre dyr herunder fugler og eventuelt vilt ikke påføres 
skade. 

Vurdering 
Da dette er en årlig foreteelse, foreslår vi at vedtaket som gjøres gjelder for hele 
kommunestyreperioden, dvs. t.o.m. 2019. Esther Stenehjem har på telefon uttrykt at dette vil 
være veldig bra og forutsigbart for hennes del. Hun vil slippe og søke 2 ganger pr. år og 
kommunen sparer seg for å lage 2 vedtak pr. år. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/780 -9 

Arkiv: K40 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 01.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Endring av minsteareal for jakt på elg i Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05.81, §§ 16, 17 og 18. 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

Vedlegg 

1 Forskrift lokal 2002 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 
elg i Skjervøy kommune  

Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 15.03.2017 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 

Denne forskrift trer i kraft straks og opphever fastsatt minsteareal for Skjervøy kommune i 
forskrift vedtatt av Skjervøy kommunestyre 20.06.2002. 
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Saksopplysninger, vurderinger: 
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. 
 
I lokal forskrift fastsatt av Skjervøy kommunestyre 20.06.2002 er det kun Kågen og 
Taskebyhalvøya som er nevnt i § 2. Uløya kom inn som vald i 2006, men er ikke nevnt i 
gjeldende forskrift. Denne forskriften ble ikke kunngjort i Lovdata før 22.12.2016. 
 
Det er kommet inn innspill fra de 3 valdene om at minstearealet for elg bør senkes til 5000 daa 
pr. dyr. 
 
I skriv fra Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning datert 19.09.2016 står bl.a følgende: 
  

«Skjervøy operere med 12000 dekar som minste areal for opprettelse av elgvald og tildeling av 
dyr. Dette gjør at det kan taes ut svært få elger tilsammen på de 3 valdene i Skjervøy kommune. 
Faktisk i nåværende situasjon så lavt som 4 dyr i kommunen. Siste sikre telling i vår ga 50 dyr på 
Uløya, Vorterøya og Kågen. Med det vanlige tillegget på 17% gir det 58 elg. Da er det ikke telt 
på Arnøya, Laukøya og Skjervøy. Å ta ut så få dyr fra en slik stamme vil føre til altfor raskt vekst 
i antall dyr og dårlige vinterbeite forhold. Man bør også se til nærliggende kommuner. Storfjord 
opererer med 6000 dekar og Nordreisa med 5000 dekar i tilsvarende terreng. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning foreslår derfor at Skjervøy kommune endrer minste areal til 
5000 dekar. Dette vil gi en mere riktig forvaltning og også god fleksibilitet for variasjoner i 
stammen ved hjelp av 50% regelen.» 

 
Hjorteviltforskriften, § 6 Fastsettelse av minste-areal for elg, hjort og rådyr: 
Kommunen fastsetter minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan fastsettes ulikt 
minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune. Forslag om endring av minsteareal 
fremmes innen 15. januar. En eventuell forskriftsendring fastsettes av kommunen, 
kommunestyret, innen 15. mars. 
 
Tabell elguttak alle vald i kommunen: 

År 
Tildelt 
totalt 

Felt 
totalt 

2007 13 13 
2008 7 7 
2009 11 11 
2010 13 13 
2011 14 14 
2012 15 15 
2013 18 17 
2014 21 16 

      2015 8 8 
 2016 6 6 

 
Tildelinger av elg fra 2006 er gjort med minste areal på 6000 daa, og som det ble gitt 
dispensasjon etter unntaksregelen i hjorteviltforskriften § 7. Bestemmelsen tillater inntil 50 
prosent fravik fra minstearealet per fellingstillatelse. På grunn av uklarhet i valdenes utstrekning 
og hvilke eiendommer som er med ble det i 2016 gjort en lavere tildeling. Tildelingene gjort 
siden 2006 viser imidlertid at elgstammen tåler en beskatning i denne størrelsesorden. 
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Det er ikke tvil om at elgbestanden i kommunen har økt de siste årene. Antall observasjoner av 
elg har økt, særlig vinterstid Livskraftig bestand, må ses i sammenheng med nabovaldene, 
Djupvik/Rotsund og den delen av Uløya som tilhører Nordreisa kommune. Minsteareal for elg i 
disse er 5000 dekar. Minsteareal for Skjervøy kommune bør ligge på samme nivå.  
 
Forslag om endring av minsteareal er fremmet i brev datert 19.09.2016. Telling av elg i 
kommunen ble gjennomført våen 2016 og ga 50 dyr på Uløya, Vorterøya og Kågen. Med det 
vanlige tillegget på 17% gir det 58 elg. Tidligere års tellinger er omtrent på samme nivå.  
 
Dette innebærer at en er noe på etterskudd i forhold til foreskrevne rutiner vedr. endring av 
minsteareal. Det haster imidlertid med å få gjort en endring av minsteareal for elg som kan 
gjøres gjeldende for den kommende jaktsesongen. 
 
Et nytt minsteareal bør fastsettes til 5000 dekar og gjelde hele kommunen. Dette vil gjøre 
kommunen i bedre stand til å håndtere de utfordringer knyttet til elgforvaltninga i Skjervøy. Det 
er da påkrevet å vedta en ny forskrift, som også vil gjøre det lettere å opprette nye vald på f.eks 
Arnøya.  
 
Før politisk behandling av ny forskrift i kommunestyret, skal berørte aktører gis anledning til å 
uttale seg i henhold til forvaltningslovens § 37. Skal forskriften kunne vedtas, av 
kommunestyret, innen fristen (15 mars), slik at den får virkning for jaktsesongen 2017, kreves 
hurtig behandling.  
 
Utkast til ny forskrift var sendt ut på høring til grunneierlagene i Skjervøy kommune, Nordreisa 
kommune og Troms fylkeskommune med høringsfrist 01.02.2017. 
 
I svar på denne høringa støtter Nordreisa kommune og Troms Fylkeskommune at det åpnes for 
elgjakt i hele Skjervøy kommune og at minstearealet for elg i Skjervøy kommune settes til 5000 
daa. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/703 -6 

Arkiv: K40 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 07.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Ettersøksringen 2017 - 2020 oppnevning av medlemmer - utgifter til kurs og 
utstyr 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
 
Vedlegg 
1 Søknad viltfondet 
2 Kursbeskrivelse 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Som ettersøksring i Skjervøy kommune utnevnes: 
 
Jan Kåre Kenta, som leder, Ulf Frantzen som nestleder, Svein Tyldum, Tom Rune Sandstrand, 
Christian Lembricht, Pål Tore Antonsen, Knut Kvernevold, Birger Kjeldsberg og Rudi 
Kjeldsberg som medlemmer. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen er ansvarlig for ettersøk etter sykt og skadet storvilt og skal, enten selv disponere 
godkjent ettersøkshund eller gjennom avtale, ha tilgang til godkjent ettersøkshund. 
 
Ekvipasjer, altså hund og fører, som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige, skal 
ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer. Det omfatter både blod- og 
fersksporprøve. Hundefører må i tillegg ha gjennomført og bestått kurset «Ettersøk 
videregående». Kurset består av to deler, en teoretisk del som gjennomføres som e-læring og 
avsluttes med en elektronisk prøve. Den andre delen er et dagskurs som foregår ute, med fokus 
på praktisk skuddplassundersøkelse samt trafikk og sikkerhet. 
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Nye bestemmelser trer i kraft den 1. april 2016. Fører og hund som inngår avtale med 
kommunen om å utføre ettersøk etter den 1. april 2016, må ha gjennomført og bestått et 
videregående kurs, kalt «ettersøk videregående».  
 
Dette kurset er todelt. Det består av en teoretisk del som blir tilgjengelig som e-læring og en 
praktisk utedag hvor det fokuseres på skuddplassundersøkelse, ettersøk og trafikk. 
Opptakskravet til kurset er at vedkommende er registrert i Jegerregisteret og har ført hund fram 
til godkjent ettersøkshund, det vil si ekvipasjen må være registrert i Ettersøkshundregisteret. 
 
Interkommunal kursing av ettersøksringer i Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord. Det 
tas sikte på kursing i Arbeidsvarsling og i Ettersøk del 2. Kurset tenkes holdt lokalt i Nord 
Troms og søkes avviklet i samarbeid med Troms Elghundklubb. Vi har vært i kontakt med dem 
og fått opplyst at vi kan bruke deres deres priser som finnes på følgende adresse 
http://www.tromselghundklubb.no/. 
 
Kostnader utstyr og kurs ettersøksringen (Innspill fra Jan Kåre Kenta): 

Klær ca kr 2000 x 7 Kr. 14.000,- 
Skilt ca kr 2400 x 2 Kr. 14.000,- 
Skiltkurs kr. 1600 x 6 Kr.   9.600,- 
Ettersøkskurs del 2 kr. 1600 x 6 Kr.   9.600,- 
Sum framtidige kostnader ettersøk Kr. 38.000,- 

 
Det er søkt om midler i det fylkeskommunale viltfondet til kursing i Nord-Troms. 

 

Vurdering 
Skjervøy kommune må påregne å bruke endel penger til kursing og kjøp av utstyr. Hvor mye vil 
avhenge av eventuelle tilskudd fra fylket. 
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I de tilfeller kommunen har ansvar for å ta seg av for eksempel skadet vilt, fallvilt og ulovlig felt 
vilt, så skal utgiftene dekkes av kommunen. 
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REFERANSENR.: 17S348E4

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VILTTILTAK ‐ 2017

Organisasjonsnummer: 941812716
Foretaksnavn: Skjervøy kommune
Navn: Svein Solberg
Kontonummer: 47400504578
Adresse: Postboks 145
Postnr.: 9189 Skjervøy
Telefon: 77775521
Mobiltelefon: 99236091
E‐post: svein.solberg@skjervoy.kommune.no

Mottaker: Troms fylkeskommune

SØKNAD

Interkommunal kursing av ettersøksringer
Nærmere beskrivelse av tiltaket:
Interkommunal kursing av ettersøksringer i Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord. Det tas sikte på
kursing i Arbeidsvarsling og i
Ettersøk del 2. Kurset søkes avviklet i samarbeid med Troms Elghundklubb. Vi har brukt deres priser som
finnes på følgende adresse http://www.tromselghundklubb.no/. Kurset tenkes avholdt i løpet av
vår/sommer 2017 .

Tiltakskarakter: Lokal/Kommunal
Søkerkategori: Kommune
Tiltakstype: Tilskudd organisasjon
Artsgruppe: Partåede hovdyr
Art: Elg

Gjennomføring av tiltak/prosjekt

Varighet: 02.06.2017 ‐ 04.06.2017

Prosjektleder / kontaktperson
Navn: Svein Solberg
Telefon: 77775521
E‐post: svein.solberg@skjervoy.kommune.no

Kostnadsoverslag / Budsjett

Kostnadsoverslag/budsjett 1 år

Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Tilskudd til vilttiltak ‐ 2017 | Interkommunal kursing av ettersøksringer Side 1 av 3  
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   Lønn (egen) 0

   Lønn (leid) 0

   Transport (kjøring) 0

   Diverse utgifter 0

   Kurs 40 personer a kr 3400 136 000

Utgifter til investeringer

   Spesifiser 0

   Spesifiser 0

   Spesifiser 0

Sum kostnader 136 000

Finansiering

Finansiering av tiltak Beløp

Samlet kostnad ved tiltak(ene) 136 000

    ‐ Dugnadsinnsats 0

    ‐ Andre offentlige tilskudd 68 000

    ‐ Annen finansiering 0

    ‐ Egne midler 0

= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen 68 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

Vedlegg

INTERKOMMUNAL KURSING AV ETTERSØKSRINGER I SKJERVØY.pdf (Prosjektbeskrivelse)

Merknad:
Ingen merknad

Ettersende vedlegg per post: Nei

Tilskudd til vilttiltak ‐ 2017 | Interkommunal kursing av ettersøksringer Side 2 av 3  
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[sign] Svein Solberg for Skjervøy kommune

Levert 04.01.2017

Tilskudd til vilttiltak ‐ 2017 | Interkommunal kursing av ettersøksringer Side 3 av 3  
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INTERKOMMUNAL KURSING AV ETTERSØKSRINGER I SKJERVØY, NORDREISA, KVÆNANGEN 

OG KÅFJORD BESKRIVELSE MED BUDSJETT.  

Interkommunal kursing i de nye kravene til offentlig ettersøk er skjerpet. Nye bestemmelser trer i 

kraft den 1. april 2016. 

Fører og hund som inngår avtale med kommunen om å utføre ettersøk etter den 1. april 2016, må ha 

gjennomført og bestått et videregående kurs, kalt «ettersøk videregående». 

Dette kurset er todelt. Det består av en teoretisk del som blir tilgjengelig som e-læring og en praktisk 

utedag hvor det fokuseres på skuddplassundersøkelse, ettersøk og trafikk. Opptakskravet til kurset er 

at vedkommende er registrert i Jegerregisteret og har ført hund fram til godkjent ettersøkshund, det 

vil si ekvipasjen må være registrert i Ettersøkshundregisteret. 

Interkommunal kursing av ettersøksringer i Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord. Det tas sikte 

på kursing i Arbeidsvarsling og i Ettersøk del 2. Kurset tenkes holdt lokalt i Nord Troms og søkes 

avviklet i samarbeid med Troms Elghundklubb. Vi har vært i kontakt med dem og fått opplyst at vi 

kan bruke deres deres priser som finnes på følgende adresse http://www.tromselghundklubb.no/. 

 

Kurset tenkes avholdt i løpet av vår/sommer 2017. 

Kursbudsjett: 40 deltakere  
Arbeidsvarsling 1600 40  kr      64 000  

Ettersøk del 2 1600 40  kr      64 000  

Bevertning pr person 200 40  kr        8 000  

Sum totalt 3400 40  kr    136 000  

    

Finansieringsplan:    
 

Skjervøy kommune 
    
Nordreisa kommune  50 %   kr      68 000  

Kvænangen kommune    

Kåfjord kommune    

    

Troms fylkeskommune    

Tilskudd vilttiltak 50 %   kr      68 000  
 

Alle nevnte kommuner har sluttet seg til dette. 

 

Skjervøy, 04.01.2016 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver Teknisk etat 

Skjervøy Kommune 

77 77 55 21/ 99236091 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/252 -12 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 02.09.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/17 Formannskap 15.02.2017 

 

Deling av eiendommen 66/20 på Lauksletta 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Svar fra Kystverket - Høring - Søknad om deling av eiendom - gnr 60 bnr 20 Skjervøy 

kommune 
2 FV.348 - eiendommen gnr 60 bnr 20 i Skjervøy kommune - uttalelse til søknad om deling av 

eiendom 
3 20160719132624138 
4 Søknad med kart 
5 Søknad om deling av eiendom - høring 
7 ang nabovarsel 
8 ang nabovarsel 
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak: 
Søknad om fradeling på eiendommen 66/20 på Lauksletta godkjennes som omsøkt. 
Det gis dispensasjon i fra pbl § 19-2 og kommuneplanens arealdel. 
Det er lagt vekt at tiltaket gir større fordeler enn ulemper etter en samlet vurdering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt søknad om deling av to parseller fra eiendommen 66/20 på Lauksletta. 
 
Søker: Konrad Angell, v/ Albert Pedersen 
Erverver: Lauksletta Småhus 
 
Av søknaden er parsellene på henholdsvis 4,6 og 5,3 dekar. Parsellene er tenkt benyttet til 
boligformål. Det foreligger kvittering for rekommandert sending av nabovarsel.    
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Parsell nr 2 ligger i sin helhet innenfor reguleringsplanen for Lauksund havn. I 
reguleringsplanen er området regulert til boligformål, sjøretta bygg/industri og kjørevei. 
Parsell nr 1 ligger utenfor regulert område. Det kreves derfor dispensasjon i fra plan- og 
bygningsloven og kommuneplanens arealdel. 
 
En valgte derfor å sende hele søknaden på høring til berørte fagetater. 
 
Statens vegvesen har ingen merknader til fradelingen. Det må derimot søkes om utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel ettersom tiltaket medfører økt bruk. 
 
Kystverket mener at eiendommen som er merket nr 2 bør være regulert som i dag slik at ikke 
fiskeriformålet svekkes i havna. Adkomsten til moloen må ikke svekkes som følge av 
fradelingen. 
 
NVE påpeker at tiltaket ligger utenfor aktsomhetsområder for skred. Når det gjelder 
grunnforhold ligger tiltaket innenfor marin strandavsetning hvor det må gjøres vurdering i 
forhold til kvikkleireskred og henviser til veileder. 
 
Det er foretatt befaring av området og gjort helningsmålinger og prøvestikking av grunn. 
Ved måling er tomt nr 2 slakkere enn 1:20, tomt nr 1 er noe bratter ca 1:19. Ved stikken virker 
det som det er morenemasser dekt med ett tynt lag med jord. Ved samtale med en lokalkjent 
kunne han fortelle at det ikke er leire i område og at ved oppføring av huset på eiendommen 
66/91 ble det avdekket ett tynt lag med jord før de kom på morenemasser. 
 
Det er innkomne 3 klager fra naboer på delingssøknaden. 
I hovedtrekk går klagene ut på at de mister utsikt til sjøen og havna. 
 
I ettertid mottok teknisk etat søknad om fradeling av boligtomten på parsell nr 2, ettersom det 
hastet å komme igang med byggingen. Denne fradelingen ble gjort administrativt ettersom 
søknaden var i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
 

Vurdering 
For at man skal kunne gi dispensasjon i fra gjeldende planer må hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Ved en deling av parsell nr 2 vil denne bli i henhold til gjeldende reguleringsplan. Det vil si at 
gjeldende formål med bestemmelser vil være i henhold til plan. Når det gjelder parsell nr 1 vil denne 
måtte få samme bestemmelser som reguleringsplanen med formål «bolig». 
 
Da kommunen mottok delingssøknaden forelå det ikke noe tegninger som viste omfanget av 
byggetiltaket annet enn at det skulle føres opp boliger. Dette foreligger nå.  
 
En ser det som positivt at det blir ført opp nye bolighus i kommunen. At det skjer på Arnøya ser en 
som veldig viktig, ettersom det vil være med å legge til rette for tilflyttet arbeidskraft som 
næringslivet vil ha behov for. 
 
Vurdering av naboklage: De 3 klagene går i hovedsak ut på at de mister utsikt til havnen.  
 
I planbestemmelsene for Lauksund havn er mønehøyden satt til 8 meter. Av byggetegninger skal 
boligene føres opp i 1 ½ etasjer. Dette medfører at de vil ligge under med god margin. 
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Over tid vil enhver grunneier oppleve at det skal utføres nye tiltak på naboeiendommen. Det være 
seg, fradeling, byggetiltak, etc. At noen tiltak kan virke sjenerende med hensyn til lys og utsikt må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Men det er ikke nok til å stoppe en fradeling eller utbygging. 
 
I dette tilfellet mener saksbehandler at tiltakets form og med såpass stor avstand, ikke vil være til 
sjenanse for klagerne. Klagene tas ikke til følge. En vil derfor anbefale fradelingen som omsøkt.  
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Fra: radhuset@skjervoy.kommune.no
Sendt: 19.07.2016 13:26:24
Til: Eivind Mathisen
Kopi: 

Emne: Message from "MPC5503"
Vedlegg: 20160719132624138.pdf

This E-mail was sent from "MPC5503" (MP C5503).

Scan Date: 07.19.2016 13:26:24 (+0200)
Queries to: radhuset@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 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
«KONTAKT» 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/252-7 4088/2016 L33 19.07.2016 

 

Søknad om deling av eiendom - høring 

 
Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av to tomter fra eiendommen gnr 
60 bnr 20 i Skjervøy kommune. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og 
plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-1. 
 
Søker: Konrad Angell, v/verge Albert Pedersen, Lauksletta 
Erverver: Lauksletta Småhus, Lauksletta 
 
Tomtene som søkes fradelt er på henholdsvis 4,4 og 5,3 da. Formålet med fradelingene er å 
oppføre boliger på parsellene. Den ene av parsellene som ligger innenfor reguleringsplanen for 
Lauksund havn er regulert til bolig og sjøretta bygg/industri. 
Den andre parsellen ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og 
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. 
 
Avkjørsel/adkomst: Eiendommen har i dag avkjørsel fra fylkesvei. 
 
Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen. 
 
Kulturminner: Ifølge kartbaser er det ikke avmerket kulturminner på eiendommen. 
 
Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet. 
 
Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig. 
 
Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området. 
 
 

PS 9/17



 
 

Ber om snarlig tilbakemelding. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Eivind Mathisen 
Avdelingsingeniør 
77775526 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Fra: Post Skjervoy (post@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 18.07.2016 12:51:33
Til: Eivind Mathisen; skj-teknisk
Kopi: 

Emne: FW: Nabovarsel tiltak på eiendom 66-20 - Lauksund havn.
Vedlegg: 

-----Original Message-----
From: Harry Arne Haugen [mailto:Harry.Arne.Haugen@tromsfylke.no]
Sent: Monday, July 18, 2016 11:45 AM
To: Post Skjervoy
Subject: Nabovarsel tiltak på eiendom 66-20 - Lauksund havn.

Undertegnede har mottatt nabovarsel vedrørende fradeling av to parseller, begge mellom veien og sjøen.

Nabovarselet inneholder ingen videre opplysninger om hvilke planer som knytter seg til de nevnte parseller. Det vises imidlertid til
arealplan ogreguleringsplan fra kommunen. Jeg har ikke vært i stand til å kunne sette meg inn i de nevnte planer, og vurderer derfor
nabovarselet som mangelfullt. Med bakgrunn i at disse dokumenter ikke er å finne noe sted protesterer jeg mot tiltaket. Jeg ber om å
få innsyn i de foreliggende planer med informasjon om hvilke utbyggingsplaner som foreligger for de nevnte to parseller som
planlegges fradelt fra eiendom 66-20 slik at tiltaket som helhet kan vurderes.

Med vennlig hilsen
Harry Arne Haugen
Kantarellveien 46
9102 Kvaløysletta.

Get Outlook for iOS<https://aka.ms/o0ukef>
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/344 -16 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 02.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/17 Formannskap 15.02.2017 

 

Søknad om deling av eiendommen 3/7 på Haukøya 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Kulturminneloven 
 
Vedlegg 
1 201604126-2NVEs innspill til øknad om deling av 9 tomter på GBnr 37 på Haukøya - 

Skjervøy kommune 
2 uttalelse til deling av eiendommen 
3 uttalelse 
4 Søknad om deling av eiendommen etter jordskiftesak 
5 kart 
6 Søknad om deling - høring 
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak:  
 
Det gis tillatelse til å fradele 6 hyttetomter fra eiendommen gnr 3 bnr 7 på Haukøya. Det er ved 
avgjørelse lagt vekt på at disse er allerede bebygd og at det ikke skal utføres nye tiltak på disse 
tomtene.  
For de 3 resterende tomtene som søknaden omfatter må det utarbeides en godkjent 
reguleringsplan før disse kan fradeles. Dette vil være i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune har mottatt en søknad om fradeling av 9 hyttetomter fra eiendommen 3/7 på 
Haukøya. Seks av parsellene er i dag bebygd med hytte. De tre andre tomtene er foreslått på 5 
ulike plasser, der to er på rester av mur, en rundt et eksisterende naust og de to siste er ubebygd. 
Søknaden er fremmet av Nord-troms jordskifterett som et ledd i en pågående jordskiftesak. 
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Fradeling av parsellene er et resultat av rettsmøte i saken hvor kravet er at hver av arvingene får 
en hyttetomt på ca 1 da, der resten av eiendommen skal være felleseie. 
 
Det er utover dette rettsmøte ikke kjent med at det skal utføres nye tiltak på eiendommen. 
I kommuneplanens arealdel er området definert som LNFR. 
 
Søknaden har vært oversendt berørte fagetater for uttalelser. 
 
NVE sier følgende: 
Fradelingen innebærer så vidt vi kan se ikke noen nye bygninger. NVE har derfor ikke noen 
merknader til saken. Vi minner allikevel om at ved en eventuell fremtidig byggesak så ligger 
noen av tomtene innenfor aktsomhetsområde for skred Jf utklipp. Skredfare må da vurderes i 
henhold til kravene i TEK 10 kap. 7. 
 
Troms fylkeskommune v/kulturetaten sier følgende: 

 

 
 
Fra Sametinget er uttalelsene det samme som fra kulturetaten, se vedlegg. 

Vurdering 
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel eller plan- og 
bygningsloven, må hensynet bak den bestemmelsen det dispenserer fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
I kommuneplanen fra 2016 står det i bestemmelsene: § 3.3 Framtidig fritidsbebyggelse skal 
samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. 
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I denne sak medfører dette at det i utgangspunkt må utarbeides reguleringsplan for hele området. 
Denne planen vil da også omfatte de hytter som allerede er bygd.  
 
I uttalelser fra kulturetaten hos fylkeskommunen og Sametinget påpeker de at ved fremtidige 
tiltak i området ikke vil kunne anbefale dispensasjon i fra kulturminneloven. En fradeling i 
sammenheng med den tilsendte delingsøknaden er dermed ikke å forstå som en tillatelse etter 
kulturminneloven til nybygg eller andre tiltak på de 9 tomtene. 
 
I en samlet vurdering vil en anbefale at det gis muligheter for å fradele de 6 tomtene som 
allerede er bebygd. For de 3 andre må det utarbeides reguleringsplan som omfatter alle de 9 
tomtene. 
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 
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Skjervøy kommune 

Postboks 145 

9189 SKJERVØY 

 

   

  

Vår dato: 25.08.2016         

Vår ref.: 201604126-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 22.07.2016 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2016/344-4 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVEs innspill til søknad om deling av 9 tomter på GBnr 3/7 på 

Haukøya - Skjervøy kommune 

Viser til oversendte søknad. NVE skal som høringspart bidra til at hensyn til vassdrag, flom-, erosjon- 

og skredfare er vurdert ved utarbeidelse av planer.  

Fradelingen innebærer så vidt vi kan se ikke noen nye bygninger. NVE har derfor ikke noen merknader 

til saken. Vi minner allikevel om at ved en eventuell fremtidig byggesak så ligger noen av tomtene 

innenfor aktsomhetsområde for skred Jf utklipp. Skredfare må da vurderes i henhold til kravene i TEK 

10 kap. 7.  

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

Fungerende regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

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

Internett:            
www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 
4740.05.04578 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
«KONTAKT» 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/344-4 4114/2016 L33 22.07.2016 

 

Søknad om deling - høring 

 
Viser til vedlagte dokumenter med kart. Søknaden gjelder deling av eiendommen gnr 3 bnr 7 på 
Haukøya i Skjervøy kommune. Eiendommen 3/7 er på ca 400 da og er i dag bebygd med 6 
hytter. Det søkes om fradeling av totalt 9 tomter, inkl de som er bebygd. 
 
Søknaden er fremmet av Nord-troms jordskifterett som ett ledd i en pågående jordskiftesak. 
Fradeling av parsellene er et resultat av rettsmøte i saken hvor kravet er at hver av arvingene får 
en hyttetomt på ca 1 da, der resten av eiendommen skal være felleseie. 
 
Det er utover dette rettsmøte ikke kjent at det skal utføres nye tiltak på eiendommen. 
Den omsøkte parsell ligger i LNF-sone 2 i kommuneplanens arealdel. 
 
Ber om snarlig uttalelse i saken. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Eivind Mathisen 
Avdelingsingeniør 
77775526 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/585 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 24.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/17 Formannskap 15.02.2017 

 

Søknad om tomt for oppføring av bolig på Fiskenes 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox 
2 fiskenes3 
 

Rådmannens innstilling 
 
Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknad om kjøp av areal for oppføring av leiligheter på Fiskenes 
avslås. Det er lagt vekt på at en omregulering fra lekeplass til boligformål vil være en 
kvalitetsmessig forringelse av nærmiljøet for barn. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt en søknad om kjøp av tomt på Fiskenes, se vedlegg. 
Søker er: Skjervøy Byggeservice AS. 
 
Av søknaden ønsker søker å føre opp leiligheter på tomta. Med garasje i kjeller og leiligheter 
oppå.  
 
I reguleringsplanen for Fiskenes er det omsøkte areal i hovedsak regulert til lekeplass. 
Ved tildeling av omsøkt areal vil det være nødvendig med en omregulering. 
 

Vurdering 
Da de nye boligene vest for Solstua barnehage ble bygd (ca 2003), ble det daværende lekeareal 
omregulert til bolig. Som kompensasjon ble det flyttet og regulert lekeplass på det nå omsøkte 
areal. Lekeplassen er i dag ikke opparbeidet med lekeapparater eller lignende. Arealet har 
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imidlertid potensiale til å kunne opparbeides til lekeplass, og da først og fremst som 
nærlekeplass for barn i området. 
 
I henhold til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges rettigheter i planprosessen må 
eventuell utbygging på areal benyttet til lek erstattes av likeverdig areal i omkringliggende 
områder.  
 
Saksbehandler mener at selv om arealet i dag ikke er opparbeidet som lekeplass er det viktig å 
bevare areal regulert til lek- og grønne formål både for barna som bor i området i dag og for 
fremtidige generasjoner. 
 
Hvis planutvalget velger å åpne for at søker kan gå videre i prosessen, må det en omregulering 
av nevnte areal. Jf kap 12 i plan- og bygningsloven.   
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/532 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 18.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/17 Formannskap 15.02.2017 

 

Søknad om kjøp av tomt på Fiskenes 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Søknad om kjøp av tomt fra Skjervøy kommune og bygging av garasje 
2 Kart 
3 fiskenes 
4 fiskenes2 
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknad om tomt til 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 tilknytning med eksisterende garasje.   
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt søknad om kjøp av areal for oppføring av garasje. 
Arealet som ønskes kjøpt ligger ved snuplassen på Fiskenes og grenser opp mot Solstua 
barnehage. Størrelsen på arealet er ikke oppgitt i søknaden. 
 
Søker er: Grete Brattli Hansen, Fiskenes 21F. 
 
Av søknaden har søker søkt borettslaget om å få oppført garasje på borettslagets tomt, men fått 
avslag. 
I reguleringsplanen for Fiskenes er omsøkte areal regulert til Samferdsel (PBL § 12-5 nr 2). 
Det vil si at hvis kommunen imøteser søknaden, er det nødvendig med en omregulering av 
omsøkt areal. 
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I VA – ledningskartverket ligger det va ledninger som kommer ned fra Nordveien og kan ha en 
viss nærhet til omsøkt tomt, se vedlegg. 
 
I 2009 mottok teknisk etat søknad fra en annen søker på omsøkte areal. Vedtaket da var negativt 
og gjort administrativt.  

Vurdering 
En ser over tid at det er ønsker fra beboerne på Fiskenes om behov for garasje. Muligheter for å 
oppføre garasje er begrenset med hensyn til areal og byggekostnader. På grunn av mangel på 
egnet areal vil det derfor være behov for å se på muligheter ved å bygge flere garasjer i 
tilknytning til eksisterende garasje på borettslagets eiendom. Det vil derfor være uheldig å gi 
enkeltvis tildelinger av tomt. En vil derfor anbefale at det gis muligheter for å regulere et 
område for garasjeanlegg i tilknytting til eksisterende garasje.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/979 -7 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 06.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/17 Formannskap 15.02.2017 

 

Søknad om å endret tomteplassering 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
2 Bilde (4) 
3 20170207080659413 
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak: 
 
Søknad om flytting av tidligere tildelt tomt som omsøkt avslås. Det er lagt vekt på at tiltaket kan 
komme i konflikt med oljeledningen til Bunker oil. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt søknad om endring av plassering av tildelt tomt. 
Søker er Hans Ballovarre. 
 
Hans Ballovarre fikk i 2015 tildelt tomt i Havnegata mellom Skjervøy fisk og skalldyr og 
oljetanken til Bunker oil. Han ønsker nå å få tomta flyttet på nordsida at tanken. Grunnen til det 
er at han mener riggen til Lerøy AS er til hinder for hans planer. 
 
Fra oljetanken går det oljeledning ned til påfyllingspunktet på kaia, se vedlegg. Denne kan 
komme i konflikt med det omsøkte tiltaket. 
 
I samtaler med søker, opplyser han at han vil prøve å tilpasse bygget slik at det ikke vil komme i 
konflikt med ledningen. 
 
Det foreligger ingen nabovarsel til søknaden.  
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Vurdering 
En ser det som veldig uheldig at det blir plasser bygninger på- eller i nærhet av oljeledningen, 
med tanke på det som skjedde for noen år siden. 
 
Tomta på sørsiden som Ballovarre tidligere har fått tildelt har adkomst fra Havnegata. En kan 
derfor ikke se at riggen til Lerøy skal være til hinder. Det må jo også opplyses at riggen er 
oppført midlertidig. 
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Fra: Post Skjervoy (post@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 04.10.2016 11:42:36
Til: skj-teknisk
Kopi: 

Emne: FW: tomt
Vedlegg: Bilde (4).jpg
 
 

From: HANS TARALD BALLOVARRE [mailto:haball@online.no] 
Sent: Tuesday, October 04, 2016 11:20 AM
To: Post Skjervoy
Subject: tomt
 
  Skjervøy den 041016.  Søker om å få tomt på nord siden av oljetank (vedlagt skisse) som vist på skisse
dette da brakkeriggen til Lerøy er plasert slik at jeg ikke jeg har plass til et bygg som eg tenkte. håper at
det kan behandles snarest da jeg har tenkt å bygge i høst.Viser til samtale med ordføreren i dag.  
 
 
 
 
                                                                                                                Fiskematen Eiendom
a\s ustf.
                                                                                                                Hans Ballovarre
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

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

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

A & R Eiendom AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/62-13 5887/2016 69/231 28.11.2016 

 

Strandveien 62 og 64: Vedtak om igangsettingstillatelse av løfteplattform i 
forbindelse med ombygging av kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 
bnr 231 

 
Saksopplysninger/vurderinger: 
A & R Eiendom AS fikk rammetillatelse 15.03.2016 og rivetillatelse 02.04.2016 og 
igangsettingstillatelse 01.09.2016 av resterende deler av byggearbeidene i forbindelse med 
ombygging av kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 231. 
 
Nå søkes det om igangsettingstillatelse for løfteplattform i forbindelse med ombygging av 
kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 231. 
 
TKS Heis AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF på løfteinnretninger i 
tiltaksklasse 2. Bedriften har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. 
 
 
I mail fra Total brannsikring AS datert 25.11.2016 står følgende: 
 

«Vi har blitt enig med AR-Ing AS om løsning for heis.  Heisen blir nå en del av 
trapperommet og kan da være uten brannmotstand mot trapperommet. Heis/trapperom vil 
ha branncellebegrensende vegger mot leiligheter og rømningskorridor.» 

 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis A & R Eiendom AS igangsettingstillatelse for 
bygging av løfteplattform i forbindelse med ombygging av kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje 
gnr 69 bnr 231. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis TKS Heis AS ansvarsrett i funksjonene PRO 
og UTF på løfteinnretninger i tiltaksklasse 2. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
TKS Heis AS    
Ar-Ing as    
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

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

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Ellinor Strøm 
Nordveien 43 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/558-2 6689/2016 69/134 19.12.2016 

 

Nordveien 43: Vedtak om tillatelse uten ansvarsrett til oppføring av carport - 
gnr 69 bnr 134 

 
Saksopplysninger/Vurderinger: 
 
Elinor Strøm søker om oppføring av carport med et bebygd areal på ca 34m2 og bruksareal på 
30m2. Carporten blir å regne som tilbygg til bolig da carporten er bygd fast i boligen. 
 
Carporten oppføres i nabogrense med minste avstand til bolig i annen bruksenhet på ca 3,5 meter. 
Carporten må derfor oppføres som en B30 konstruksjon. Nabo har underskrevet egen erklæring 
for at Strøm skal kunne bygge i nabogrense. 
 
Eneste mulighet Strøm har til å oppføre carport på denne eiendommen er omsøkt plassering. Ved 
utsetting av tomtene i sin tid ble denne tomten krympet grunnet tilpasninger av de andre tomtene. 
Tomten ble etter dette endret til dagens form. 
 
Tomten har en størrelse på 566m2 og har et bruksareal før utbygging på 202m2 som gir en TU på 
35,7 %, etter utbygging vil TU bli 41 %, tillatt utnyttelsesgrad for eiendommen er 30 %. 
 
Det tilkommer tilkoblingsavgift på vann og kloakk på dette tilbygget på 30m2. 
 
Kommunen ser på krympingen av denne tomten som ble gjort i sin tid som formidlene og med 
denne begrunne gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Forlengelse 
Nordveien for utvidelse av TU fra 35,7 % til 41 %.  
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Ellinor Strøm dispensasjon 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Forlengelse Nordveien for å øke TU til 41 % av 
netto tomt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Ellinor Strøm byggetillatelse for oppføring av 
carport som omsøkt med bruksareal på 30m2 på gnr 69 bnr 134 Nordveien 43. 
 
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 

 

   
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 

Jan Ole Hansen 
Lars Hallens vei 13 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/502-2 6695/2016 69/478 20.12.2016 

 

Lars Hallens vei 13:  Vedtak om bruksendring og tillatelse til ombygging av 
kjellerrom til soverom i ett trinn - gnr 69 bnr 478 

Saksopplysninger:  
Det søkes om å bygge om ubenyttet kjellerrom til 2 soverom i Lars Hallens vei 13. Arealet som 
skal ombygges utgjør 26 m2 og skal inneholde 2 soverom, gang og en kles bod. 
 
Latvian Wood AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK, PRO og UTF i tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdene dekkes delvis, som UTF, med sentral godkjenning. 

 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Jan Ole Hansen igangsettingstillatelse i ett 
trinn til ombygging av kjellerrom, til 2 soverom kles bod og gang, i ett trinn som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Latvian Wood AS ansvarsrett i funksjonene 
SØK, PRO og UTF 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 
 

PS 14/17



 
 

Kopi til: 
Latvian Wood as    
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

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

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Troms Fylkeskommune 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/198-3 183/2017 69/65 06.01.2017 

 

Industriveien 2: Vedtak om igangsettingstillatelse av rivearbeider i forbindelse 
med ombygging av lokalene til Nord-Troms videregående skole avd. Skjervøy 
- gnr 69 bnr 65 

 
Saksopplysninger: 
Troms Fylkeskommune har fått innvilget rammetillatelse til ombygging av lokalene til Nord-
Troms videregående skole avd. Skjervøy, nå søkes om igangsettingstillatelse av deler av tiltaket 
dvs. rivearbeider som må gjøres før ombyggingen. 
 
AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO rivearbeider i tiltaksklasse 1. Bedriften har 
ikke sentral godkjenning på ansvarsområdet. 
 
Nord-Troms Bygg & Anlegg AS søker om ansvarsrett i funksjonene UTF rivearbeider i 
tiltaksklasse 1. Bedriften har ikke sentral godkjenning på ansvarsområdet. 
 
Vurderinger: 
Siden det er riving av ikke-bærende vegger himlinger og utstyr anses AR-Ing AS og Nord-Troms 
Bygg & Anlegg AS som kvalifisert til å få PRO og UTF for rivearbeider. 
 
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på: 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
Avfall: 
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Avfallsplan skal utarbeides jfr TEK 10 §9-6 pkt c. - riving av bygning eller 
del av bygning som overskrider 100 m2 BRA .  
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Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket, avfallsplan, godkjent 
situasjonsplan for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-2 gis Troms Fylkeskommune igangsettingstillatelse 
av deler av tiltaket, dvs. rivearbeider, i forbindelse med ombygging av lokalene til Nord-Troms 
videregående skole avd. Skjervøy. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonen PRO for 
rivearbeider i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord-Troms Bygg & Anlegg AS ansvarsrett i 
funksjonen UTF for rivearbeider i tiltaksklasse 1. 
 
Før rivearbeidet igangsettes må det sendes inn avfallsplan, som skal godkjennes av 
Skjervøy kommune, Teknisk etat. Dette jfr. TEK 10 § 9-6 pkt c. - riving av bygning eller 
del av bygning som overskrider 100 m2 BRA . 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
AR-Ing AS    
Arild Myklebust    
Nord-Troms Bygg & Anlegg AS    
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Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
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www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Marineharvest Norway AS 
postboks 183 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/536-2 6092/2016 69/789 22.11.2016 

 

Sandøra: Vedtak om tillatelse i ett trinn for etablering av fylling, vei og VA - 
anlegg i forbindelse med fremtidig planlagt settefiskanlegg på Sandøra 
industriområde - gnr 69 bnr 1 

 
Saksopplysninger:  
Marine Harvest Norway AS planlegger å etablere et Settefiskanlegg på Sandøra i Skjervøy 
kommune. I arbeidet mot en realisering av prosjektet har Marine Harvest Norway AS engasjert 
Multiconsult AS til å bistå med planlegging og utarbeidelse av detaljgrunnlag for å etablere 
industriområdet. 
 
Marine Harvest Norway AS ønsker å gjennomføre utbyggingen hovedsakelig i to byggetrinn. 
Byggetrinn 1 omfatter etablering av industriområdet i form av skjæring inkl. sprengningsarbeider 
og utfylling med tilhørende infrastruktur, som adkomstveg og teknisk infrastruktur. Unntatt her 
er legging av sjøledning. Byggetrinn 2 omfatter bygningstekniske arbeider samt prosesstekniske 
anlegg som er nødvendig for virksomheten. 
 
Følgende dispensasjoner er gitt fra gjeldende reguleringsplan: 
 
Vedtak i Skjervøy formannskap 29.06.2016: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Marine Harvest Norway AS dispensasjon 
for følgende forhold i planbestemmelsene i detaljreguleringsplan for Sandøra industriområde: 
 

 Dispensasjon til å endre hellingskravet, i planbestemmelsen § 6.1 siste avsnitt, fra 1:1,5 til 1:1,4. Dette i 
henhold til pkt. 1. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 
 Dispensasjon fra planeringskote + 4,5, i planbestemmelsen § 3.1 femte avsnitt, slik at overkant gulv i 

industribebyggelsen kan etableres på dette nivået. Dette i henhold til pkt. 2. i søknaden om dispensasjon fra 
planbestemmelser. 
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 Dispensasjon fra kravet om å unngå høye skjæringer skal skjæringer over 10 m trappes i ulike nivåer i 
planbestemmelsen § 3.1 femte avsnitt 2 setning, slik at 12 m skjæring kan etableres uten trapping på deler 
av skjæringslinjen. Dette i henhold til pkt. 4. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 
 Dispensasjon fra kravet om at kjørevei ned til industriområdet skal være ferdig opparbeidet før utbygging 

på industriområdet, i planbestemmelsen § 8.1, slik at slik at adkomstvegen kan etableres etter at 
industriområdet er opparbeidet. Dette i henhold til pkt. 3. i søknaden om dispensasjon fra 
planbestemmelser. 

 
 
 
Ansvarsretter: 
 
Multiconsult ASA, Sortland, søker om ansvarsrett i funksjonen SØK for hele prosjektet. 
Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. 
 
Multiconsult ASA, Tromsø, søker om ansvarsrett i funksjonene PRO for prosjektering av 
oppmålingsteknikk i tiltaksklasse 2, PRO prosjektering av vei og store terrenginngrep i 
tiltaksklasse 3 og PRO prosjektering av fylling i tiltaksklasse 3. Ansvarsområdene dekkes med 
sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. 
 
Multiconsult ASA, Sortland, søker om ansvarsrett i funksjonene PRO prosjektering av vann, 
overvann og spillvann i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning i 
tiltaksklasse 3. 
 
 
Robertsen & Slotnes AS søker om ansvarsrett i funksjonene UTF utstikking og innmåling av vei, 
VA anlegg og fylling i tiltaksklasse 2 og UTF utførelse av vei, VA anlegg og vei og store 
terrenginngrep her under sprenging og anlegning av fylling i tiltaksklasse 3. Ansvarsområdene 
dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
 
Vurderinger: 
Fastsetting av tiltaksklasse er viktig for at oppgaven skal kunne ansvars belegges med rett 
kompetanse. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal forslag til tiltaksklasse angis, men det er 
kommunen som fastsetter tiltaksklasse.  
 
Robertsen & Slotnes AS har hatt arbeidsoppgaver for Statens vegvesen og i Skjervøy kommune 
med stor kompleksitet og vanskelighetsgrad. De anses derfor å ha nødvendig kompetanse til å 
tildeles ansvarsrett i tiltaksklasse 3. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marineharvest Norway AS tillatelse i ett trinn 
for etablering av fylling, vei og VA - anlegg i forbindelse med fremtidig planlagt settefiskanlegg 
på Sandøra industriområde - gnr 69 bnr 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Multiconsult ASA ansvarsrett i funksjonen 
SØK for hele prosjektet i tiltaksklasse 3. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Multiconsult ASA ansvarsrett i funksjonene 
PRO for prosjektering av oppmålingsteknikk i tiltaksklasse 2, PRO prosjektering av vei og store 
terrenginngrep i tiltaksklasse 3 og PRO prosjektering av fylling i tiltaksklasse 3. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Multiconsult ASA ansvarsrett i funksjonen 
PRO prosjektering av vann, overvann og spillvann i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen & Slotnes AS ansvarsrett i følgende 
funksjoner:  
UTF utstikking og innmåling av vei, og UTF utførelse av vei, VA anlegg og vei og store 
terrenginngrep sprenging av skjæring og anlegning av fylling i tiltaksklasse 3. 
 
Det forutsettes at Skjervøy kommune v/Teknisk etat kontaktes og er tilstede når den kommunale 
vannledninga skal krysses. 
 
 
 
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: 
Multiconsult AS postboks 183 8401 SORTLAND 
Multiconsult ASA    
Multiconsult ASA    
Multiconsult ASA    
Multiconsult ASA    
Robertsen & Slotnes AS    
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Lauksletta Småhus AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/374-17 6368/2016 66/20 05.12.2016 

 

Lauksletta: Lauksletta Småhus AS vedtak om utslippstillatelse gnr 66 bnr 109 

 
Saksopplysninger/ Vurderinger: 
Søknaden gjelder økning av utslipp på en eksisterende utslippsledning til sjø for privat 
avløpsanlegg på eiendommen gnr 66, bnr 109. Den eksisterende utslippsledninga ble etablert i 
2009 og betjener 2 eksisterende boliger, med egne slamavskillere.  
 
Lauksletta Småhus AS fikk 17.11.2016 rammetillatelse for oppføring av et rekkehus med tre 
leiligheter på regulert boligområde i Lauksund havn, gnr 66 bnr 109. Eiendommen avløpsledninga 
skal legges på er avtalt overtatt av selskapet. 
 
 
Slamavskilleren som skal monteres er en Lyngen slamavskiller, som benyttes til avløpsvann fra 
hytter, boliger, boligfelt, skoler, forretninger, industri m.v. Slamavskilleren er godkjent iht NS-
EN 12566-1 A-1. 
 
Det tas høyde for at slamavskilleren som skal betjene rekkehuset har kapasitet for framtidig 
utbygging av tilsvarende rekkehus med 3 boenheter på uregulert nabotomt. 
 
Det er privat vannforsyning i området. Avløpsanlegget vurderes å ikke komme i konflikt med 
andre interesser. Nord Troms Rør AS v. Ørjan Pedersen bekrefter at utslippsledningen er 
dimensjonert for utslippsøkningen. 
 
Det søkes om følgende ansvarsretter: 
 
Nord Troms Rør AS søker om PRO og UTF av anlegget. Ansvarsretten til dette blir innvilget i 
den påfølgende igangsettingstillatelsen. 
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AR-Ing AS søker om SØK av avløpsanlegget. Denne ansvarsretten blei innvilga i 
rammetillatelsen. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forurensingsforskriften § 12-5 gis Lauksletta: Lauksletta Småhus AS 
utslippstillatelse for alt av avløpsvann fra rekkehus, med 3 leiligheter, på gnr 66 bnr 109 til som 
omsøkt. Utslippstillatelsen gjelder også framtidig planlagt rekkehus, med 3 leiligheter, på 
nabotomt (tilhørende 66/20) som er under fradeling. 
 
 
Vedtaket er gjort med forbehold om at det gjøres en skriftlig avtale, som tinglyses som hefte på 
hver eiendom som er tilknyttet avløpsledninga. 
 
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 - Anne Henriksen    
Nord Troms Rør AS    
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«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
   
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/374-13 6327/2016 66/20 02.12.2016 

 

Lauksletta: Vedtak om tillatelse i ett trinn til oppføring av rekkehus på 
regulert område i Lauksund Havn - gnr 66 bnr 109 

 
Saksopplysninger:  
Lauksletta Småhus AS fikk 17.11.2016 rammetillatelse for oppføring av et rekkehus med tre 
leiligheter på regulert boligområde i Lauksund havn, gnr 66 bnr 109. Eiendommen er avtalt overtatt 
av selskapet, og rekkehuset vil føres opp helt i tråd med gjeldende reguleringsplan og 
reguleringsbestemmelser. 
 
 
Nå søkes det om igangsettings tillatelse til oppføring av rekkehus i ett trinn på regulert område i 
Lauksund Havn - gnr 66 bnr 109. 
 
Det søkes om følgende ansvarsretter: 
 
AR-Ing AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO i på grunn, gravearbeider og fundamenter i 
forbindelse med bygging av et rekkehus med tre leiligheter på regulert boligområde i Lauksund 
havn, gnr 66 bnr 109 i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. 
AR-Ing AS fikk 17.11.2016 tildelt ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO i rammetillatelsen i 
tiltaksklasse 1. AR-Ing søkte kun på ansvarsrett i SØK i rammesøknaden og ble med en feil tildelt 
PRO i vedtaket 17.11.2016. 
 
Overhalla Hus AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO bygningsprosjektering, 
arkitekturprosjektering og brannprosjektering i forbindelse med bygging av et rekkehus med tre 
leiligheter på regulert boligområde i Lauksund havn, gnr 66 bnr 109 i tiltaksklasse 1. Foretaket har 
sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 og 2. 
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Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO og UTF på innvendig og utvendig 
vann, avløp og sanitær inkl. legging av slamavskiller og tilknytning til eksisterende 
avløpsledning i forbindelse med bygging av et rekkehus med tre leiligheter på regulert 
boligområde i Lauksund havn, gnr 66 bnr 109 i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i 
tiltaksklasse 1. 
 
JS Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF tømrerarbeid, montering av 
trekonstruksjoner, våtrom og pipe/ildsted i forbindelse med bygging av et rekkehus med tre 
leiligheter på regulert boligområde i Lauksund havn, gnr 66 bnr 109 i tiltaksklasse 1. Foretaket har 
ikke sentral godkjenning. 
 
Robertsen & Slotnes AS søker om ansvarsrett i funksjonene UTF for grunn og gravearbeid arbeid 
i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. 
 
Mesterbygg Nord AS søker om ansvarsrett i funksjonen KONT, uavhengig kontroll av våtrom og 
lufttetthet i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning i tiltaksklasse 1. 
 
 
Vurderinger: 
Eiendommen gnr 66 bnr 109 er avtalt overtatt av selskapet, og rekkehuset vil føres opp helt i tråd 
med gjeldende reguleringsplan og reguleringsbestemmelser. Ved klagefristens utløp er det ikke 
kommet inn klager på prosjektet. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Lauksletta Småhus AS igangsettingstillatelse 
for hele tiltaket til bygging av et rekkehus med tre leiligheter på regulert boligområde i Lauksund 
havn, gnr 66 bnr 109. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonen PRO i på 
grunn, gravearbeider og fundamenter i forbindelse med bygging av et rekkehus med tre leiligheter 
på regulert boligområde i Lauksund havn, gnr 66 bnr 109 i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Overhalla Hus AS AS ansvarsrett i funksjonen 
PRO bygningsprosjektering, arkitekturprosjektering og brannprosjektering i forbindelse med 
bygging av et rekkehus med tre leiligheter på regulert boligområde i Lauksund havn, gnr 66 bnr 109 
i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonen 
PRO og UTF på vann, avløp og sanitær i forbindelse med bygging av et rekkehus med tre 
leiligheter på regulert boligområde i Lauksund havn, gnr 66 bnr 109 i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JS Bygg AS ansvarsrett i funksjonen UTF 
tømrerarbeid, montering av trekonstruksjoner, våtrom og pipe/ildsted i forbindelse med bygging 
av et rekkehus med tre leiligheter på regulert boligområde i Lauksund havn, gnr 66 bnr 109 i 
tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen & Slotnes AS ansvarsrett i 
funksjonene UTF for grunn og gravearbeid arbeid i tiltaksklasse 1.  
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Mesterbygg Nord AS ansvarsrett i funksjonen 
KONT, uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet 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: 
Ar-Ing as    
JS Bygg AS    
Robertsen & Slotnes    
Overhalla Hus AS    
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Stian Lauritsen 
Klaus Dreyersvei 19 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/17-2 169/2017 K01 05.01.2017 

 

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  
Stian Lauritsen dispensasjon til kjøring av utstyr, med snøscooter fra Årviksand til familiens 
hytte i Nord-Rekvik. Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn FK8383. 
 
Tillatelsen gjelder kjøring i løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 04.05.2019. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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Kopi til: 
Skjervøy Lennsmannskontor    
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Fritz Andersen 
Årvikveien 102 
9195 ÅRVIKSAND     
 
 

 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/83-10 6523/2016 64/70 12.12.2016 

 
Årvikveien 102: Ferdigattest for oppføring av bolig - gnr 64 bnr 70 
 
 

FERDIGATTEST 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011. 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 30.11.2016. 
 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/83. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 
 
 
 

Kopi til: 
CK Nor Bygg as    
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Svein Roger Karlsen 
 
      
 
 

 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 -6 6200/2016 57/139 28.11.2016 

 
Arnøyhamn: Søknad om ferdigattest gnr 57 bnr 139 
 
 

FERDIGATTEST 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011. 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 10.11.2016. 
 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 
 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/988. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 
 
 
 

Kopi til: 
BM Per Strand Storslett as    
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A & R Eiendom AS 
 
      
 
 

 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015-22 6632/2016 69/231 16.12.2016 

 
Søknad om ferdigattest 
 
 

FERDIGATTEST 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011. 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmeldinger 
av heis datert 06.09.2016 og arbeider i forbindelse med ombygging av kontorlokaler til 
leiligheter datert 15.12.2016. 
 
I de innsendte sluttdokumentasjoner er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollene ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/62. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 
 
 

Kopi til: 
Ar-Ing as    
ACCESS VITAL AS    
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