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Oppfølging nr 2 BØP 2019-2022 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Oppfølging BØP april 2019 
2 Distriktsbutikkene. (1) 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Oppfølgingsrapporten inneholder vedtak i budsjett- og økonomiplanen, både tall og 
verbalpunkt. I tillegg legges saker inn fortløpende, der det er behov for å følge opp både i 
forhold til økonomisk ramme, tidsplan og eventuelle endringer. Rapporten inneholder 
følgende:  
 
A) Verbalpunkter fra endelig budsjettvedtak 121218.  
B) Punkter fra tidligere år som ikke er ferdig eller sluttrapportert.  
C) Nye investeringer 2019.  
D) Nye driftstiltak 2019-2022  
E) Investeringer påbegynt tidligere.  
F) Planer som skal revideres/utarbeides i 2019  
G) Nye utfordringer  
H) Innsparinger/tiltak 2020-2022  
I) Oversikt over saker som skal opp til politisk behandling  
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ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 – 2022 
 
 
RAPPORTERING NR 2-2019  
Rapporten er oppdatert pr. 10.4. 2019 
 
 
A) VERBALPUNKT I VEDTAKET 121218 
 
2) Distriktsbutikker Arnøya Ansvar: Ordfører/maritim næringsutvikler 
Butikkene på Arnøya har en viktig rolle utover det å selge dagligvarer. Kommunestyret ber 
ordfører og rådmann se på muligheten for å inngå samarbeidsavtaler som styrker 
driftsgrunnlaget til butikkene. En evt. samarbeidsavtale skal behandles i formannskapet. 
Forslag til avtale drøftes i møte 24.4.  
 
3) Akutthjelpere Arnøya Ansvar: Rådmannen 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse har etablert et nettverk av lokale akuttmedisinske team i 
kommuner over hele landet gjennom kurset Akutthjelpere. Deltakerne får opplæring i 
grunnleggende og avansert førstehjelp. Teamene består hovedsakelig av brannmannskaper 
som tar vare på pasienten frem til medisinsk hjelp når frem. Denne beredskapen er ment som 
et supplement til de eksisterende nødetatene i kommunene, ikke en erstatning. Mannskapene 
disponeres av medisinsk nødtelefon 113, og er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet 
førstehjelpsutstyr. Kommunestyret ber rådmannen vurdere å etablere denne ordningen på 
Arnøya. Det skal legges frem en sak for formannskapet. Sak til formannskapet i 24.4.   
 
4) Næringsfond for Arnøya Ansvar: Ordfører/maritim næringsutvikler   
For å stimulere til nyetablering og vekst på Arnøya, etableres det et eget næringsfond. Kr 2 
000 000,- settes av til dette fondet. Kommunestyret ber ordfører/rådmann utarbeide kriterier 
og strategi for dette arbeidet. Strategien skal behandles i formannskapet før næringsfondet 
tas i bruk. Det jobbes med å kartlegge status til bedriftene. Det er naturlig at Innovasjon 
Norge, Visit Lyngenfjord AS og Halti Næringshage AS vil bistå. Dette danner grunnlaget for 
strategien for det videre arbeidet. Det vil i møtet 24. april bli lagt frem en sak til 
formannskapet. Sak til næringsutvalget. 
 
5) Vederlag i Skjervøy havn Ansvar: Formannskapet 
Havnene i kommunen betyr mye for utviklingen av sjømatnæringene. Skjervøy kommune har i 
dag et avgiftsregulativ for havn som bør revideres. Kommunestyret ber formannskapet 

Skjervøy kommune
Rådmannen
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nedsette ei arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens regulativ, det skal i tillegg utredes 
hvordan vi i lag med aktørene i havna, skal få et styrket fokus på utvikling på havnesiden. 
Forslag til arbeidsgruppe framgår av innstillinga. Gruppa er ikke kommet i gang ennå. 
 
6) Salg av internatet i Arnøyhamn Ansvar: Rådmannen 
Internatet som ligger i tilknytning til Arnøyhamn Skole blir i liten grad brukt. Ny 
næringsaktivitet i bygget vil kunne skape nye arbeidsplasser. Kommunestyret ber rådmannen 
vurdere å selge internatet til den/dem som har det prosjektet som skaper flest arbeidsplasser. 
Kommunen skal bidra, slik at bygget kan brukes til overnatting. Kommunens bidrag dreier seg 
om avklaring ift hvorvidt bygget kan brukes til overnatting før skredsikring er på plass, event. 
tilrettelegging ift avløpssystem, oppfølging av NVE ift skredsikring og avklaringer mht 
bruksendring. Har vært lagt ut for salg – 1 interessent. Det må utarbeides intensjonsavtale. 
Største usikkerhetsmomentet: skredsikring (NVE) – mer info i møte. 
 
7) Miljøstatus i sjøområdene Ansvar: Ordfører 
En god miljøstatus i sjøområdene i Nord-Troms er avgjørende for den store matproduksjonen 
som foregår. Det er i dag for liten fokus på hvordan bruk av disse sjøområdene påvirkes av 
dagens aktivitet. Kommunestyret ber ordfører jobbe for å styrke forskning på miljøpåvirkning 
i våre fjorder/havområder for å sikre ei bærekraftig bruk av havområdene. Det bør gjøres i et 
samarbeid med forskningsinstitusjoner og næringer. Ordfører og maritim næringsutvikler har 
vært i kontakt med forskningsmiljøer. Det jobbes med å se på om Havforskningsinstituttet kan 
gjennomføre deler av et forskningsprosjekt med fokus på utfordringene tilknyttet oppdrett og 
reker. 
 
8) Plan for sommervedlikehold Ansvar: Teknisk  
I dag gjøres noe av sommervedlikeholdet av ASVO og noe av kommunen. Kommunen ber 
rådmannen lage en helhetlig plan for sommervedlikehold av kommunens utearealer. Planen 
legges frem for formannskapet før våren 2019. Sak til f-skap 24.4. 
 
9) Kulturråd Ansvar: Ordfører 
Kommunestyret ber ordfører jobbe for å opprette et kulturråd/-organisering som skal styrke 
og videreutvikle kulturtilbudet i kommunen og som skal fremme saker fra organisasjoner 
tilknyttet kultur inn til politiske organer. Mandat bør utformes. Det mest hensiktsmessige ville 
være å fremme et forslag om etablering av kulturråd for et nytt kommunestyre. 
 
10) Kompetansesenter Ansvar: Ordfører/maritim næringsutvikler 
Kommunen jobber i lag med sjømatnæringen og fylkeskommunen, for å rekruttere til de 
blålinjene ved Nord-Troms vgs. avdeling Skjervøy. I tillegg samarbeides det godt for å styrke 
kompetansen spesielt i sjømatnæringen. Kommunestyret ber ordfører/rådmann fortsette dette 
samarbeidet, og at det kan ses på flere alteternativ for å styrke denne kompetanseklyngen. 
 
11) Ungdomsfiske i regi av kommunen Ansvar: Ordfører/maritim næringsutvikler 
Det ble i 2018 arrangert ungdomsfiske i regi av Skjervøy kommune. Det var totalt 8 
ungdommer som fikk denne muligheten og opplegget fungerte bra. Kommunestyret ber 
rådmann/ordfører se på muligheten for å arrangere ungdomsfiske i regi av kommunen i 2019. 
Kommunen sitt bidra til ordningen kan komme fra næringsfondet. Det fremmes en sak for 
formannskapet og som tar endelig beslutning om igangsetting.   
 
12) Ledlys Ansvar: Teknisk 
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Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å bytte ut alle dagens veglys med 
ledlys. Sak til f-skap 24.4. 
 
14) Barne- og ungdomskontakt og idrettsleder Ansvar: Kultur- og undervisning 
Oppfølging av barn og ungdom med fokus på forebyggende psykososialt arbeid er viktig. 
Ungdataundersøkelsen gjort i 2017 viser at unge i kommunen ligger noe lavere enn lands- og 
fylkesgjennomsnittet på organisert aktivitet, ensomhet og tilfredshet med lokalmiljøet. 
Kommunestyret ber rådmannen vurdere tiltak som skal styrke arbeidet mot ungdom og være 
med på å følge opp utfordringen som fremkom i ungdataundersøkelsen. Samtidig ber 
kommunestyret om at rådmannen undersøker muligheter for å kombinere noen av dagens 
stillinger med rollen som idrettsleder/idrettsskole. Sak i k-styret 8. mai. To tiltak i samme 
sak? 
 
15) Velferdsteknologi Ansvar: Rådmann/helse og omsorg 
Kommunen skal investere i velferdsteknologi. I tillegg til at man må få økt kompetanse på 
området må også den digitale infrastrukturen styrkes. Like viktig er at det blir satt av tid og 
ressurser til å få implementert og fulgt opp dette.  Kommunestyret ber rådmannen lage en 
plan for hvordan dette er tenkt gjennomført. Planen legges frem for formannskapet våren 
2019. Sak til formannskap i april. Må utsettes til mai. 
 
16) Utbedring av avkjørsel fra FV866 mot Skjervøy Helsesenter Ansvar: Ordfører 
Dette krysset er svært uoversiktlig og vi frykter at det kan skje ei alvorlig ulykke. 
Kommunestyret ber ordfører/rådmann legge press på fylket, slik planlegging kan starte opp. 
Det må også vurderes om kommunen kan bidra, slik at sikkerheten til myke trafikanter bedres. 
Mulige løsninger bør løftes fram i forbindelse med sentrumsplan. 
 
17) Servicebygg, Uløybukt Ansvar: Ordfører 
Uløybukt bygdelag, ønsker å bygge et servicebygg på fergeleiet i Uløybukt, slik det 
opprinnelig var tenkt da den nye fergeleiet ble bygd. Kommunestyre ber ordfører / rådmann 
innlede dialog med Uløybukt bygdelag for å ta del i planen om mulig realisering av 
servicebygg. 
 
18) Veivedlikehold, Vorterøy Ansvar: Ordfører 
Vorterøy Bygdelag ønsker oppgradering/vedlikehold av kommunalvei på Vorterøya. 
Kommunestyre ber ordfører / rådmann innlede dialog med Vorterøy Bygdelag, for å se på 
hvordan vei vedlikehold på Vorterøya kan realiseres 
 
19) Kommunalt tilskudd ved kjøp av førstegangsbolig Ansvar: Økonomisjef 
Mange unge sliter i dag med å komme inn på boligmarkedet. Kommunestyret ber derfor 
rådmannen legge fram en sak til kommunestyret hvor man vurderer en ordning med 
retningslinjer som går ut på å kunne gi et kommunalt tilskudd til unge som ønsker å 
kjøpe/bygge sin egen bolig i Skjervøy kommune.  
 
20) Midlertidig nedlegging av Arnøyhamn oppvekstsenter Ansvar: Kultur- og 
undervisning 
Kommunestyret ber om at det lages en plan for hvordan sikkerheten til elevene og 
barnehagebarn skal ivaretas ved dårlig vær og når veiene er utrygge. I praksis må 
skolebygget i Arnøyhamn tilrettelegges, slik at rom kan benyttes for å kunne gi elevene 
undervisning der. Dersom dette medfører behov for å tilføre økonomi, så må dette avklares til 
budsjettregulering i juni. Privatskolen har ansvar for en beredskapsplan (er under 
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utarbeiding). Det bør deretter lages en avtale mellom privatskole og kommune ift bruk av 
lokaler (inkl oppvarming, renhold). Kostnader til lærer/assistent må dekkes av privatskole. 
Privatskolen har laga beredskapsplan som er vedtatt av styret.  
 
B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER 
SLUTTRAPPORTERT 
 
21) Utleieboliger Ansvar: Teknisk 
Prosjekt om kommunal boligbygging tatt ut av BØP 17-20. OPS-prosess igangsatt både ift 
bygninger på Arnøya (Arnøyhamn) og på Skjervøy. Avtale signert. 4 små utleieenheter i 
Hollendervika og 2 store i Arnøyhamn. Igangsetting vår/sommer 2017 under forutsetning av 
tilskudd fra Husbanken. Ingen tilskudd – søker på nytt. Realisering av deler av den private 
andelen av OPS-kontrakten med 4 leiligheter på tettstedet med grunnlån. Det søkes på nytt om 
tilskudd, frist 1.10.17. Tilskudd innvilga på 13 % - vedtak om igangsetting av prosjektet i 
Arnøyhamn om tilskuddssatsen blir min. 25 %. Tilskuddssatsen justert til 29 %. Utbygger 
satser på å komme i gang i på vårparten med de 2 leilighetene kommunen skal leie, og 
ferdigstillelse i løpet av 2018.  De øvrige vil bli tatt i forlengelsen av disse med oppstart 
høsten 2018. Byggesøknad for boliger i Arnøyhamn er levert inn. Ny tilvisningsavtale for 2 
boliger i Strandveien 72/74 (Ar-Ing). Det er inngått leieavtale med 4 leiligheter i Eideveien i 
påvente av oppstart bygging i Hollendervika. Boliger i Eideveien leies ut fra sept. 
Kommunens andel av OPS-avtalen, 4 leiligheter i Hollendervika (2 store og 2 små), endres til 
6 små ihht behov og utleiepris. Utbyggers andel er leilighetene i Eideveien.  
 
C) NYE INVESTERINGER 2019 
22) Tre biler til hjemmetjeneste, teknisk etat og vaskeriet Ansvar: Teknisk/helse og 
omsorg 
Ramme, bil hjemmetjenesten, Arnøya: 200 000, teknisk etat: 200 000, vaskeriet, bil med egen 
lift: 350 000. To biler er kjøpt inn innenfor ramme (til teknisk og hjemmetjenesten). Bil til 
vaskeriet er kjøpt, men det må monteres heis. Pga montering av heis ble pris 430 000. Den 
gamle bilen selges. 
 
23) Kjøpe ut truck fra leasingavtale Ansvar: Teknisk 
Ramme 150 000 
 
24) Reasfaltering av skoleplassen, barneskolen Ansvar: Teknisk 
Ramme: 200 000 
 
25) Drenering Eidekroken barnehage Ansvar: Teknisk 
Ramme: 150 000. 
 
26) EPC Helsesenteret Ansvar. Teknisk 
Ramme 4 mill. Gjennomføring av strømsparingstiltak ihht rapport. Utarbeidelse av 
anbudsgrunnlag er i gang. Lagt ut på Doffin. Tilbudsfrist: 30.4. 
 
27) HMS-tiltak i idrettshallen Ansvar: Teknisk 
Ramme 300 000 til legging av støtdempende plater på nedre del av vegg. Lagt ut på Doffin. 
Tilbudsfrist: 26.4. 
 
28) Utelys – kulturhuset Ansvar: Teknisk/kultur- og undervisning 
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Ramme: 130 000 til belysning i området kulturhuset-Kiilgården. Innkjøp og montering av 
stolper og armatur. 
 
29) Nye vinduer på rådhuset (gammel del) Ansvar: Teknisk 
Ramme: 250 000. Lagt ut på Doffin. Tilbudsfrist: 2.5. 
 
30) Nytt kjøkken – helsesenteret Ansvar: Teknisk 
Ramme: 6,7 mill. Gjennomføring ihht prosjektering. Legges ut på Doffin før påske. 
 
31) Ombygging rådhus 2 Ansvar: Teknisk 
Ramme: 294 000. Ei leilighet skal gjøres om til 2 små leiligheter. Arbeid under planlegging. 
Innvendig arbeid utføres internt, utvendig arbeid eksternt. 
 
32) Solstua - etter flytting til ny barnehage Ansvar: Økonomisjef 
 Når den midlertidige barnehagen legges ned, sommeren 2019, selges Solstua barnehage. 
Kan sees i sammenheng med bygging av eldreboliger, se pkt 41. 
 
33) Teknisk utstyr til vaskeriet Ansvar: Teknisk 
Ramme: 320 000 til innkjøp av ny vaskemaskin, tørketrommel rulle og tralle. Mesteparten av 
utstyret er kjøpt inn. Noen bygningsmessige justeringer skal gjøres. Forventes i drift ila mai. 
 
34) Nytt signalsystem for sykesenger på helsesenteret Ansvar: Helse og omsorg 
Ramme: 800 000. Dette innkjøpet sees i sammenheng med andre anskaffelser av 
helseteknologi. Anskaffelsesprosessen er i gang.  
 
35) Ventilasjonsanlegg, anleggsseksjonen Ansvar: Teknisk 
Ramme: 900 000. Avklaring ift antall kontorer i 2. etasje(brann). Plantegninger under 
utarbeidelse. 
 
36) LED-lys veier 
Ramme: 300 000. Sees i sammenheng med pkt 12.Dette tiltaket gjelder defekte armatur på 
Skjervøy tettsted.  
 
37) Renovering av kirkegårdsareal Ansvar: Teknisk 
Ramme: 1 mill. Riksantikvaren er negativ til gjenbruk av den gamle kirkegården på grunn av 
fredningsbestemmelser. Kirkevergen har søkt om å få dette vurdert på nytt av riksantikvaren. 
 
38) Utskifting av gjestebrygge Ansvar: Teknisk 
Ramme: 1,03 mill. Tiltaket i sluttfasen (bare montering av strøm gjenstår). Den gamle 
gjestebrygga ble solgt for til sammen 95 000. Kostnad: 1,2 mill. 
 
39) Forlenge industrikaia Ansvar: Teknisk 
Ramme: 1 mill. Kommunen kan i dag ikke tilby større båter å ligge med industrikaia pga. at 
ca. 20-30 meter av kai må være disponibel for båter som skal bunkre. Båten Kvænangen som 
har ambulanseberedskap må i tillegg kunne bunkre inntil 2 ganger i døgnet. Intensjonen med 
tiltaket er å frigjøre hele kaifronten. Om det er andre måter å løse utfordringen på kan også 
dette vurderes. Ihht avtale med Nord Olje as ved Stig Tretten, som pålegger han et ansvar. 
Det vil være naturlig at dette selskapet bidrar til finansieringen av ei utbygging. Under 
utredning. Forlenging av kai med 6 m. Tatt inn som opsjon i anbud Kollagerkai. Innkomne 
tilbud vurderes. 
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40) Forprosjekt renovering barneskolen Ansvar: Teknisk/kultur- og undervisning 
Ramme: 200 000 Anbudspapirer for forprosjektet legges ut etter påske. 
 
41) Forprosjekt bygging omsorgsboliger Ansvar: Teknisk/helse og omsorg 
Ramme: 500 000. Arbeidsgruppe (leder Irene Toresen) må først avklare tomt, tilskudd 
(Husbanken). Gruppa er kommet i gang. Bør suppleres med en representant fra teknisk etat. 
Kommunestyresak i juni. 
 
D) NYE DRIFTSTILTAK 2019-2022 
 
42) Planlegging ny fotballhall Ansvar: Ordfører 
Økonomisk ramme for 2019: 50 000 (til innkjøp av tjeneste i forbindelse med planlegging). 
Arbeidsgruppe vedtatt bestående av ordfører, repr fra teknisk og kultur- og undervisning, 1 
repr fra idrettsrådet og 2 rep fra SIK. Ordfører kaller inn til møte. Plangruppa er i gang. Sak 
til kommunestyret i juni. 
 
43) Vedlikehold av lekeplasser Ansvar: Teknisk/kultur- og undervisning 
Ramme. 100 000 pr år. Kjøp/utskifting eller vedlikehold av lekeapparat ved skoler og 
barnehager. Behov for sertifisering ift vedlikehold av lekeapparat. Det lages en 4-årig plan 
for hvilke lekeplasser som skal prioriteres når. 
 
44) Lysløype Engnesveien Ansvar: Ansvar: Teknisk/kultur- og undervisning 
Ramme: 70 000 i 2019. Utskifting av 19 veilysarmatur på Engnesveien som inneholder PCB 
og som vil bli stengt om de ikke skiftes.  
 
45) Stillingsøkning, teknisk etat Ansvar: Rådmannen 
Tilsetting ila vårhalvåret. 100 % planlegger, 50 % ledende renholder og 100 % 
vedlikeholdsarbeider pluss 25 % økning på vaskeriet. Ledende renholder ansatt. 
Tilsettingsvedtak av planlegger før påske. 
 
46) Stillingsøkning, helse og omsorg Ansvar: Rådmannen 
Tilsetting ila vårhalvåret: 100% ergoterapeut, 100 % sykepleier i hjemmetjenesten, 100 % 
stilling i TU-tjenesten og 70 % ROP. Høsthalvåret: 3 nattevaktstillinger i hjemmetjenesten. 
Sykepleier i hjemmetjenesten og ROP-stilling er tilsatt. 
 
47) Opprusting Akkarvikveien Ansvar: Teknisk 
Ramme: 200 000 i 2019. Grusing, utskifting av stikkrenner og mindre vedlikehold.  
 
48) Profilering av kommunen Ansvar: Rådmannen 
Ramme. 100 000 i 2019 og deretter 50 000 pr år. Tilbud om bruk av ekstern tilbyder under 
vurdering. 
 
49) Tiltak mot måseplager Ansvar: Teknisk 
Ramme: 100 000 i 2019-2021. Det må søkes dep om tillatelse til å plukke egg. Søknad sendt. 
 
51) Prosjektering barnehagelokalene – Bikuben 
Ramme: 100 000. Når Prestejorda barnehage er ferdig, vil lokalene være ledige. Helse- og 
omsorgsetaten har meldt behov. Sees i sammenheng med pkt 41. 
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52) Diverse små driftstiltak Ansvar: Rådmannen 
 
Tiltak: Ramme: Gjennomført: 
140: Lagring/behandling av data legekontor 98 000  
160: Lokasjonsbasert varsling (beredskap) 94 000 X 
160: Nødnett (beredskap) 50 000  
370: Innkjøp av tøy/klær  120 000  
375: Hvilerom i forbindelse med langvakter 50 000 X 
605: Vegnavnskilt 60 000  
670: Fiber i luftspenn fra rådhus til Skolev 4 30 000  
670: Nye lysarmatur på anleggsseksjonen 90 000  
670: Kjøle til legekontor 85 000  
670: Kjølepumpe, ungdomsskolen 35 000 X 
670: Montere heisalarm, kulturhuset 25 000  
670: Nytt gjerde, Vågen barnehage 120 000  
670: Skifte kloakkrør, fyrrom barneskolen 60 000 X 
670: Utskifting av ledelys innvendig, rådhus 90 000  
670: Bytte av pakning til stempler, heis SSS 80 000  

 
 
 
E) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE 
 
53) Oppgradering av vannrør, kloakkrør og overløpsledninger Ansvar: Teknisk 
Ramme: 4 mill hvert år (2018-2021). Arbeidet igangsettes vår 2018. Kontrakt undertegna på 
6,7 mill (pkt 24 og 25). Oppstart: ila mai. Det er informert til huseiere både skriftlig og 
muntlig. Igangsatt. Forventes ferdig i des. Uvisst om tidsplanen holder. Prosjektering av neste 
veistrekning pågår. Skoleveien neste – påbegynnes i mai. Lagt ut på Doffin. 
 
54) Ny barnehage på Prestegårdsjorda Ansvar: teknisk, byggekomité 
Ramme: 32 mill + (fra 2017). Kontrakt undertegna. Prosjektering igangsatt. Behov for å 
erstatte Lauritzen som politisk representant i komiteen. Endring ift oppvarmingsløsning – 
utløsning av opsjon, kostnad: 500 000. Detaljer ift uteområdet drøftes med arkitekt. Ihht 
referat fra siste møte i byggekomiteen er kostnadene på 39,7 mill. Endringer på uteområdet: 
asfalt, kunstgress, lekeapparat og utvidelse av lekeområdet for småbarn. Befaring torsdag 
30.8. Det vil bli gitt ei orientering om status i k-styret i desember. Navnekonkurranse pågår. 
Stor interesse. Navn: Prestejorda barnehage. Møte i byggekomiteen 5.2. Ny ramme etter 
rebudsjettering: 40 mill. Innredningsarbeid pågår. Møbler er bestilt. Befaring 8. mai?  
 
55) 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. Info i møte. Arbeid pågår og forventes ferdig i mars. 
Arbeidet sluttført, men det er sendt inn søknad om spillemidler for å kunne gjøre noen flere 
utbedringer ift lyd/lys (prosjektet sees som en helhet). Spillemidler mottatt: kr 540 000. 
Utskifting av flere taljer/vinsjer bør prioriteres. Utstyr er kjøpt inn – prosjektet skal 
ferdigstilles til høsten. 
 
E) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES I 2019 
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57) Kommuneplanen - samfunnsdelen. Ansvar: Rådmannen 
Samfunnsplan for Skjervøy kommune skal utarbeides og ferdigstilles i løpet av 2018. 
Samfunnsdelen bør vektlegge spesielt tiltak for eldreomsorgen. Den bør peke på retning i 
forhold til de store utfordringer som fins i forhold til demografien. Høsten 2018 må arbeidet 
med kommunedelplan for helse- og omsorg igangsettes. Utkast til planprogram presenteres i 
formannskap 18.4.. I sluttfasen med utforming av planprogram etter møte med fylket i 
planforum. Legges ut på høring etter behandling i f-skap i september. Endelig planprogram 
vedtas i k-styret i desember. Påbegynt arbeid med visjon og planlegging av framdrift og 
medvirkning. Gruppene i gang. 
 
58) Sentrumsplan Ansvar: Rådmannen 
Det er vedtatt kr 500 000 til innkjøp av ekstern kompetanse for å få en ny sentrumsplan på 
plass. Behov for avklaring ift avgrensing av område. Tilbudsgrunnlag sendes ut før 
sommeren. Ekstra ramme på kr 540 000. Prosess blir ikke igangsatt før etter sommerferien. 
Tilbudsbeskrivelse er under utarbeidelse. Klar for utlysning. Forventa tildeling av oppdraget: 
6.9. Tildeling gjort innenfor kostnadsramme – klart for kontraktskriving. Sweco har 
oppdraget. Planprogram til f-skapet 13.2. Workshops med ulike interessegrupper i april. 
 
F) NYE UTFORDRINGER 
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig 
kunne bli forlenget utover året. 
 
59) GDPR 
Ny personvernforordning trådte i kraft 1.juli. All behandling av personopplysning må 
kartlegges, det må lages rutiner for å innhente samtykke og personvernerklæring. Det må 
opprettes et personvernombud (funksjon/stilling). Det må lages rutiner. Status: Kartlegging 
pågår, frist 1.9. Det arbeides med å lage rutiner og få på plass et personvernombud. 
Personvernombud er på plass. Kartlegging gjennomført. Gjenstår: lage protokoller for de 
ulike databehandlingene, samt skjema for samtykke og personvernerklæring. 
 
60) Kai Kollager 
Ramme: 12,5 mill. Utarbeidelse av anbudsdokument igangsatt. Det legges inn opsjon på 
utvidelse av kai med 20 m. Ny søknad sendt til Troms Fylkeskommune ift forlengelsen av 
kaia.  
 
G) INNSPARINGER/TILTAK 2020-2022 
En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2019 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 
 
Budsjettet har ingen forslag på innsparingstiltak i perioden 2020-2022 
 
H) OVERSIKT SAKER FORMANNSKAP/K-STYRE 
 
Formannskap/kommunestyre i feb/mars: 

 Salg av Årvik Eiendom AS (RS) 
 Referat Nord-Troms Regionråd (RS) 
 Boliger – Lerøy (O-sak) 
 Samfunnsplanen – visjon og politisk medvirkning 
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 NAV-reform, sluttrapport 
 Samarbeidsavtale, politiet 
 Newton (O-sak) 
 Planprogram sentrumsplan 
 Statistikk kriminalitet (O) 
 Sosialstønad 
 Samarbeidsavtale, akuttberedskap (RS) 
 NOFI-fylling (RS) 
 Tema helse 

 
Formannskap/kommunestyre i april/mai: 

 Tilstandsrapport – skolene 
 Referat Nord-Troms Regionråd (RS) – orienteringssak 
 Frivillighetssentralen (O) 
 Ungdomsråd/idrett 
 Kompetanse-velferdsteknologi´ 
 Heltidskultur (adm.utv) 
 Endring av forhandlingskap (adm.utv.) 
 Årsrapport jordskifteretten (RS) 
 Årsrapport AF-gruppen (RS) 
 El-biler, tilrettelegging og ladepris 
 Omvisning Prestejorda 
 Lønnspolitisk plan 
 Revidering av plan mot fattigdom 
 IKT-omorganisering 
 Akutthjelpere 
 Forvaltningsrapport innkjøpssamarbeide 
 Årsrapport kontrollutvalget 
 Visit Lyngenfjord (O) 
 Befaring barnehagen 

 
Formannskap/kommunestyre i mai/juni: 

 Årsregnskap og årsmelding for 2019 
 Økonomirapportering nr 1, 2019 
 Investeringsrapport nr 1, 2019 
 Årsrapport – Kontrollutvalget 
 Årsrapport Nord-Troms Regionråd 
 Revisjonsberetning 
 Elgvald – tildeling av kvote 
 Referat Nord-Troms Regionråd (RS) 
  

 
Formannskap/kommunestyre i september/oktober:  

 Økonomirapportering nr 2, 2019 
 Investeringsrapport nr 2, 2019 
 Referat Nord-Troms Regionråd (RS) 
 Tilskuddssats private barnehage 
 Rapport barnevern (RS) 
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Formannskap/kommunestyre i november/desember 

 BØP 2020-2023 
 Økonomirapport nr 3, 2019 
 Investeringsrapport nr 3, 2019 
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Forslag til samarbeidsavtale med distriktsbutikkene 

Avtale mellom  

Skjervøy Kommune og  

nærbutikkene Årviksand handel AS og Bygdebutikken AS 

 

1. Bakgrunn: 

Skjervøy kommune ønsker å fremme disktriktsbutikkene som utviklingsaktør og prøve ut nye 
tjenester og samarbeidsformer. Butikkene er i dag et viktig samlingspunkt som bidrar til trivsel og 
bolyst 

2. Målsetting: 

Målet er å beholde et velfungerende butikktilbud samt få gode og funksjonelle tjenester der folk bor 
for å skape trivsel, bolyst og dermed grunnlag for vekstkraft i bygda og bygdene rundt. Kommunen 
har som ett av måla at eldre og brukere med spesielle behov kan bu lenger heime ved å få utført 
tjenester nær der de bor. 

3. Butikkpersonalet si prioritering av tid: 

For å sikre at butikken skaper tilstrekkelig lønnsomhet, må butikkpersonalet utføre avtalte tjenester  
inn i mellom ekspedisjon av kunder og andre butikkoppgaver. 

4. Butikken tilbyr følgende tjenester: 

A. Butikken har kaffekrok som fungerer som en sosial arena for bygda og andre, og dette kan 
utvikles. Butikken vil skape aktiviteter med jamne mellomrom i kaffekroken, slik at bygdefolk får et 
møtepunkt. Butikken vil stimulere til at frivillige henter de som har vanskelig for å komme seg ut 
blant folk og slik prøver å motvirke ensomhet og utenforskap. Butikken stiller derfor kaffekroken til 
disposisjon for sosialt samvær i åpningstida og elles dersom en har høve til å være der. Butikken vil 
tilby enkel servering av det en finner i butikken. 

B. Butikken vil påta seg å drive informasjon overfor turister og vegfarende. Slik vil butikken framstå 
som et vertskap på vegne av bygda og kan informere om turer, overnattingstilbud og aktiviteter som 
turister kan være interessert i. Vi ønsker at dette skal foregå i samarbeid med Visit Lyngenfjord AS og 
kommunen. Målet er å få turister til å oppholde seg lenger i bygda og kommunen.  

C. Butikken kan få utkjørt varer til kunder på bestilling til dem som ikke klarer å komme seg til 
butikken eller får hjelp på annen måte. Butikken kan også pakke varer som hjemmesykepleien tar 
med seg til hjemmebesøk.  

D. Butikken sitt kundetoalett blir i dag brukt av besøkende til bygda. Dette er en kostnad for 
butikken, men dette er en tjeneste butikken vil fortsette med. 

E. Dersom kommunen har oppgaver som enkelt kan løses av butikken, vil butikken på forespørsel 
være positiv til å hjelpe til. Dette kan spare kommunen for å sende t.d. teknisk etat på dagsoppdrag 
til øyene for mindre ting. Butikken kan være kommunen sin forlenga arm i bygda. 

F. Butikken skal tydelig «skilte» at butikken er et Kommunalt servicepunkt og sette av plass for 
informasjon om avtalte enkelttjenester. Kommunen skal godkjenne utforming av skilt/merking. 
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Mulige nye tjenester/samarbeidsområder: 

-Venterom, det vil være mulig å få tilskudd fra TFK  

-Ansvar i forbindelse med beredskap, utplassering av strømaggregat, alternativ sambandsutstyr o.l 

-Pc-hjelp, butikk personalet kan hjelpefolk med å utfører tjenester på nett. 

-At butikkene kan bistå i forbindelse med hjemmesykepleien, helsefremmende aktiviteter for eldre. 

 

5. Kostnader 

Kommunen gir i dag tilskudd på samme niva som TFK og dekkes av utviklingsfondet, denne ordningen 
skal videre føres. Begge butikkene har i dag kaffekrok, kunde toalett og utkjøring av varer. Nye 
tjenester som skal iverksettes pris fastsettes av kommunen og butikkene i lag. Tjenester for inntil kr 
10 000 kan iverksettes av rådmann og tas fra utviklingsfondet.  

6. Varighet. 

Avtalen har ei varighet på 2 år fra dato for signert avtale. Hver av partene har ei oppsigelsestid på 6 
mnd fra utløpet av den kalendermåned avtalen vert oppsagt. Etter avtaleperioden sitt utløp, løper 
avtalen for nye to år dersom ingen av partene sier opp avtalen. 

7. Signering - avtalen er signert i 1 eksemplar, med skanna kopi til hver av partene. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/73 -1 

Arkiv: X26 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 05.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Formannskap 24.04.2019 

 

Akutthjelpere 

Henvisning til lovverk: 
 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 

1. Formannskapet ser det som et positivt beredskapstiltak at Norsk Folkehjelp, avd Arnøya, 
ønsker å kunne bidra med akuttmedisinsk hjelp ihht prosjektet «Akutthjelpere». 
Lokallaget bør sørge for å skaffe seg den grunnkompetansen, som er nødvendig for å 
kunne være aktuell for ei videreopplæring innen akutthjelp. «Akutthjelpere» vil ikke 
være klar for implementering før høsten 2020. 

2. Formannskapet anbefaler lokallaget å søke midler eksternt for å dekke kostnader til 
grunnutdanninga. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Norsk Folkehjelp, avd Arnøya, har uttrykt ønske om å kunne bli en del av et prosjekt, som har 
som mål å gi frivillige organisasjoner en plass innenfor akuttmedisinsk bistand. Norsk 
Folkehjelp leder prosjektet kalt «Frivillige organisasjoner som akutthjelpere». Dette er en del av 
en nasjonal dugnad «Sammen redder vi liv», som ble starta i 2017. 
(https://www.skafor.org/contentassets/4cd83d865a0448198254bc3db20a533c/sammen-redder-
vi-liv---bjorn-jamtli---helsedirektoratet.pdf. )  
 
Norsk Folkehjelps prosjekt er fremdeles i en pilotfase, der en rekke norske kommuner, deriblant 
Tromsø kommune, er piloter. Etter planen skal ordninga med akutthjelpere implementeres over 
hele landet i løpet av 2020. I følge prosjektleder arbeides det nå med problemstillinger som må 
avklares: a) kurs og kompetanse – forslag til kursplan ligger ute på høring nå med høringsfrist 
16.4. b) varslingsrutiner c) Hvordan skal frivilligheta være synlig for AMK? Her må det 
tekniske løsninger på plass. I tillegg må man avklare beredskapsnivået for frivillige 
organisasjoner. Mens brannmannskaper er i beredskap 24/7 og kan tilkalles via AMK, gjelder 
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ikke dette frivillige organisasjoner. Her vil kommunikasjonen gå motsatt vei. En frivillig 
organisasjon, som for eksempel Norsk Folkehjelp, kan bli kalt ut via AMK, men da etter at 
organisasjonen på forhånd har meldt inn til AMK at de er på et oppdrag eller et arrangement. 
Utfordringa for små lokallag, som for eksempel lokallaget på Arnøya, er at aktiviteten er så liten 
at de i realiteten sjelden blir en ressurs for AMK. I følge prosjektleder er dette en problemstilling 
som må drøftes i prosjektperioden.   
 
For at et lokallag av Norsk Folkehjelp skal kunne tas opp som akutthjelpere, må medlemmene 
ha en grunnkompetanse bestående av 30 timer førstehjelpskurs og 8 timers kurs i nødnett. I 
tillegg tilbys 30 timers kurs i søk og redning. Sistnevnte er valgfri modul, men med tanke på 
risiko og beredskap bør denne kompetansen være svært relevant for lokallaget på Arnøya. Norsk 
Folkehjelp tilbyr instruktører for lokallaget – enten ved at kurs kjøres lokalt eller regionalt. Det 
er gode muligheter for lokallag å søke om midler fra aktuelle stiftelser oa for å få dekt 
kostnadene til slik grunnopplæring. 
 
Når prosjektet «Frivillige organisasjoner som akutthjelpere» er over, sommeren 2020, er 
målsettinga at det foreligger en veileder, som skal hjelpe lokale frivillige organisasjoner å ta 
steget videre som akutthjelpere. Det tas sikte på at det er helseforetak og organisasjoner som er 
avtaleparter. Kommunen er i utgangspunktet ikke avtalepart, men for kommunen vil lokale 
akutthjelpere være et viktig bidrag for den lokale beredskapen. De vil også kunne gi 
akuttmedisinsk hjelp – men i hvilke situasjoner avhenger av hvilken rolle akutthjelperne får i 
forhold til AMK. Det vises her til akuttforskriften § 5, som åpner for at kommuner og 
helseforetak også kan inngå avtale med medlemmer av frivillige organisasjoner om bistand i 
påvente av akuttmedisinsk personell. Det understrekes at denne bistanden kommer i tillegg til 
den lovpålagte akuttmedisinske beredskapen.   
 
Annen akuttmedisinsk kompetanse: Skjervøy kommune har en avtale med Norsk 
Luftambulanse, som ble undertegna i 2016 med tittelen «Mens du venter på ambulansen». 
Kurset, som er kostnadsfritt for kommunen, retter seg mot brannkorpset. Avtalen gjelder 
fremdeles, men har nå benevnelsen «Nasjonal akutthjelper». Kurset gir en grunnleggende 
førstehjelpkompetanse, noe som også innbefatter hjertestarterkurs. I tillegg tilbys årlig 1 dag 
trening, for å opprettholde kompetansen. Hele brannkorpset i Skjervøy har deltatt – også depotet 
på Arnøya (4 stk), men brannmannskapet på Arnøya er ikke sertifisert ift hjertestarter.  
 

Vurdering 
Rådmannen anser initiativet fra Norsk Folkehjelp, avd Arnøya, som både positivt og offensivt, 
ikke minst med tanke på at det vinterstid kan være utfordrende for akuttmedisinsk personell å nå 
fram hurtig. Da kan slik hjelp være livreddende. Med tanke på beredskap vil kompetanse innen 
søk og redning være et viktig bidrag. Før prosjektet går over i en ordinær driftsfase i løpet av 
2020, bør Norsk Folkehjelp på Arnøya sørge for at de har den grunnleggende kompetansen som 
skal til for å kunne ta steget videre som akutthjelpere.  
 
Det forventes at Helsedirektoratet har vurdert og konkludert ift de juridiske sidene ved at 
frivillige yter akuttmedisinsk førstehjelp. I løpet av prosjektperioden vil det komme en nasjonal 
veileder. Det kan være lurt å vente på denne, da den vil kunne belyse ulike sider, som for 
eksempel dokumentasjon, rutiner for samhandling m.fl. I mellomtiden oppfordres lokallaget på 
Arnøya til å bygge opp den grunnleggende kompetansen.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/169 -1 

Arkiv: L02 

Saksbehandler:  Arild Torbergsen 

 Dato:                 11.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/19 Formannskap 24.04.2019 

 

Delprosjekt "Molo til molo" - utfylling av område til gang- og sykkelvei 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy formannskap samtykker i at disponible midler i prosjekt «molo til molo», - 
begrenset til kr 146 000, brukes til utfylling av område foran naust til eiendom Gnr 69 bnr 1 fnr 
205. 
 
2. Før arbeidet starter inngås det skriftlig avtale med grunneier  til gnr 69 b nr 1 f nr 205, - og 
naboeiendommene orienters om tiltaket. 
 
3. Det søkes ikke spillemidler til tiltaket. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
 
Det har vært jobbet med planer for å få en mest mulig sammenhengende gang- og sykkelsti fra 
Fiskenesmoloen til Stussnesmoloen. Dette blir også spilt inn i arbeidet med sentrumsplanen, og 
må sees i sammenheng med en trafikal løsning for gående fra området der fortauet slutter i 
Strandveien (over v.g. skole) og videre mot Sandvåghaugen og evnt videre mot Stussnesmoloen. 
 
 
Den delen av «molo til molo» som vi har jobbet i flere år for å realisere, er stien fra snuplassen i 
indre havn og utover mot «Værret», ca 100 m. I dag kan en ikke gå strekninga «tørrskodd» på 
flo sjø. 
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Plan A har vært å få regulert en gang og sykkelsti med 3 meters bredde, som på sikt kunne 
asfalteres og få lys. Vi har kr 146 000 i egenkapital i prosjektet slik: 
 

- Kr 96 000 fond Marina indre havn 
- Kr 50 000 i årets økonomiplan 

 
Vi har hatt en intensjon om å søke spillemidler på samme beløp, slik at prosjektet hadde et 
budsjett på ca kr 300 000. 
 
Det fremlagte forslag plan A har vært lagt frem for berørte grunneiere. Noen av disse vil ikke gi 
samtykke til planen. Derfor er det heller ikke søkt om spillemidler. 
Plan A er den beste løsningen, men skal den gjennomføres må deler av området eksproprieres 
med hjemmel i gjeldende reguleringsplan. 
 
Vi foreslår en plan B som vi ber om tilslutning til: 
Vi utbedrer dagens gangsti med en utfylling fremfor naustet til eiendom Gnr 69 bnr 1 fnr 205    
Grunneier har samtykket i en slik løsning.  
På nabotomta gnr 69 bnr 841 (mot sør) er det allerede regulert inn en gangvei i forbindelse med 
planlagt utbygging. 
Nabotomta gnr 69 bnr 1 fnr 365 (mot nord) er ei festetomt hvor grunneier ønsker gangveien lagt 
mest mulig i øvre del av tomta (mot riksveien).  
Det er pr idag ikke planer for utnyttelse av tomta, men i ettertid kan dagens gangsti bli berørt og 
veien kan da bli flyttet for denne tomta.  
 
Det er gjort en grovkalkyle på tiltaket til ca kr 150 000. 
Vi planlegger at veien har 3 meters bredde og kan brøytes vinterstid i egen regi.  
 
Dette tiltaket har vært etterspurt av mange gående som i  dag bruker denne traseen mellom 
«Vågen» og «Værret». 
 
Utfyllinga blir ved punkt mrk A 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/915 -10 

Arkiv: D34 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 10.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Formannskap 24.04.2019 
 Kommunestyret  

 

Plan for sommervedlikehold i Skjervøy kommune. 

Vedlegg 

1 Avtale Asvo 

2 Vedlegg til avtale Asvo 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til Skjervøy kommunestyret.  
Fremlagt avtale inkl. vedlegg med Skjervøy Asvo godkjennes. Merkostnaden til vedlikehold 
grøntområder på kr. 58.000,- innarbeides i driftsbudsjettet for 2019.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Skjervøy Kommunestyret gjorde slikt vedtak i sak 64/18 den 12.12.18 sitat: 
I dag gjøres noe av sommervedlikeholdet av ASVO og noe av kommunen. Kommunen ber 
rådmannen lage en helhetlig plan for sommervedlikehold av kommunens utearealer. Planen 
legges frem for formannskapet før våren 2019. Sitat slutt 
 
Utfra dette har en laget til en avtale med Asvo på sommervedlikehold/grøntområde på  
kr. 398.000,- for sesongen 2019, avtalen ligger vedlagt.  

Vurdering 
Administrasjonen har lagt til grunn følgende arealer som inngår i sommervedlikeholdet:  

 Grøntanlegg/plen ved pumpestasjon terminalområde(kompasset), dette punkt er med i 
opprinnelig avtale 

 Grøntanlegg/plen ved Seppolaparken og rådhuset mot Skoleveien, dette punkt er med i 
opprinnelig avtale 
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 Grøntanlegg/plen rundt bygning Skoleveien 2-4 dette, punkt er med i opprinnelig avtale 
 Grøntanlegg/plen mellom Strandveien og Havnegata vis a vis hotellet, dette punkt er 

med i opprinnelig avtale 
 Grøntanlegg/ plen rundt kulturhuset og Kiilgåreden, dette punkt er med i opprinnelig 

avtale 
 Grøntanlegg/ plen ved parkering og «julegrana» ved kirka, dette punkt er med i 

opprinnelig avtale 
 Grøntanlegg/plen mellom Skoleveien - Eideveien og Kirkegårdsveien, dette punkt er 

med i opprinnelig avtale 
 Grøntanlegg/plen trekant ved Kirkegården, dette punkt er med i opprinnelig avtale 
 Grøntanlegg/plen ved «Solstua», utføres før oppstart etter ferien. Nytt punkt da en ser at 

kommunalt ansatte som er på ferie rundt oppstart av virksomheten ikke kan utføre 
oppgaven.  

 Grøntanlegg/plen ved Eidekroken barnehage, utføres før oppstart etter ferien. Nytt punkt 
da en ser at kommunalt ansatte som er på ferie rundt oppstart av virksomheten ikke kan 
utføre oppgaven.  

 Grøntanlegg/plen ved Vågen barnehage, utføres før oppstart etter ferien. Nytt punkt da 
en ser at kommunalt ansatte som er på ferie rundt oppstart av virksomheten ikke kan 
utføre oppgaven.  

 Grøntanlegg/plen ved Skjervøy barne- og ungdomsskole, utføres før oppstart etter ferien. 
Nytt punkt da en ser at kommunalt ansatte som er på ferie rundt oppstart av 
virksomheten ikke kan utføre oppgaven.  

 Grøntanlegg/plen ved Malenaveien 2-4, ved behov. Nytt punkt da en ser at behovet her 
er større en det som kommunalt ansatte kan utføre.  

 Grøntanlegg/plen ved Helsesenteret og «Solsikken» Nytt punkt ang. Solstikken da en ser 
at behovet her er større en det som kommunalt ansatte kan utføre.  

 Grøntanlegg/plen 2 plasser ved havna i Arnøyhamn- 2 steder nedenfor fylkesveien, dette 
punkt er med i opprinnelig avtale 

 Barnehage og minnestøtte i Årviksand, 3 uker hvor vaktmester er i ferie, dette punkt er 
med i opprinnelig avtale 

 Flagging av 85 små flagg på strekningen Rema 1000-DS kaia på 17 mai og 
konfirmasjonshelgen, dette punkt er med i opprinnelig avtale 

 Søppeltømming av bokser gjennom sentrum av Skjervøy. Gjelder fra 01.05.2019 – 
31.04.2020. En forlengelse av avtaletidspunktet fra 01.09.19 til 31.04.2020.    

 Plukking av søppel strekningen Rema 1000-til DS kaia gjennom sentrum. Gjelder fra 
01.05.2019 – 31.04.2020. En forlengelse av avtaletidspunktet fra 01.09.19 til 
31.04.2020.    

 Reparasjoner av vinterskader på plener utføres etter timebetaling kr. 450,- pr.t eks. mva, 
dette punkt er med i opprinnelig avtale 

 
I 2019 fikk kommunen utført kantklipping i Vågen dette til en pris av 30.000, administrasjonen 
anser dette som en ikke kommunal oppgave da dette bør/skal gjøres av statens vegvesen.  
Kantklipping/ beskjæring av trær langs med kommunale veier, gjøres ved anledning med 
kommunalt ansatte eller at en leier inn bistand dersom det er økonomi til det. Det har vært tatt 
opp til behandling ved godkjenning av økonomiplanen om kjøp av utstyr (innvestering) eller 
kjøp av bistand (drift) uten at det er funnet rom til å ta dette med. Derfor blir kantklipping utført 
med kommunalt ansatte dersom det er tid til dette eller tjenesten blir kjøpt inn dersom det er 
økonomi til dette.   
 
I 2018 hadde vi en avtale med Asvo tilsvarende kr. 340.000,-. Med inntatte punkt øker verdien 
av kontrakten fra kr. 340.000,- til kr. 398.000,- et merforbruk på kr. 58.000. 

27



 
Merforbruket fremkommer ca. slik:  
Grøntanlegg/plen ved «Solstua      kr.   5.000,- 
Grøntanlegg/plen ved Eidekroken barnehage    kr.   5.000,- 
Grøntanlegg/plen ved Vågen barnehage     kr.   5.000,- 
Grøntanlegg/plen ved Skjervøy barne- og ungdomsskole   kr.   5.000,- 
Grøntanlegg/plen ved Malenaveien 2-4,     kr.   5.000,- 
Grøntanlegg/plen ved Helsesenteret og «Solsikken»   kr. 15.000,-  
Søppeltømming av bokser gjennom sentrum av Skjervøy   kr.   4.000,- 
Plukking av søppel Rema 1000-til DS kaia gjennom sentrum.  kr.   4.000,- 
Merforbruk grøntanlegg tilsammen     kr.  58.000,- 
 
Skjervøy kommune v/kommunalt ansatte vil ivareta overnevnte grøntområder som bare har med 
stell av plen til skoleslutt. 
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AVTALE GRØNTANLEGG 

SKJERVØY KOMMUNE 

OG 

SKJERVØY ASVO 
 

1. Avtalens bakgrunn 

Skjervøy kommune ønsker å satse på en bedre forvaltning og drift av våre 
grøntanlegg. Med denne bakgrunn har kommunen inngått en avtale/samarbeid 
med Skjervøy ASVO 

2. Partenes rettigheter og plikter. 

Skjervøy ASVO skal utføre følgende grønt arbeid. 

 Grøntanlegg/plen ved pumpestasjon terminalområde(kompasset) 
 Grøntanlegg/plen ved Seppolaparken og rådhuset mot Skoleveien 
 Grøntanlegg/plen rundt bygning Skoleveien 2-4 
 Grøntanlegg/plen mellom Strandveien og Havnegata vis a vis hotellet 
 Grøntanlegg/ plen rundt kulturhuset og Kiilgåreden 
 Grøntanlegg/ plen ved parkering og «julegrana» ved kirka. 
 Grøntanlegg/plen mellom Skoleveien - Eideveien og Kirkegårdsveien 
 Grøntanlegg/plen trekant ved Kirkegården 
 Grøntanlegg/plen ved «Solstua», utføres før oppstart etter ferien 
 Grøntanlegg/plen ved Eidekroken barnehage, utføres før oppstart etter 

ferien 
 Grøntanlegg/plen ved Vågen barnehage, utføres før oppstart etter ferien 
 Grøntanlegg/plen ved Skjervøy barne- og ungdomsskole, utføres før 

oppstart etter ferien 
 Grøntanlegg/plen ved Malenaveien 2-4, ved behov 
 Grøntanlegg/plen ved Helsesenteret og «Solsikken» 
 Grøntanlegg/plen 2 plasser ved havna i Arnøyhamn- 2 steder nedenfor 

fylkesveien 
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 Barnehage og minnestøtte i Årviksand, 3 uker hvor vaktmester er i ferie. 
 Flagging av 85 små flagg på strekningen Rema 1000-DS kaia på 17 mai og 

konfirmasjonshelgen 
 Søppeltømming av bokser gjennom sentrum av Skjervøy. Gjelder fra 

01.05.2019 – 31.04.2020 
 Plukking av søppel strekningen Rema 1000-til DS kaia gjennom sentrum. 

Gjelder fra 01.05.2019 – 31.04.2020 
 Reparasjoner av vinterskader på plener utføres etter timebetaling kr. 

450,- pr.t eks. mva 
 
Totalsum for denne avtalen Kr 398.000,- eks mva. 
 
Skjervøy ASVO er selv ansvarlig for inntak av personell 
Skjervøy ASVO skal selv holde utstyr og vedlikeholde dette 
Arbeid utenom avtalen utføres mot en timebetaling på Kr 400,- u/mva 
Kontraktsum betales med Kr 199.000,- den 01.06.2019 og Kr 199.000,- 
den 01.09.2019 
 
3. Avtaleperiode: 
 
Avtalen gjelder fra 01 mai 2019 til 1 september 2019. 
 
 
 
 
Skjervøy 10.04.2019 
 
 
 
Skjervøy kommune                                       Skjervøy ASVO 
 
 
Teknisk sjef                                                       daglig leder 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/105 -27 

Arkiv: Q02 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 08.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/19 Formannskap 24.04.2019 
 Kommunestyret 08.05.2019 

 

Oppgradering/utskifting av dagens veglysarmaturer til ledlysarmaturer. 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets 
nøytralitet mv, § 4-1 Plikt til å installere AMS og § 4-5 Krav til innstallering og rapportering.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret. 

1. Det søkes innarbeid kr. 9.173.445,- i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023  
2. Subsidiert søkes det innarbeid nødvendige midler for å få gjennomført prosjektering og 

utbedres/nye strømskap på kommunale veglys.  
 
SaksopplysningerDet vises til kommunestyrevedtak 64/18 av 12.12.18 kulepunkt 12 sitat: 
Ledlys. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for bytte ut alle dagens veglys med 
ledlys. Sitat slutt.  
 
Administrasjonen ser utskifting av ledlys i sammenheng med prosjektet som omhandler 
utskifting av blanktråd på kommunale veglys, viser her til kommunestyrevedtak 14/17 av 
15.03.17.   
 
Det er innkommet varsel om frakopling av kommunale veglys da det ikke har montert egne 
strømmålere for ulike veilysstrekninger. Frakoplingen vil skje når inneværende sesongen er over 
medio mai måned 2019.  

Vurdering 
Administrasjonen baserer seg på det prosjektet som Nordreisa kommune har gjennomført med 
utskifting av dagens veglysarmatur til ledlysarmatur dette inkluderer også skiftning/ny 
montering av strømmålere men eksklusiv blanktråd i sesongen 2018-2019 ang. tallmateriale.  
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Skjervøy kommune har ca. 1223 veglysarmaturer som fordeler seg til 1/3 på Skjervøy tettsted og 
2/3 på øyene utfor Skjervøy tettsted. Deriblant 46 lysarmaturer på Vorterøy og 70 lysarmaturer 
på Laukøya. 
 
Alle priser i dette saksfremlegget er å forstå eks. mva.  
 
Basert på erfaringstallene fra Nordreisa kommune får vi en armaturpris (pr. punkt) på  
ca. kr. 6.125,- da er det medtatt nye strømmålere ihht til den nye forskriften. 
 
For skjervøy kommune vil da utskifting av dagens armatur til ledlys inkludert strømmålere 
komme på kr. 6.125 x 1223 = kr. 7.600.945,-  
 
Skjervøy kommune gjorde følgende kommunestyrevedtak i sak 14/17 av 15.03.17.  sitat: 
Kommunestyret har bevilget kr 320 000 for hvert av årene 2017, 2018, 2019 og 2020.  
Oppgraderingen av veilysnettet starter opp med å skifte fra blanktråd til EX hengekabel. Når dette 
arbeidet er gjort lages det ei prioriteringsliste som skal behandles av formannskapet. Før arbeidet 
starter opp skal det gjøres ei avklaring om Ymber har noe av ansvaret for oppgraderingene. Sitat 
slutt. 
Dette arbeidet har gått tregt da Ymber ikke har hatt tid til å prioritere dette arbeidet. Kommunen fikk 
utearbeidet et kostnadsoverslag på skiftning av blanktråd samt opprett av stolper mm dette på en pris 
av kr. 1.805.000,- I tillegg til dette tilkommer det en pris på ca. 200.000,- for utskifting av blanktråd 
og oppretting av stolper i Maursund og Taskeby. 
Totale kostnader for skiftning av blanktråd og oppretting av stolper kommer da på kr. 2.005.000,-  
Kommunen har fått utført skiftning av blanktråd på Lauksundskaret i perioden 2017-2018 på kr. 
432.500,- som da kommer til fratrekk. Tilsammen gjenstår det da kr 1.572.500,- 
 
Totale kostnader for å få kommunale veglys oppgradert er kr. 9.173.445,-  
 
Skjervøy kommune hadde følgende kostnader på veglys i 2018: 

 Strømforbruk   kr. 290.478,- 
 Vedlikehold   kr. 287.000,- 
 Ymber blanktråd  kr. 192.000,- 

 
En beregner en besparelse på 85% av strøm og vedlikeholdskostnadene ved å oppgradere og skifte 
ut armaturene til ledlys, mens erfaringstallene ligger på ca. 70% 
 
Totale kostnader 2018 på strøm og vedlikehold kr. 577.478,- Besparelsen vil da ligge på 70% x 
577.478,- er kr. 404.234 pr år.  
 
Deler vi totale innvesteringer på besparelsen får vi (renter ikke inkludert) at etter 22,7 år er 
innvesteringen tilbakebetalt.  
 
Ang. frakopling av veglysnettet grunnet ikke montert strømmålere er administrasjonen i dialog med 
Ymber om dette, og håper vi kan få dette utsatt ved å vise til at det blir satt av midler til 
strømmålere. Administrasjonen trudde en skulle få mer hjelp herfra. Kommunen må få prosjektert 
alle de ny nye strømmålerne som skal opp og da ihht ny forskrift. Prosjekteringen må ut på anbud 
(KGV ligte). Det estimeres et forbruk til prosjektering på ca. 100.000,-.  
 
Kostnadene for selve skapene og monteringen av disse er ikke fremkommet og undertegnede er ikke 
i stand til å estimere dette. Kostnader til skap vil da fremkomme i prosjekteringen.  
 
Kostnadene i hovedprosjektet er inkludert strømmålere men strømmålerne fremkommer ikke som en 
egen selvstendig pris.  

46



Går en for innstillingen i pkt. 1. vil det ikke påløpe egne kostnader med prosjektering av 
strømmålere. Antall strømmålere kan reduseres dersom en bytter til ledlys da disse lysene har 
betydelig mindre strømforbruk, slik at hvert skap kan forsyne betydning flere lyspunkt med strøm. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/432 -8 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 10.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/19 Formannskap 24.04.2019 

 

Forlengelse av frist for tildelt tomt 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Vedtaksmelding: Søknad på tomt i Havnegata 
2 kart 
3 kart 
4 Søknad på tomt 
5 Søknad på tomt i Havnegata 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak. 
Søknad om forlenget frist for tildelt tomt, avslås. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at en vil avvente til sentrumsplanen er vedtatt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet vedtok i møte den 21,02,2018 å tildele Pro Event AS tomt i Havnegata. 
 
Vedtaket var som følger: I henhold til § 19-2 gis det dispensasjon i fra plan- og bygningsloven til 
formålsendring. Pro Events AS tildeles tomt som omsøkt under følgende forutsetninger:  
 Tildelingen gjelder for ett år, er ikke arbeidet satt i gang eller byggemeldt innen ett år 
frafaller tildelingen.  
 Endelig utforming og plassering av tomta bestemmes av kommunen.  
 Kommer tiltaket i konflikt med VA- anlegget i grunnen, og denne må legges om skal utgiftene 
til dette bekostes av utbygger.  
 
Tomta skal ha adkomst fra Havnegata. 
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Etter at fristen gikk ut har søker søkt om forlengelse av tildelingen med ett år. 
 
Det må også nevnes at etter at søker fikk tildelt tomta har Skjervøy kommune gått i gang med 
utarbeidelse av sentrumsplan. Omsøkte tomt ligger innenfor planområdet.  

Vurdering 
I lignende saker har man tidligere brukt å gi forlengelse hvis ingen andre har vist interesse for 
arealet. I dag er det ikke kommet inn nye konkrete søknader på nevnte tomt, men det har vært 
telefonsamtale hvor det er ytret ønske på tomta. 
Hvis formannskapet velger å gi søker en forlengelse av tildelingen, bør den ikke være på så 
lenge som ett år. 
Etter oppstart av sentrumsplanen har vi mottatt noen søknader på tomter til næringsformål. Noen 
av disse sakene krever dispensasjon i fra gjeldende reguleringsplan. I de saker hvor det kreves 
dispensasjon i fra plan mener man at det ikke bør tildeles nye tomter før sentrumsplanen er 
ferdigstilt. Med bakgrunn i dette bør en ikke forlenge/gi ny tildeling.   
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Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

 

      Side 1 av 3 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500  
postboks 145 - G Skoleveien 6 Telefaks:   
9189 SKJERVØY   Organisasjonsnr:  
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett:    

PRO EVENTS AS 
Lailafjellveien 17 
9180  SKJERVØY 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/432-4 1595/2018 L33 22.02.2018 

 

Vedtaksmelding: Søknad på tomt i Havnegata 

 
Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.  
 
 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kathrine Kaasbøll Hanssen 
Formannskapssekretær/Arkivleder 
77 77 55 03 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 
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 Side 2 av 2

 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/432 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 07.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/18 Formannskap 21.02.2018 

 

Søknad på tomt i Havnegata 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.02.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til § 19-2 gis det dispensasjon i fra plan- og bygningsloven til formålsendring. 
 
Pro Events AS tildeles tomt som omsøkt under følgende forutsetninger: 

 Tildelingen gjelder for ett år, er ikke arbeidet satt i gang eller byggemeldt innen ett år 
frafaller tildelingen. 

 Endelig utforming og plassering av tomta bestemmes av kommunen. 
 Kommer tiltaket i konflikt med VA- anlegget i grunnen, og denne må legges om skal 

utgiftene til dette bekostes av utbygger. 
 
Tomta skal ha adkomst fra Havnegata. 
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 Side 3 av 3

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til § 19-2 gis det dispensasjon i fra plan- og bygningsloven til formålsendring. 
 
Pro Events AS tildeles tomt som omsøkt under følgende forutsetninger: 

 Tildelingen gjelder for ett år, er ikke arbeidet satt i gang eller byggemeldt innen ett år 
frafaller tildelingen. 

 Endelig utforming og plassering av tomta bestemmes av kommunen. 
 Kommer tiltaket i konflikt med VA- anlegget i grunnen, og denne må legges om skal 

utgiftene til dette bekostes av utbygger. 
 Tomta skal ha adkomst fra Havnegata. 

 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt en søknad om kjøp av tomt i Havnegata. 
Søker er Pro Events AS v/ Jørn Cato Angell. 
 
Av søknad ønsker søker en tomt for å føre opp et bygg på 10x20 meter over to etasjer. Se vedlagt 
søknad med kart. Pro Events driver med utleie av utstyr som musikkanlegg, telt osv. 
 
Den omsøkte tomt har tidligere vært tildelt Hans Ballovarre som har planer om føre opp et bygg 
for produksjon og salg av fiskeprodukter. I ettertid har han fått tildelt en ny plassering på 
nordsiden av oljetanken.  
 
I reguleringsplanen for midtre havn er området regulert til industri. Der det i bestemmelsene står  
I området for industri kan det oppføres bygninger for fiskeindustri med tilhørende 
terminalområde/anlegg. 
 
I den omsøkte tomt ligger det VA- ledninger til kaia i midtre havn. 
 
På området har Lerøy Aurora AS fått midlertidig tillatelse til oppføring av en brakkerigg. Denne 
tillatelsen ble gitt for to år og går ut til sommeren. 

Vurdering 
Slik situasjonen er i dag på Skjervøy er det i dag lite ledige arealer som er regulert for 
næringsvirksomheter som ikke er sjørelatert. Dette medfører at det blir søkt på arealer som i 
utgangspunktet ikke er forbeholdt disse tiltak. Som i dette tilfellet medfører det dispensasjon i fra 
reguleringsplanen. I andre tilfeller må det utarbeidelse av helt ny reguleringsplan. 
 
Da Hans Ballovarre fikk tildelt tomta anså man at tiltaket var i tråd med 
reguleringsbestemmelsene. I denne søknaden vil en definere tiltaket til å havne under kategorien 
forretning noe som vil medfører dispensasjon i fra bestemmelsene.  
En mener at forskjellen mellom de to tiltakene er såpass små, og at det derfor vil være muligheter 
å gi dispensasjon. Ettersom det ikke er andre ledige arealer for nye etablerere vil en prøve å 
strekke seg så langt som mulig. Med bakgrunn i dette vil en tildele tomta som omsøkt.     
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/432 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 07.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap  

 

Søknad på tomt i Havnegata 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad på tomt 
2 kart 
3 kart 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til § 19-2 gis det dispensasjon i fra plan- og bygningsloven til formålsendring. 
 
Pro Events AS tildeles tomt som omsøkt under følgende forutsetninger: 

 Tildelingen gjelder for ett år, er ikke arbeidet satt i gang eller byggemeldt innen ett år 
frafaller tildelingen. 

 Endelig utforming og plassering av tomta bestemmes av kommunen. 
 Kommer tiltaket i konflikt med VA- anlegget i grunnen, og denne må legges om skal 

utgiftene til dette bekostes av utbygger. 
 Tomta skal ha adkomst fra Havnegata. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt en søknad om kjøp av tomt i Havnegata. 
Søker er Pro Events AS v/ Jørn Cato Angell. 
 
Av søknad ønsker søker en tomt for å føre opp et bygg på 10x20 meter over to etasjer. Se 
vedlagt søknad med kart. Pro Events driver med utleie av utstyr som musikkanlegg, telt osv. 
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Den omsøkte tomt har tidligere vært tildelt Hans Ballovarre som har planer om føre opp et bygg 
for produksjon og salg av fiskeprodukter. I ettertid har han fått tildelt en ny plassering på 
nordsiden av oljetanken.  
 
I reguleringsplanen for midtre havn er området regulert til industri. Der det i bestemmelsene står  
I området for industri kan det oppføres bygninger for fiskeindustri med tilhørende 
terminalområde/anlegg. 
 
I den omsøkte tomt ligger det VA- ledninger til kaia i midtre havn. 
 
På området har Lerøy Aurora AS fått midlertidig tillatelse til oppføring av en brakkerigg. Denne 
tillatelsen ble gitt for to år og går ut til sommeren. 

Vurdering 
Slik situasjonen er i dag på Skjervøy er det i dag lite ledige arealer som er regulert for 
næringsvirksomheter som ikke er sjørelatert. Dette medfører at det blir søkt på arealer som i 
utgangspunktet ikke er forbeholdt disse tiltak. Som i dette tilfellet medfører det dispensasjon i 
fra reguleringsplanen. I andre tilfeller må det utarbeidelse av helt ny reguleringsplan. 
 
Da Hans Ballovarre fikk tildelt tomta anså man at tiltaket var i tråd med 
reguleringsbestemmelsene. I denne søknaden vil en definere tiltaket til å havne under kategorien 
forretning noe som vil medfører dispensasjon i fra bestemmelsene.  
En mener at forskjellen mellom de to tiltakene er såpass små, og at det derfor vil være 
muligheter å gi dispensasjon. Ettersom det ikke er andre ledige arealer for nye etablerere vil en 
prøve å strekke seg så langt som mulig. Med bakgrunn i dette vil en tildele tomta som omsøkt.     
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Fra: Kjell Ove Lehne (KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 05.03.2019 11:50:52
Til: Eivind Mathisen
Kopi: 

Emne: FW: Forlengelse av tomte 
Vedlegg: 

Til oppfølgning.

Kjell Ove Lehne
Teknisk Sjef
Skjervøy Kommune
77 77 55 20/90937495

Besøk Skjervøy hvert 10 min.
http://portskjervoy.kystnor.no/

-----Original Message-----
From: Jørn Cato Angell [mailto:joeangel@online.no]
Sent: Tuesday, March 5, 2019 11:49 AM
To: Kjell Ove Lehne <KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no>
Subject: Forlengelse av tomte

Hei, viser til tidligere samtale angående tomte tildeling i Havnegata til Pro Events AS.
Vi hadde er frist til bygging 21.02.2019. Og har dessverre glemt å forlenge fristen derfor håper vi at vi får forlenge fristen med  1 år og
håper det lar seg gjøre da vi tenker kanskje til sommeren.

Mvh

Jørn Cato Angell
Pro Events AS

Sendt fra min iPhone
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/501 -6 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 10.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Formannskap 24.04.2019 

 

Klage på avslag om kjøp av tilleggsareal 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om kjøp av tilleggsareal i Industriveien 30 
2 søknad om tilleggsareal 
3 Vedtaksmelding: Søknad om kjøp av tilleggsareal i Industriveien 30 
4 Klage på avslag om kjøp av tilleggsareal 
5 Ny plassering 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Klagen fra Jan Hansen tas til følge med vilkår. 
Søker får tildelt et areal fra eksisterende naust, i lik bredde og 6 meter mot Industriveien. 
Tildelingen er for ett år. Er det ikke innkommet byggesøknad innen ett år frafaller tildelingen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet vedtok i møte den 13,02,2019 å avslå søknad om tilleggsareal til Industriveien 
30 fra Jan Hansen. Vedtaket var som følger: Formannskapet gjør slikt vedtak:  
Søknad om tildeling av areal til Industriveien 30 avventes. En vil se det omsøkte areal i sammenheng 
med sentrumsplanen.  
 
I ettertid har vi mottatt klage på vedtaket. Klagen går i hovedsak på at han har liten forståelse på 
hvorfor han blir tilsidesatt i forhold til annen aktivitet i havna. Se vedlegg. 
Av klagen foreslår søker at han kan bygge 6 meter oppover. Da tolker jeg det slik at han mener 
6 meter fra eksisterende naust og mot vei. Se skisse fra saksbehandler.  
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Vurdering 
Som det er sagt i tidligere saksutredning er det omsøkte areal i tråd med gjeldende 
reguleringsplan. Den nye foreslåtte plassering av tilbygget mener saksbehandler ikke vil komme 
i konflikt med den pågående sentrumsplan. Dette på bakgrunn av at nabotomta (Industriveien 
28) ikke vil bli berørt og at det arealet mellom naustet og vei har en naturlig tilhørighet til 
Industriveien 30. 
Med bakgrunn i dette mener jeg at søker får tildelt areal mot vei til tilbygg som skissert i 
vedlegg.  
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/501 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 04.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap  

 

Søknad om kjøp av tilleggsareal i Industriveien 30 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 søknad om tilleggsareal 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknad om tildeling av areal til Industriveien 30 avventes. En vil se det omsøkte areal i 
sammenheng med sentrumsplanen. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt søknad om kjøp av tilleggsareal til Industriveien 30. 
Søker er Jan Hansen. Av søknaden ønsker søker å kjøpe et areal på 6 x 10 meter, der det er tenkt 
å føre opp et tilbygg til sitt eksisterende lager. 
 
I reguleringsplanen er området regulert til lettere sjørettet virksomhet, industri, sjøbuer. 
Det omsøkte areal er et mindre areal av en tomt som i dag er leid ut til Arctic maskin på 
kortsiktig avtale, med 3 måneders oppsigelse. 

Vurdering 
Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. Det som gjør det noe vanskelig å 
tildele arealet er den pågående prosessen med sentrumsplanen. Hvis kommunen mener at 
omsøkte areal skal ha det samme arealformålet i den nye sentrumsplanen som i dag, mener 
saksbehandler at søker bør få tildelt arealet. 
Hvis kommunen velger dette, må arealet i leieavtalen med Arctic maskin reduseres tilsvarende. 
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Ettersom det i dag er vanskelig å forutse hva som vil bli formålet over det omsøkte areal i den 
nye sentrumsplanen, bør man kanskje avvente tildelingen før denne foreliger.  
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Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

 

      Side 1 av 3 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500  
postboks 145 - G Skoleveien 6 Telefaks:   
9189 SKJERVØY   Organisasjonsnr:  
E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett:    

Jan Hansen 
C/O Jan Hansen, Spellemannsdalen 20, 9180 
Skjervøy 
9180  Skjervøy 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/501-4 1121/2019 L33 20.02.2019 

 

Vedtaksmelding: Søknad om kjøp av tilleggsareal i Industriveien 30 

 
Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.  
 
 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mattis Bårnes 
Saksbehandler 
77775503 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 
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 Side 2 av 2

 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/501 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 04.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Formannskap 13.02.2019 

 

Søknad om kjøp av tilleggsareal i Industriveien 30 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 søknad om tilleggsareal 

Saksprotokoll i Formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
Reidar Mæland (H) fremmer følgende endringsforslag på vegne av H og Frp: 
Søknad om tildeling av areal til Industriveien 30 innvilges 
 
Votering, rådmannens innstilling mot forslag fremmet av Mæland (H) på vegne av H og Frp: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot to stemmer 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknad om tildeling av areal til Industriveien 30 avventes. En vil se det omsøkte areal i 
sammenheng med sentrumsplanen. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknad om tildeling av areal til Industriveien 30 avventes. En vil se det omsøkte areal i 
sammenheng med sentrumsplanen. 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk etat har mottatt søknad om kjøp av tilleggsareal til Industriveien 30. 
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 Side 3 av 3

Søker er Jan Hansen. Av søknaden ønsker søker å kjøpe et areal på 6 x 10 meter, der det er tenkt 
å føre opp et tilbygg til sitt eksisterende lager. 
 
I reguleringsplanen er området regulert til lettere sjørettet virksomhet, industri, sjøbuer. 
Det omsøkte areal er et mindre areal av en tomt som i dag er leid ut til Arctic maskin på 
kortsiktig avtale, med 3 måneders oppsigelse. 

Vurdering 
Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. Det som gjør det noe vanskelig å 
tildele arealet er den pågående prosessen med sentrumsplanen. Hvis kommunen mener at 
omsøkte areal skal ha det samme arealformålet i den nye sentrumsplanen som i dag, mener 
saksbehandler at søker bør få tildelt arealet. 
Hvis kommunen velger dette, må arealet i leieavtalen med Arctic maskin reduseres tilsvarende. 
 
Ettersom det i dag er vanskelig å forutse hva som vil bli formålet over det omsøkte areal i den 
nye sentrumsplanen, bør man kanskje avvente tildelingen før denne foreliger.  
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11.04.2019Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient

1:500Målestokk: Koordinatsystem: UTM 35N

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/156 -2 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 10.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Formannskap 24.04.2019 

 

Rypeveien 5 og 7: Søknad sammenslåing av 4 boligtomter og om 
dispensasjoner fra bestemmelser i reguleringsplan for Hollendervika i 
forbindelse med planer om bygging av 2 boliger med 4 leiligheter i 
Hollendervika 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan for Hollendervika 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
2 nabovarsel 
3 situasjonskart 
4 tegninger 
5 Planbestemmelser_Hollendervika 
6 Plankart_Hollendervika 
 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Latvian Wood AS 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  
 

 Dispensasjon i fra reguleringsplankartet til å slå sammen 4 tomter til 2 tomter. Tomt nr. 
30 og 31 blir en tomt og tomt nr. 32 og 33 blir en tomt. 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp 2 boliger med 4 leiligheter på de sammenslåtte 
tomtene. 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget i 2 etasjer som omsøkt. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 38 %. 

 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
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Saksopplysninger/ Vurdering 
Det planlegges å bygge 2 boliger, med 4 leiligheter i hver bolig, i Rypeveien 5 og 7. Bygningene 
planlegges bygget i 2 etasjer (Se vedlagte skisser). Søker ønsker avklaring på om det er mulig å 
få omsøkte dispensasjoner før han bruker penger på ytterligere tegne og prosjekteringsarbeid. 
Det er bygget flere boliger av denne type i boligfeltet. 
 
Det søkes om dispensasjon for følgende forhold i reguleringsbestemmelsene: 
 

 Dispensasjon i fra reguleringsplankartet til å slå sammen 4 tomter til 2 tomter. Tomt nr. 
30 og 31 blir en tomt og tomt nr. 32 og 33 blir en tomt. 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp 2 boliger med 4 leiligheter på de sammenslåtte 
tomtene. 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygningene i 2 etasjer.  
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 38 %. 

 
Alle naboer har samtykket til dette. 
 
Selve byggesøknaden vil bli behandlet delegert etter gjeldende byggesaksbestemmelser 
hvis omsøkte dispensasjoner blir gitt. 
 
For øvrig vises det til vedlagte dokumenter. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/148 -2 

Arkiv: 69/890 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 01.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/19 Formannskap 24.04.2019 

 

Ørnveien 11: Søknad om dispensasjoner fra bestemmelser i reguleringsplan 
for Hollendervika i forbindelse med planer om bygging av vertikaldelt bolig – 
gnr 69 bnr 890 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan for Hollendervika 
 
 
Vedlegg 
1 20190329072510505 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Latwian Wood AS, 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika: 
 

 Dispensasjon fra reguleringsplanen til å dele tomt i Ørnveien 11 til 2 tomter med egne 
gårds og bruksnr. 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp en tomannsbolig. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 0,30 til 0,38. 
 Fra § 2.13 i bestemmelsene, til å anlegge to avkjørsler som vist på skisse. 

 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 
dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Latwian Wood AS søker om å bygge en vertikal delt bolig med 2 boenheter i Ørnveien 12. 
Boligene planlegges bygget i 1 etasje (Se vedlagte skisser). Søker ønsker avklaring på om det er 
mulig å få omsøkte dispensasjoner før han bruker penger på ytterligere tegne og 
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prosjekteringsarbeid. Skjervøy kommune bygget tomannsboliger på nabotomtene, Ørnveien 13 
og 17, i 2001/2002. I 2016 ble det gitt dispensasjon for tilsvarende i Ørnveien 15 A og B. 
 
 
 
Situasjonsplan:      
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Det søkes om dispensasjon for følgende forhold i reguleringsbestemmelsene: 
 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp en tomannsbolig. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 0,30 til 0,38. 
 Fra § 2.13 i bestemmelsene, til å anlegge to avkjørsler som vist på skisse. 
 Dispensasjon fra reguleringsplanen til å dele tomt i Ørnveien 11 til 2 tomter med egne 

gårds og bruksnr.  
 

Søknaden er nabovarslet og naboer har samtykket til dispensasjonssøknaden. 
For øvrig vises det til vedlagte dokumenter. 
 
Selve byggesøknaden vil bli behandlet delegert etter gjeldende byggesaksbestemmelser 
hvis omsøkte dispensasjoner blir gitt. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/157 -2 

Arkiv: V60 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 04.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Formannskap 24.04.2019 

 

Akkarvik: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 60 bnr 29 

Henvisning til lovverk: 
 
Konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak:  
  
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Bjørn Tore 
Nøkleby, for erverv av eiendommen gnr. 60 bnr. 29 i Skjervøy kommune som omsøkt.  
  
Kjøpesummen aksepteres.  
 
 
 

Saksopplysninger/Vurderinger: 
Det er gjort avtale om kjøp av eiendommen gnr. 68 bnr. 12. Eiendommen er konsesjonspliktig. 
Kjøpesummen er oppgitt til kr. 600.000,-  
  
Søker: Bjørn Tore Nøkleby, Langskogveien 17, 9056 Mortenshals. Selger: Henrik Albert 
Richardsen, Svarthammarveien 71, 8015 Bodø.  
  
I flg. gårdskart (http://gardskart.skogoglandskap.no/) har eiendommen et totalareal på 141,2 daa.  
Av dette er 9,9 daa klassifisert som innmarksbeite og 131,2 daa som annet markslag. 
Bebyggelse på eiendommen består av et bolighus med 1 etasje oppført i 1946 med grunnflate 
133 m², et fjøs oppført i 1954 på 120 m2 og et naust oppført i 1954 på 25 m².  
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Det har sannsynligvis ikke vært landbruksmessig drift på eiendommen siden 1960-tallet.  
  
 
Vurdering etter konsesjonsloven:  
Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  
  
1. framtidige generasjoners behov  
2. landbruksnæringen  
3. behovet for utbyggingsgrunn  
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. hensynet til bosettingen  
  
Konsesjonslovens § 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer, sies følgende:  
  
Ved avgjørelser av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruks 
formål skal det til fordel legges særlig vekt på:  
  
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig pris i området 2. Om erververs 
formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. Om ervervet innebærer en driftsmessig 
god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. 
  
 
En har ikke spesielle merknader til kjøpesummen  
  
Kjøpesummen aksepteres. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/317 -10 

Arkiv: 70/1 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 09.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Formannskap 24.04.2019 

 

Strandveien 38 B: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til 
bygging av carport - gnr 69 bnr 62 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan for Skjervøy sentrum 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon 
2 100 - Plan, snitt og perspektiv - Rasch carport 
3 Revidert Situasjonsplan Rasch carport 
4 tegning 
5 Opprinnelig situasjonsplan 
6 Opprinnelig søknad om dispensasjon februar 

2019 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis A&R Eiendom AS dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 
 

 Dispensasjon fra formålsbestemmelsen ‘drosjeholdeplass’ for å føre opp carport til 
boligformål. 

 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt. Til denne søknaden forutsetter en at det følger med en plan 
over opparbeiding av grøntområde tilhørende gnr 69 bnr 62. 
 
 
 
 

106



 

Saksopplysninger/vurderinger 
Tiltakshaver A & R Eiendom AS planlegger å føre opp en carport for 4 kjøretøy som tilbud til 
beboere i Rasch-bygget, Strandveien 38, delvis over tomta til drosjeholdeplassen, som også eies 
av tiltakshaver. Opprinnelig skulle carporten legges vegg i vegg med eksisterende garasje til 
Havito AS på nabotomta.  
I denne forbindelse søkes det om dispensasjon fra formåls-bestemmelsen ‘drosjeholdeplass’ for 
å føre opp carport til boligformål. Søknaden begrunnes med at formålsområdet ikke benyttes til 
drosjeholdeplass.  
 

Havito AS v/Malin Solheim kom derfor med følgende innspill: 

 
Etter dette ble det sendt ut et revidert nabovarsel med revidert plan der man i stor grad 
imøtekom innspillet til Havito AS. 
 
Det kom ingen reaksjoner på det reviderte nabovarslet innen fristens utløp. 
 
Utsnitt av reguleringsplan: 

 
 
Selve byggesøknaden/rammetillatelsen vil bli behandlet delegert etter gjeldende 
byggesaksbestemmelser hvis omsøkte dispensasjoner blir gitt. 
 
For øvrig vises det til vedlagte dokumenter. 
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AR-Ing AS 
Rådgivende ingeniør og taksering 

 

 

Besøksadresse:  Strandveien 72,  2.etg.  Postadresse: Postboks 112,  E-post: firmapost@ar-ing.no  
Foretaksnummer:  953 499 290  9189  SKJERVØY   Mobil:    95 80 34 51 

  

 

1 

 
Skjervøy kommune 
Postboks 145 
9189 Skjervøy 
post@skjervoy.kommune.no 
 
 
 
Deres ref:  Vår ref: 1083 Dato: 23. oktober 2018 

Prosjekt: Carport Rasch    
 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON 
Vi viser til møte med teknisk sjef 19. oktober hvor vi ble informert om behov for dispensasjon fra 
bestemmelse i gjeldende reguleringsplan for oppføring av carport delvis på reguleringsformål for 
drosjeholdeplass, gnr. 69 bnr. 62. 

Tiltakshaver A & R Eiendom AS planlegger å føre opp en carport for 4 kjøretøy som tilbud til beboere i 
Rasch-bygget, Strandveien 38, delvis over tomta til drosjeholdeplassen, som også eies av tiltakshaver. 

Vi søker derfor om dispensasjon fra formålsbestemmelsen ‘drosjeholdeplass’ for å føre opp carport til 
boligformål. Søknaden begrunnes med at formålsområdet ikke benyttes til drosjeholdeplass, og ikke har 
vært det i årevis. Tvert imot har funksjonen vært lokalisert en rekke andre steder, uten at dette har utløst 
noe krav om regulering fra offentlig side, så langt vi kjenner til.   

Oppføring av carport vil etter vårt skjønn heller ikke blokkere muligheten til å benytte eiendommen som 
drosjeholdeplass i fremtiden, om det skulle bli aktuelt, og deler av carporten kan i så fall omdisponeres. 

Vi har ikke meldt behovet for dispensasjon til naboer i forbindelse med nabovarslingen, men anser dette 
å være ivaretatt ved at prosjektet er sterkt knyttet opp til Rasch-bygget, i plassering, tekst og tegninger. 

På vegne av tiltakshaver ber vi om rask saksbehandling. 

 

Med hilsen  

 

Roald Sebergsen       Anne Henriksen 
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AR-Ing AS 
Rådgivende ingeniør og taksering 

 

 

Besøksadresse:  Strandveien 46  Postadresse: Postboks 112,  E-post: firmapost@ar-ing.no  
Foretaksnummer:  953 499 290  9189  SKJERVØY   Mobil:    95 80 34 51 
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Skjervøy kommune 
Postboks 145 
9189 Skjervøy 
post@skjervoy.kommune.no 
 
 
Deres ref:  Vår ref: 1083 Dato: 6. februar 2019 

Prosjekt: Carport Rasch    

 

TIL SØKNAD OM DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE 
Vi viser til tidligere møter og skriv i sakens anledning, senest møte 23/11-18 på vårt kontor hvor vi ble 
informert om kommunens holdning til prosjektet – oppføring av carporter dels på gnr 70/1 og dels på gnr 
69/62 – etter at saken var uformelt diskutert i formannskapsmøte 31. oktober. 

Vedlagt oversendes revidert plan over området med forslag til forskjønning. Tiltakshaver ønsker å 
opparbeide deler av området til parkmessig standard til bruk og disponering av eier og leietakerne i 
Strandveien 38.  

Vi har utvidet carporten til 5 plasser, med ca. 60 cm passasje mot H. Solheims garasjebygg på det smaleste, 
og ber om at søknad om rammetillatelse (datert 31. juli 2018) oppdateres i forhold til opplysninger i dette 
brevet. 

I tillegg til carporten vil vi legge til rette for tre parkeringsplasser på nordvestsiden av Rasch-bygget (mot 
Kiilgården) da vegvesenet ikke hadde noen merknader til dette i høringsuttalelse til oss datert 
07.06.2016 med kopi til kommunen.  

På oversiden av carporten tenker vi å fylle opp området noe til et relativt flatt nivå mellom drosjebua og 
carporten som vil tilrettelegges parkmessig.  

Det vil ikke legges til rette for atkomst mellom Strandveien og Havnegata over eiendommen. 

Drosjebua vil bli stående, renovert og eventuelt leid ut til aktuelle leietakere. Vi har derfor satt av en 
parkeringsplass til dette bygget.  

Nabo på gnr. 69 bnr. 3 protesterte til tiltaket og ønsket at det ikke ble bygget fast i deres garasjebygg, som 
står delvis over tomtegrensen. Kommunens saksbehandler forlangte at naboen måtte samtykke til 
bygging nærmere enn 4 m.  

I møte med teknisk sjef var det enighet om at naboens innvendinger ikke skal tas til følge. Vi foreslo å 
trekke bygget tilbake, men fikk ikke samtykke fra naboen likevel. Vi har nå utvidet carporten med en 
plass, da vi mener det er urimelig å ikke tilby tak over den siste bilen i rekken, og ser ikke at dette skulle 
utløse krav om ny nabovarsling da det i opprinnelig varsling var carport her, og det er ikke snakk om flere 
biler på området.  
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AR-Ing AS 
Rådgivende ingeniør og taksering 

 

 

Besøksadresse:  Strandveien 46  Postadresse: Postboks 112,  E-post: firmapost@ar-ing.no  
Foretaksnummer:  953 499 290  9189  SKJERVØY   Mobil:    95 80 34 51 

  

 

2 

Da nabo førte opp garasje på gnr. 69 bnr. 3 ga hjemmelshaver samtykke til oppføring i tomtegrense 
såfremt bygget ble oppført med brannskillende konstruksjoner. Dette fordi avstandsregelen i plan- og 
bygningsloven har som formål å begrense mulig brannspredning. Garasjen er oppført i ubrennbare 
materialer og det er fullstendig uproblematisk å tillate carport inntil denne.  

På vegne av tiltakshaver ber vi om rask saksbehandling. 

 

Med hilsen  

 

Roald Sebergsen       Anne Henriksen 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/113 -4 

Arkiv: 69/222 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 21.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Formannskap 24.04.2019 

 

Kirkegårdsveien 43: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for St. 
Hanshaugen og søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
tilbygg/garasje - gnr 69 bnr 222 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71  
Reguleringsplan for St. Hanshaugen. https://kommunekart.com/  
Veiloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23  
Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg 
(hjemlet i veiloven §43). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1964-07-16-3905 
 
Vedlegg 
1 Nytt situasjonskart 
2 nabovarsel 
3 Naboerklæring fra Hege Strand 
4 kart 
5 tegning 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kristoffer Samuelsen følgende dispensasjoner 
fra reguleringsplan for St. Hanshaugen 
 
Fra pkt 1.8 i reguleringsbestemmelsene til å overskride bygglinja med ca. 260 cm i det 
nordøstlige hjørnet i reguleringskartet for St.hanshaugen mot Kirkegårdsveien. 
 
Fra pkt 1.5 reguleringsbestemmelse til å bygge garasje/tilbygg med pulttak. 
 
Dette begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens 
formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Kristoffer Samuelsen byggetillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av tilbygg/garasje i Kirkegårdsveien 43. 
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Saksopplysninger 
Saksopplysninger/vurderinger:  
Det søkes om tillatelse uten ansvarsrett til å bygge garasje/tilbygg til bolig. Tiltaket er 
nabovarslet og ingen har ytret seg imot tiltaket. Tilbygget er 9 m lang, 5 m bred og på 45 m2. På 
det nærmeste er bygget 0 m fra nabogrense i nord. Bygget er på det nærmeste 1,5 m fra altan til 
bolig på nabo tomt. Bygget skal føres opp i leca med brann hemmende gipsplater i tak. Nabo har 
på naboerklæring gitt tillatelse til dette. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Kristoffer Samuelsen byggetillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av tilbygg/garasje i Kirkegårdsveien 43. 
 

Vurdering 
Den nye garasjen vil ha en avstand på ca 6 m fra veiskulder i sørvest og ca 5 m i det nordøstlige 
hjørnet. Byggelinja i reguleringskartet brytes med ca 2,6 m. 
 
Boligene i denne delen av Kirkegårdsveien ble tatt i bruk rundt 1967. Planlegging av 
boligtomtene bærer preg at det ikke fantes mange biler på Skjervøy da. 
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23/19 Referat /



 

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 Skjervøy AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/317-2 4952/2018  31.07.2018 

 

Strandveien 40: Søknad om rammetillatelse for oppføring av carport til 4 
personbiler gnr 69 bnr 62 

 
Saksopplysninger:  
 
 
Det er kommet inn en protest fra Havito AS hvor det står følgende: 
          « 

» 
 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene SØK 
for prosjektet og PRO bygningsmessig prosjektering i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes 
med sentral godkjenning. 
 
 
 
Vurderinger: 
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Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Arnøy Lakseslakteri AS rammetillatelse  
til bygging av tilbygg for RSW og produksjon - gnr 66 bnr 31. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene SØK for 
prosjektet og PRO bygningsmessig prosjektering 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    
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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 

Asle Kristiansen 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/36-5 879/2019 K01 11.02.2019 

 

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  
Asle Kristiansen dispensasjon til kjøring av utstyr med snøscoote, med regnr. FK2097, fra 
Årviksand til familiens hytte i Nord-Rekvik, gnr 65 bnr 9.  
 
Tillatelsen gjelder kjøring i løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 05.05.2019. 
 
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. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

 
Kopi til: 
skjervøy Lensmannskontor postboks 25 9189 SKJERVØY 
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelinga postboks 9105 9291 TROMSØ 
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Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

NOFI OPPDRETTSERVICE AS 
Strandveien 84A 
9180 SKJERVØY 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/50-16 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ruben Alseth 

Dato: 
05.02.2019 

Vedtak etter HFL § 28 - Tillatelse til utfylling i sjø - Gnr. 69 bnr. 486 og 482 - 
Skjervøy fiskerihavn - Skjervøy kommune - Troms fylke 
Vi viser til Deres søknad 1.11.2018 med påfølgende korrespondanse vedrørende 
ovennevnte.  
Kystverket Troms og Finnmark har kommet til at det kan gis tillatelse til tiltaket. I tillatelsen 
settes blant annet vilkår om dobbel plastring på fyllingsfront – som avbøtende tiltak. Mer 
om dette i Kystverkets vurdering av saken og vilkår nr. 4. 
Kystverket gjør oppmerksom på at søker selv er ansvarlig for å innhente tillatelse etter 
annet lovverk og hos andre rettighetshavere. 
Kystverket skal eie og forvalte de statlige fiskerihavnene frem til de nye regionene, etter 
planen, overtar porteføljen den 1. januar 2020 
 

1. Saken 
Nofi Oppdrettservice AS har søkt om tillatelse til utfylling i sjø ved egen eiendom gnr. 69 
bnr. 486 og 482 i innseilingen til indre havn i Skjervøy fiskerihavn, Skjervøy kommune. 
Tiltakshaver har etablert tiltaket i forkant av søknadsprosess til Kystverket. Kystverket har 
påpekt viktigheten av korrekt søknadsprosess, og har kommunisert dette ved flere 
anledninger. 
Utfyllingen på Nofi sin egen eiendom har vært sett i sammenheng med Skjervøy kommune 
sin utfylling på Kollagernes i ytre havn. Som følge av dette har det vært utarbeidet en 
bølgeanalyse (simuleringsrapport i regi av Skjervøy kommune) som beslutningsunderlag 
for dette vedtak. Etter påtrykk fra Kystverket er det utført flere simuleringer for økt 
faktagrunnlag i saken. 
Bølgeanalysen og alle dokumenter i sakene vedrørende utfylling i sjø ved Nofi og ved 
Kollagernes er tilgjengelig via Kystverket eInnsynsløsning her: 
https://einnsyn.kystverket.no/einnsyn/RegistryEntry/Case?caseId=42748 (NOFI utfylling) 
https://einnsyn.kystverket.no/einnsyn/RegistryEntry/Case?caseId=41276 (NOFI utfylling) 
https://einnsyn.kystverket.no/einnsyn/RegistryEntry/Case?caseId=38983 (Kollagernes) 
https://einnsyn.kystverket.no/einnsyn/RegistryEntry/Case?caseId=41549 (Kollagernes) 

Troms og Finnmark
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 Side 2 

 

NOFI Oppdrettservice AS på Skjervøy ønsker å utvide sine produksjonslokaler. I den forbindelse 
Har det vært planlagt utvidelse av dagens utfylling i sjø med ca. 1300 m2. Det er planlagt benyttet 
sprengstein fra steinbrudd på Skjervøy. Det er grovt anslått at areal på fyllingen er ca. 1300 m2, og 
volum inntil 7500 m3. 

Det aktuelle området er regulert til industri, i henhold til gjeldende reguleringsplan for Skjervøy 
sentrum, datert 04.01.1978.  
 

 
Figurtekst: Kartskisse Skjervøy 
 

 
Figurtekst: Kartskisse Skjervøy fiskerihavn med utfyllinger. Dette vedtaket omhandler Nofi fyllingen. 
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Figurtekst: Detaljskisse utfylling Nofi. 
 
Kystverket sendte saken til uttalelse 29.10.2018. Kystverket var i dialog med tiltakshaver 
samt tilknyttet konsulentselskap i dagene før innsending av formell søknad. Av denne 
grunn ble søknaden sendt til uttalelse før søknad kom inn 1.11.2018. Kystverket hadde 
også dialog med Fylkesmannen i Troms som tidligere hadde behandlet tilsvarende søknad 
etter sitt sektorregelverk. 
Saken vurderes å være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 
17. Parter og andre har fått anledning til å uttale seg om søknaden, jf. forvaltningsloven § 
16. Gjengivelse av merknader fra parter og andre som har uttalt seg i pkt 3 – vurdering av 
saken. 
 

2. Aktuelle bestemmelser  
Havne og farvannslovens § 27 gir bestemmelser om hvilke tiltak som krever tillatelse og 
hvem som har myndighet til å gi slik tillatelse. Som hovedregel er det kommunen i 
kommunalt sjøområde. Unntak er gitt i § 27 andre, tredje og fjerde ledd. Bruk av § 28 
avledes av unntakene. Formålet med bestemmelsen i § 28 er å sikre at statens 
investeringer i og intensjoner med de aktuelle anleggene blir ivaretatt (ot.prp nr. 75, 2007-
2008). 
Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven § 28, som lyder: 

”Bygging, graving, utfylling eller andre tiltak som kan være av betydning for 
Forsvarets eller Kystverkets anlegg, innretninger eller virksomhet, krever tillatelse 
av departementet. Er det tvil om tiltaket er omfattet av første punktum, skal saken 
forelegges departementet til avgjørelse.” 
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I Fiskeri - og kystdepartementets delegering av 4. desember 2009, er Kystverket delegert 
myndighet til å fatte vedtak i slike saker. 
Tiltaket søkes i en statlig fiskerihavn i Skjervøy. Søknaden skal derfor behandles av 
Kystverket Troms og Finnmark. 
I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på havne- og farvannslovens 
formål som fremgår av § 1:  

”Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk 
og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til 
fiskeriene og andre næringer. 
Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i 
sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig 
sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale 
transportnettverk.” 

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 kan det stilles vilkår til en tillatelse. I § 29 
heter det blant annet: 

”Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapitlet skal det legges vekt på 
hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre 
næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. (…).”  

Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven § 27 kan for øvrig ikke gis i strid med 
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten at vedkommende plan- og 
bygningsmyndighet har gitt dispensasjon, jf. havne- og farvannsloven § 32 annet ledd.  
 

3. Vurdering av saken  
Ved vurdering om det skal gis tillatelse til omsøkte tiltak må en veie de ulike hensyn i saken 
opp mot formålet med de aktuelle bestemmelsene i havne- og farvannsloven. Tilsvarende 
gjelder dersom det skal stilles vilkår i forbindelse med en eventuell tillatelse. Hensyn til 
søker er tillagt forholdsvis stor vekt.  
I Kystverkets forvaltning av HFL og de statlige fiskerihavnene gis fiskeriformål og 
næringsvirksomhet fortrinn. Havnefunksjonene med den infrastrukturen staten har investert 
i og tilrettelagt trygger bosetting og verdiskaping langs kysten. 
Tiltaket Nofi Oppdrettservice AS har iverksatt med formål om utvidelse av 
produksjonslokaler i en beskyttet havn vurderes av Kystverket å være et godt tiltak til fordel 
for maritim næring og brukerne av havna. Det fysiske tiltaket med utfylling på angitt område 
vurderes isolert sett å være et kurant tiltak i tråd med bestemmelsene i HFL.  
Det har underveis vært knyttet usikkerhet til hvorvidt tiltaket kan øke eventuelle 
urolighetsproblemer i indre havn. Det har vært viktig for Kystverket å avklare dette forholdet 
i forkant av dette vedtaket. 
Etter dialog mellom Kystverket og Skjervøy kommune i forbindelse med Kollagernes-
utfyllingen i ytre havn, ble det besluttet å foreta bølgeanalyse (simulering etter numerisk 
modell) som beslutningsunderlag. Etter innkommet søknad fra Nofi ble dette tiltaket 
inkludert i bølgeanalysen. Kystverket mottok bølgeanalysen oversendt av Skjervøy 
kommune 21.8.2018. Kystverket ba deretter om ny simulering med noen endrede 
forutsetninger gjennom vårt brev til Nofi Oppdrettservice AS 20.11.2018. Kystverket mottok 
så bølgeanalysen (revidert rapport) 24.1.2019. 
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Rapporten konkluderer blant annet med en relativt svak økning i bølgehøyde i innseilingen 
til indre havn. Kystverket velger å trekke frem følgende delkonklusjon fra rapporten: 

«Totalt sett er konklusjonen at en utfylling ved NOFI-tomta vil føre til en svak økning 
i bølgehøyden i innseilingen til indre havn (fra Hs = 0.44 m til Hs ≈ 0.52 m ved storm 
fra øst). I andre deler av indre havn er endringene små og ikke målbare.» 
(...) 
 «ser vi at bølgehøyden ved innløpet til indre havn er noe høyere, sannsynligvis 
som følge av refleksjon fra NOFI-fyllingen. Den tunga av høye bølger som strekker 
seg ned langs nordvest-siden av innløpet går også noe lenger ned mot indre havn.» 

Overnevnte endring omtales også i rapporten som «marginal» 
Ut fra overnevnte kan man stadfeste at tiltaket i noe grad fører til økte bølger i indre havn, 
med de konsekvensene de potensielt har. Til tross for at rapporten konkluderer med «svak 
økning», er Kystverket klare over at slike rapporter både innholdsmessig og metodisk 
medfører noe usikkerhet i forhold til faktisk effekt. Dette tatt i betraktning, parallelt med bruk 
av føre-var prinsippet, er det Kystverkets vurdering at det er riktig å kreve avbøtende tiltak 
med hensikt å begrense eventuelle negative effekter av fyllingen i størst mulig grad. 
Kystverket vedgår at endringene (økt urolighet) ikke synes å være vesentlige, men likevel 
tilstrekkelige nok til at det vurderes nødvendig med avbøtende tiltak i form av dobbel 
plastring på fyllingsfronten. Dobbel plastring med store blokker vil kunne avbøte på 
overnevnte problematikk ved å oppta større mengde bølgeenergi før eventuell forplantning 
videre i indre havn. 
Krav om avbøtende tiltak synliggjøres i vilkårene (vilkår nr. 4) for tillatelsen. Kystverket 
forutsetter at tiltakshaver lager en plan for å imøtekomme vilkåret og gir snarlig 
tilbakemelding til Kystverket i forkant av utbedringen (dobbel plastring). 
Kystverket har sendt søknaden til uttalelse 29.10.2018 til følgende høringsparter: 

 

 

 

 

 

 

 

Det har ikke fremkommet merknader som taler i disfavør av tiltaket, men unntak av 
innspillet fra Skjervøy Båtforening som igjen ble understøttet (ordrett) av Fiskarlaget Nord 
sitt innspill. Kystverket velger å ta trekke frem utdrag fra dette innspillet i tabell under. 
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Uttalelse fra båtforeningen Kystverkets kommentar 
«Vi har med stor interesse lest 
bølgeanalysen for Skjervøy havn, men 
får konklusjonen (pkt. 4) i denne ikke til å 
stemme med våre observasjoner av 
forholdene i havna ved østlig vind, der vi 
har observert en klar forverring av 
forholdene. Men vi har også merket oss 
at analysen viser at «de positive 
effektene» av Kollagernes utfyllinga blir 
opphevet av Nofi fyllinga (konklusjonen 
pkt. 6). Vi tror ikke analysen har tatt med 
effekten av at bølgeenergi blir ledet inn i 
indre havn etter Kollagernesutfyllinga, og 
så delvis interferer med bølgene som 
kommer direkte inn i mot indre havn ved 
østlig vind. Denne kilerenneeffekten tror 
vi vil bli forsterket etter Nofi utfyllinga» 
 
«Etter vår mening vil enhver urolighet i 
indre havn være svært uheldig for 
flytebryggeanleggene her (...)» 
 
 
 
Videre har båtforeningen i samme 
uttalelse bedt Kystverket pålegge 
Skjervøy kommune om bygging av to 50 
meter lange moloer i indre og ytre havn 
for å sikre mer rolighet. 
 

Kystverket har tatt rapporten fra bølgeanalysen 
med som beslutningsunderlag i vår 
totalvurdering av søknaden. Det er tatt høyde for 
noe usikkerhet med hensyn til rapportens 
forutsetninger med tilhørende 
usikkerhetsmomenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
På dette grunnlag har Kystverket krevd 
bølgeanalyse i forkant av vårt vedtak. Det er 
også på dette grunnlag at Kystverket har gitt 
tillatelse med vilkår om avbøtende tiltak. Det er i 
Kystverkets interesse at tilrettelagt infrastruktur 
og hensynet med statlige investeringer ivaretas. 
 
Kystverket kan ikke se at det foreligger grunnlag 
for å pålegge tiltak av slikt format. Det ville vært 
uproporsjonert stort i forhold til tiltaket 
(utfyllingen). Det er Kystverket vurdering at 
tillatelse med vilkår om dobbel plastring på 
etablert fylling er tilstrekkelig for å bøte på 
eventuell effekt av dokumentert effekt som følge 
av utfyllingen 

 

Tiltaket for øvrig vurderes å være kurant og har tilsynelatende ingen negativ effekt på 
innseiling eller sikkerhet og fremkommelighet for sjøtrafikken. 
Begrunnelsen for vedtaket knyttes opp mot havne - og farvannsloven § 27 og de hensyn 
som ligger bak bestemmelsene.  
Kystverket anser saken som godt opplyst jf. forvaltningsloven § 17 og at parter og andre 
har hatt anledning å uttale seg jf. forvaltningsloven § 16. 
Kystverket anser søknaden vurdert etter prinsippene i §§ 8 -12 i lov av 19. juni 2009 nr. 
100 om forvaltning av naturens mangfold, og at tiltaket ikke er i strid med 
naturmangfoldsloven formål, § 1. 
Det er ikke kommet inn merknader til søknaden som gjelder rent ferdselsmessige hensyn 
som vedtaket bygger på. Kystverket viser for øvrig til vilkårene i tillatelsen.  
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4. Vedtak 
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 28, gis Nofi Oppdrettservice AS tillatelse til 
utfylling i sjø på egen eiendom i innseilingen til Skjervøy fiskerihavn, i tråd med søknad og 
vedlagte kartskisser. 
 

Vilkår 
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og 
kartutsnitt. Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av 
Kystverket. 
 

 Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som 
er vurdert i forbindelse med tillatelsen. 
 

2. Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren. 
 

 Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle 
tiltaket føre til skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.  
 

3. Utfyllingen må ha tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning i grunnen. Fyllingsskråningen 
må dekkes og støttet med stein av tilstrekkelig størrelse for å hindre utvasking av 
massene. 
 

 Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn og for å forebygge 
skade på tiltaket. 
 

4. Tiltakshaver skal sørge for dobbel plastring med store blokker på fyllingsfronten. 
Plastringen skal innrettes på slik at møte at mest mulig bølgeenergi opptas når 
bølgene treffer fyllingen. 
 

 Begrunnelse: Sikre at minst mulig bølgeenergi reflekteres og forplantes 
videre inn i indre havn. 

 
5. Tiltakshaver skal gjennom kunngjøring i lokal presse underrette om tiltaket før 

anleggsstart. 
 

 Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. 
 

6. Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet 
med posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 
Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Kopi av meldingen skal samtidig 
sendes Kystverket Troms og Finnmark.  
 

 Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for 
ajourhold og oppdatering av sjøkartene og kunngjøring i “Etterretninger for 
sjøfarende”. 
 

7. Endringer i eierforhold skal meldes til Kystverket Troms og Finnmark så snart som 
mulig. 
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 Begrunnelse: Kystverket kan ha behov for å komme i kontakt med eieren av 

tiltaket, for eksempel i forbindelse med innhenting av uttalelser etc. 

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at havne- og farvannsloven § 26 stiller nærmere krav 
til tiltaket som tiltakshaver selv har ansvaret for å oppfylle. Bestemmelsen lyder: 
 ”§ 26. Alminnelige krav til tiltak  

Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, 
gjennomføres, drives og vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og 
trygg ferdsel i farvannet samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, 
blir ivaretatt på en forsvarlig måte.  

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til planlegging, 
gjennomføring, drift og vedlikehold av tiltak.  

Departementet kan i forskrift gi regler om minste tillatte avstand i høyde, 
bredde eller dybde for tiltak som kan innskrenke farledene.” 

 
I henhold havne- og farvannsloven § 31 faller tillatelsen bort hvis arbeidet med tiltaket ikke 
er satt i gang senest tre år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med 
tiltaket blir innstilt i mer enn to år. Kystverket kan forlenge fristen én gang med inntil tre år. 
 
 

5. Klage mv. 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages av søker og andre med rettslig klageinteresse 
innen 3 – tre – uker etter at dette brevet er kommet frem.  
Klageadgangen må være benyttet før søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om 
erstatning som følge av vedtaket reises, jf. forvaltningsloven § 27b. Søksmål kan likevel 
reises når det er gått seks måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes 
forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. 
Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og 
farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk. For eksempel kan tiltaket være 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og dette må tiltakshaver selv avklare med 
kommunen. Videre må forholdet til kulturminnelovgivningen og forurensningsloven avklares 
med vedkommende myndighet.  
Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold, og disse forholdene 
er ikke vurdert i saken. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra 
grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket har ikke ansvar for å følge opp dette. 
Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller på andre måter, 
for eksempel av domstolene.   
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Ruben Alseth 

regiondirektør rådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
Skjervøy kommune Postboks 145 G 9189 SKJERVØY 
SKJERVØY BÅTFORENING Postboks 3 9180 SKJERVØY 
Skjervøy fiskarlag v/ Dag Olav Mollan Pb 188 9189 Skjervøy 
Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251 TROMSØ 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 
MULTICONSULT NORGE AS AVD TROMSØ Sjølundvegen 2 9016 TROMSØ 
NORCONSULT AS AVD TROMSØ Sjøgata 39 9008 TROMSØ 

 
 
Vedlegg: 
1 Kartskisse og fyllingstegninger 
2 Orientering om klageadgang 
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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 

Lerøy Aurora AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/94-2 1025/2019 69/1/825 18.02.2019 

 

Strandveien 4: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging/utvidelse av 
inngangsparti - gnr 69 bnr 1 fnr 825 

 
Saksopplysninger/vurderinger: 
Det søkes om byggetillatelse uten ansvarsrett til bygging/utvidelse av inngangsparti. Bebygd areal for 
tiltaket er på 48 m2 og bruksarealet er på 35,6 m2. 
 
Nabovarsling er gjort og ingen har ytret seg mot tiltaket. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Lerøy Aurora AS byggetillatelse uten ansvarsrett til 
bygging/utvidelse av inngangsparti som omsøkt. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
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 

Odd A Olsen 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/36-8 1053/2019 K01 18.02.2019 

 

Vorterøyveien 74: Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark for kjøring med snøscooter fra ekspedisjonskai til hytte - gnr 47 bnr 
31 

 
Saksopplysninger:  
Viser til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark til kjøring med snøscooter fra 
ekspedisjonskai til Vorterøyveien 74 - gnr 47 bnr 31. Søker har lagt ved dokumentasjon på 
bevegelseshemming. 
 
 
Søknaden behandles etter § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 5 saker er delegert til teknisk sjef. 
 
Vurderinger: 
En kan ikke se at omsøkte dispensasjon er til skade eller til ulempe for noen.  
Når det gjelder henting av ved på egen eiendom, på gnr 47 bnr 31, kan dette gjøres uten søknad 
jfr veileder fra Miljødirektoratet (M108 – 2014).  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 (tillatelser etter søknad) innvilges  
Odd A. Olsen dispensasjon til kjøring av utstyr og bevegelseshemmet person med snøscooter, 
med regnr. BZ5326, fra ekspedisjonskai til Vorterøyveien 74 - gnr 47 bnr 31. 
 
 
Tillatelsen gjelder kjøring i trase til kommunal vei på vedlagte kart med gyldighet fram til 
05.05.2019. 
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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 

 
Kopi til: 
Skjervøy Lennsmannskontor    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
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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 

Skjervøy kommune 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/98-6 1126/2019 69/1 20.02.2019 

 

Industriveien 22: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av fundament for 
flytebrygge - gnr 69 bnr1 

 
Saksopplysninger:  
Skjervøy kommune søker om etablering av flytebrygge i Skjervøy fiskerihavn. Formålet med 
tiltaket er å legge til rette for Redningsselskapets fartøyer samt annen sjørettet næring. 
Flytebryggen måler 4 x 22 meter (b x l), i tillegg kommer landgang på omtrent 12 meter. 
Søknaden har vært sendt på høring til Fiskeridirektoratet, Fiskarlaget Nord, Norges 
Kystfiskarlag, og nærmeste naboer i området hvor flytebryggen skal etableres. Det har ikke 
fremkommet innvendinger mot tiltaket. 
 
Kystverket Troms og Finnmark har 02.01.2019 gitt tillatelse til tiltaket. Tillatelsen gis for inntil 5 
år og gjelder til 02.01.2024. Tillatelsen er gitt med hjemmel i havne- og farvannsloven. 
 
Nå søkes det om å bygge fundament til landgangen for brygga.   
 
Henriksen Grunn og Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonene: SØK, PRO og UTF 
tiltaksklasse 1. 
 
Foretaket har ikke sentral godkjenning innenfor omsøkte funksjoner men har gjort tilsvarende 
jobber tidligere. 
 
 
Vurderinger: 
Tiltaket er helt i tråd med gjeldende reguleringsplan og Kystverket har gitt tillatelse til tiltaket. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy kommune byggetillatelse i ett trinn 
til bygging av fundament for flytebrygge. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Henriksen Grunn og Bygg AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF i forbindelse bygging av fundament for flytebrygge. 
 
 
 
 
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: 
Henriksen Grunn og Bygg AS Klaus Dreyersvei 34 9180 SKJERVØY 
Einar Lauritsen    
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 
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9189   SKJERVØY        
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Knut Antonsen 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/18-2 226/2019 68/12 14.01.2019 

 

Nikkeby: Søknad om byggetillatelse i ett trinn i forbindelse med bygging av 
kai- gnr 68 bnr 12 

 
Saksopplysninger/vurderinger: 
 
Knut Antonsen søker om byggetillatelse i ett trinn i forbindelse med bygging av kai på Nikkeby. 
 
All bebyggelse på Nikkeby ble brent av tyskerne i 1944. Etter krigen ble det gjenoppbygget to 
fiskebruk på Nikkeby. Det ene lå på eiendommen 68/12. Dette fiskebruket brant ned en gang i på 
80 tallet. På eiendommen står i dag restene av kaia der fiskebruket stod. Denne kaia var 25 m 
lang og er ikke blitt vedlikeholdt siden brannen på 80 tallet. Kaia bærer selvsagt preg av dette. 
Knut Antonsen ønsker nå å gjenoppbygge denne kaia til sin opprinnelige form og størrelse. 
Boreal offshore AS Skjervøy har gitt pristilbud på arbeidet. 
 
Boreal offshore AS søker om ansvarsrett i funksjonene: SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1. 
Foretaket har ikke sentral godkjenning innenfor omsøkte funksjoner men har gjort tilsvarende 
jobber tidligere. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Knut Antonsen byggetillatelse i ett trinn i 
forbindelse med bygging av kai på Nikkeby.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Boreal offshore AS ansvarsrett i funksjonene 
SØK, PRO og UTF i forbindelse med gjenoppbygging av kai. 
 
 
 
Klageadgang 
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Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
Boreal Maritim AS    
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 
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Aina Isaksen 
Kveldsolveien 15 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/100-2 1140/2019 69/1/495 21.02.2019 

 

Kveldsolveien 15: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bruksendring av 
tilleggsdel (sokkeletasje/kjeller) som hoveddel (soverom, entre/gang og 
vaskerom) på bolig - gnr 69 bnr 1 fnr 495 

Saksopplysninger/vurderinger: 
 Søknaden gjelder tillatelse uten ansvarsrett til bruksendring av tilleggsdel (sokkeletasje/kjeller) 
som hoveddel (soverom, entre/gang og vaskerom) på bolig. 42 m2 av sokkeletasjen/kjeller skal 
omgjøres til bruk som soverom, entre/gang og vaskerom. Alt arbeid som skal gjøres er innomhus 
og tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan for Kveldssolveien. Det er ikke nødvendig 
med nabovarsling. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Aina Isaksen bruksendring og byggetillatelse 
uten ansvarsrett til ombygging av 42 m2 av sokkeletasje/kjellerareal fra tilleggsdel til hoveddel i 
Kveldsolveien 15. Arealet skal ombygges til soverom, entre/gang og vaskerom. 
 
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 
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Jonny Martinsen 
Severin Steffensensvei 25 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/105-2 1146/2019 69/346 21.02.2019 

 

Severin Steffensensvei 25: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
tilbygg/garasje - gnr 69 bnr 346 

 
Saksopplysninger/vurderinger:  
Det søkes om tillatelse uten ansvarsrett til å bygge garasje/tilbygg til bolig. Tiltaket er 
nabovarslet og ingen har ytret seg imot tiltaket. Tilbygget er 7,6 m lang, 4,7 m bred og på 32 m2. 
På det nærmeste er bygget 0,5 m fra nabogrense i nord. Bygget er på det nærmeste 4,5 m fra 
bolig på nabo tomt. Bygget skal føres opp i leca med brann hemmende gipsplater i tak. Nabo har 
på naboerklæring gitt tillatelse til dette. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Jonny Martinsen byggetillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av tilbygg/garasje i Severin Steffensensvei 25. 
 
 
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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NT EIENDOM ANS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/96-3 1217/2019 69/123 27.02.2019 

 

Strandveien 92 C: Søknad om ansvarsrett som selvbygger og om tillatelse i ett 
trinn i forbindelse med riving av naust - gnr 69 bnr 123 

 
Saksopplysninger: 
NT Eiendom ANS v/Stig Trætten søker om tillatelse i ett trinn i forbindelse med riving av naust - 
gnr 69 bnr 123. 
 
NT Eiendom ANS v/Stig Trætten søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF som 
selvbygger for rivearbeider av naust.  
 
Vurderinger: 
Selvbygger må sannsynliggjøre at arbeidet blir utført i samsvar med plan og bygningsloven, 
byggesaksforskriften, byggeteknisk forskrift og gjeldende planbestemmelser. Selvbyggeren må 
sannsynliggjøre at arbeidet vil bli tilfredsstillende utført. At en som selvbygger overfor 
kommunen søker om personlig ansvarsrett innenfor funksjoner SØK, PRO og UTF innebærer 
ikke at han må utføre samtlige arbeidsoppgaver selv. Forskriften er ikke til hinder for at 
selvbyggeren henter inn kompetanse på områder selvbyggeren selv ikke behersker. Dette har NT 
Eiendom ANS gjort rede for muntlig til saksbehandler. Naustet er under 100 m2 og det kreves 
ikke avfallsplan for rivearbeidet.  
 
 
Avfall: 
Alt avfall må leveres på godkjent deponi.  
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket skal være tilgjengelig på 
byggeplassen. 
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Ferdigattest: 
Når rive arbeidet er ferdig sendes det inn anmodning om ferdigattest. 
 
 
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 § 20-1 gis NT Eiendom ANS v/Stig Trætten tillatelse i 
ett trinn i forbindelse med riving av naust i Strandveien 92 C. 
 
Med hjemmel i byggesaksforskriften § 6-8, gis NT Eiendom ANS v/Stig Trætten ansvarsrett som 
selvbygger i funksjonene SØK, PRO og UTF i forbindelse med riving av naust i Strandveien 92 
C. 
 
 
 
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: 
Terje Tretten    
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/36-7 1048/2019 K01 18.02.2019 

 

Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark for kjøring med snøscooter fra Årviksand til Nord-Rekvik 

Viser til tillatelse sendt deg den 11.02.2019. På grunn av feil i denne sender vi ut ny tillatelse i 
dag. 
 
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 § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag (FOR 1988-05-15 nr 356). Behandling av § 5 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 § 5 (tillatelser etter søknad) innvilges  
Asle Kristiansen dispensasjon til kjøring av utstyr med snøscooter, med regnr. FK2097, fra 
Årviksand til familiens hytte i Nord-Rekvik, gnr 65 bnr 9.  
 
Tillatelsen gjelder kjøring i løypetrase på vedlagte kart med gyldighet fram til 05.05.2019. 
 
Tillatelsen med kart skal medbringes under kjøring. 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 

 
Kopi til: 
Skjervøy Lensmannskontor postboks 25 9189 SKJERVØY 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark postboks 9105 9291 TROMSØ 

154



 

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 

Kristoffer Samuelsen 
Kirkegårdsveien 43 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/113-3 1754/2019 69/222 21.03.2019 

 

Kirkegårdsveien 43: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
tilbygg/garasje - gnr 69 bnr 222 

 
Saksopplysninger/vurderinger:  
Det søkes om tillatelse uten ansvarsrett til å bygge garasje/tilbygg til bolig. Tiltaket er 
nabovarslet og ingen har ytret seg imot tiltaket. Tilbygget er 9 m lang, 5 m bred og på 45 m2. På 
det nærmeste er bygget 0 m fra nabogrense i nord. Bygget er på det nærmeste 1,5 m fra altan til 
bolig på nabo tomt. Bygget skal føres opp i leca med brann hemmende gipsplater i tak. Nabo har 
på naboerklæring gitt tillatelse til dette. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Kristoffer Samuelsen byggetillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av tilbygg/garasje i Kirkegårdsveien 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 
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Rådgiver 
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Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/131-3 1844/2019 69/559 26.03.2019 

 

Strandveien 52: Søknad om midlertidig bruksendring og dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene for innredning av deler av butikklokale til bolig 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplanen for Skjervøy sentrum 
 
 
Det vises til henvendelse fra Dem av 15.03.2019. De søker om midlertidig bruksendring og 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for innredning av deler av butikklokale til bolig. 
Strandveien 52 er omfattet av Reguleringsplan for Skjervøy sentrum med formål forretninger, 
hvor etasjene over hovedplanet i Strandveien kan benyttes til boligformål. 
 

Vurdering 
Bygget ligger i område merket H i planen og denne bestemmelsen må det dispenseres ifra hvis 
det skal være 1 boenhet i hovedetasjen på bygget: 
 

    

 

 
 
 
 
» 

 
 
 
Skjervøy kommune er i gang med å lage en sentrumsplan/områdeplan for Skjervøy sentrum, 
omsøkt område ligger innenfor dette planområde.  
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På en tilsvarende saker i Skjervøy Formannskap (Strandveien 46 og 56) ble det gjort likelydende 
vedtak:  

 
«Skjervøy kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av sentrumsplan, omsøkt område 
innbefattes i denne planen. Innspillet om å gjøre deler av hovedetasjen i bygningen om til 
leilighetsbygg vil bli vurdert i sentrumsplanen.» 

 
 
 
Vi er av den oppfatning at omdisponering av bygget/tomten må vurderes i det arbeidet som skal 
gjøres med sentrumsplanen og som skal være ferdig utarbeidet 20. november 2019. Din søknad 
vil derfor bli vurdert i dette arbeidet. 
 
Vi kan heller ikke se at det er søkt om ferdigattest for butikkdelen i Strandveien 52. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521/99236091 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/419-29 2292/2019 K44 09.04.2019 

 

Langfjord: Søknad om dispensasjon fra Båndtvangsbestemmelsene 9 og 10 
april 2019 

 
Saksopplysninger/Vurderinger:  
 
Ole Johan Skogmo søker om dispensasjon fra båndtvangen i Skjervøy kommune i 3 timer på 
tirsdag 9 april, og 2 timer onsdag 10 april i Langfjorden på Arnøya. Han ønsker å trene for 
deltakelse i «NM» for stående fuglehunder (unghund klassen) under Arctic Cup i Alta. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Ole Johan Skogmo dispensasjon 
fra båndtvangsbestemmelsene 9 og 10 april 2019 i Langfjorden på Arnøya i forbindelse med 
trening av fuglehund. 
 
 
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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Nord Troms Fuglehundklubb 
 
   
 
Att. v/Ottar Remmen 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/419-28 2232/2019 K44 08.04.2019 

 

Kågen: Søknad om dispensasjon fra Båndtvangsbestemmelsene 22.april 

 
Saksopplysninger/Vurderinger:  
 
Nord-Troms Fuglehundklubb er en interesseorganisasjon som har medlemmer i alle Nord-Troms 
kommunene. De arrangerer hvert år prøve i Skjervøy kommune, utenom båndtvangsperioden. 
Hvert år arrangerer de klubbmesterskap 2. påskedag, for å gi medlemmene mulighet å samles for 
en sosial og uhøytidelig sammenkomst for hundeeierne i klubben. 
 
Nord- Troms Fuglehundklubb søker om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene til å 
arrangere klubbmesterskap for stående fuglehunder, på Kågen mandag 22.april 2019. De har 
avtale med grunneierlaget om trening i terrenget. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Nord-Troms Fuglehundklubb 
dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for avvikling av prøve, for fuglehunder på Kågen i 
Skjervøy kommune 2 påskedag 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. 
 
Med hilsen 
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Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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Utvikling i kommuneøkonomien i Troms og Finnmark i 2018 
 

Oppsummering 
 

Foreløpige KOSTRA-tall viser at det har vært relativt gode netto driftsresultater for de 

fleste kommunene i Troms og Finnmark i 2018. Inntekter fra Havbruksfond har 

imidlertid påvirket resultatene for enkeltkommuner sterkt. Samlet utgjorde 

utbetalingene fra Havbruksfondet i 2018 ca. 350 mill. kr i Troms og 194 mill. kr. i 

Finnmark. 

 

Loppa (18,2 %), Ibestad (14,4 %), Karlsøy (13,6 %), Kvænangen (12,5 %) og Måsøy 

(12,2 %) hadde de høyeste netto driftsresultatene i Troms og Finnmark. 

 

De syv kommunene med de lavest netto driftsresultatene var Porsanger (-5,5 %), Bardu 

(-3,5 %), Tana (-1,3 %), Tromsø (-1,1 %), Sørreisa (-1,0 %), Vadsø (-0,3 %) og Målselv 

(-0,2 %). 

 

Utbetalingene fra Havbruksfondet har vært en medvirkende årsak til at 

disposisjonsfondene i fylkene våre har økt betydelig i 2018. Troms og Finnmark er 

imidlertid fortsatt de to fylkene i landet med lavest nivå på disposisjonsfondene. 

 

Lånegjelda har økt for om lag halvparten av Troms- og Finnmarkskommunene siste år. 

Samlet er nivået for netto lånegjeld i begge fylker om lag 20 % høyere enn 

landsgjennomsnittet. De kommunene som har høyst nettolånegjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter er Hammerfest (159,0 %), Lyngen (157,8 %), Vadsø (148,0 %), Kåfjord 

(143,1 %) og Berlevåg (141,5 %). Begge fylker har i tillegg høy renteeksponering 

sammenliknet med resten av landet. Dette betyr at kommunen i Troms og Finnmark har 

større sårbarhet ved en eventuell renteoppgang. 

 

2018 har vært nok et godt skatteår for kommunesektoren hvor skatteinngangen ble 

høyere enn anslått i statsbudsjettet. Også i 2018 har skatteveksten blant annet 

sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter som følge av tilpasninger til 

skattereformen. 

Troms har pr. i dag kun Torsken kommune innmeldt i ROBEK-registeret. Torsken vil 

imidlertid gå inn i nye Senja fra 01.01.2020. 

Finnmark er det pr. i dag ingen ROBEK-kommuner, men Karasjok vil med stor 

sannsynlighet meldes inn i juni når kommunens regnskap for 2018 endelig fastsettes.   

I Porsanger kommune ble det i 2018 et regnskapsmessig underskudd på 21,2 mill. kr. 

Underskuddet må dekkes i løpet av de 2 kommende årene for å unngå ROBEK-

innmelding. 

Ingen andre kommuner i Troms og Finnmark har pådratt seg regnskapsmessige 

underskudd i 2018. 
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2. Om rapporteringen og tallgrunnlaget 
SSB publiserte 15. mars 2019 foreløpige KOSTRA-tall1 for 2018.  

 

Vi benytter i rapporten tall på konsernnivå2. Tallene som er sendt inn er teknisk sett godkjent 

av SSB, men må sees på som ureviderte tall ettersom regnskapene til kommunene ikke er 

revidert ennå. De endelige, reviderte tallene blir publisert 15. juni 2019.  

 

Med unntak av Gamvik og Karasjok rapporterte alle kommunene i Troms og Finnmark 

regnskapstall i KOSTRA i tide til å komme med i publiseringen av de foreløpige KOSTRA-

tallene 15. mars. På landsbasis er det 21 av 418 kommuner som ikke rapporterte foreløpige 

regnskapstall for 2018 innen fristen.  

 

Ettersom ikke alle kommuner har rapportert, er lands- og fylkesgjennomsnitt basert på anslag 

der det beregnes tall for manglende kommuner (regnskapstall 2017 benyttes). Dette betyr at 

lands- og fylkesgjennomsnitt vil kunne bli endret når alle kommunene kommer med i den 

endelige rapporteringen pr. 15. juni 2019. I tillegg vil tallene kunne endres på bakgrunn av 

endringer fra revisjonen og korreksjon av andre feil ved innrapporteringen til KOSTRA. De 

foreløpige KOSTRA-tallene må derfor tolkes med en viss forsiktighet.   

 

I dette notatet er Oslo holdt utenfor gjennomsnittsberegningen ettersom den både er kommune 

og fylkeskommune. 

 

Gjennomsnittstallene for fylket vil i stor grad preges av at økonomiene i Tromsø og Harstad 

er relativt store i forhold til resten av kommunene i fylket. Vi velger derfor å vise 

gjennomsnittstall for Troms u/Tromsø og Harstad, i tillegg til Troms samlet. 

 

I tabeller hvor det er brukt farger representerer grønt de sterkeste verdiene og rødt de svakeste 

verdiene. 

                                                 
1 KOSTRA står for KOmmune-STat-Rapportering. KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og 
effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal 
virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle 
kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt 
på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB.  
 
2 Konsernregnskap består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider 
og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens  
konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i 
Brønnøysund. 
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3. TROMS 

 
Gjennomsnittstallene for Troms vil i stor grad preges av at økonomiene i Tromsø og Harstad 

er relativt store i forhold til resten av kommunene i fylket. Vi velger derfor å vise 

gjennomsnittstall for Troms u/Tromsø og Harstad, i tillegg til Troms samlet. 

3. 1 Utvikling i netto driftsresultat 
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 

økonomiske situasjonen i kommunene, og viser hva som er igjen etter at alle årets utgifter er 

trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan 

benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk 

for kommunenes økonomiske handlefrihet.  

 

Teknisk beregningsutvalgs anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75 % av brutto 

driftsinntekter. Anbefalingen gjelder i utgangspunktet for sektoren samlet (alle kommunene i 

Norge). Hva som vil være et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune 

til kommune, og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig 

investeringsbehov/lånebehov, nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på 

buffere/disposisjonsfond.  
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Tabellen under viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i 2018 for Troms.  

 

 

De foreløpige KOSTRA-tallene for 2018 viser at netto driftsresultat ble svekket for 

Tromskommunene samlet sett i forhold til året før, fra 2,6 % i 2017 til 1,8 % i 2018. Troms 

u/Tromsø og Harstad fikk derimot styrket resultat fra 3,0 % i 2017 til 3,5 % i 2018. 

For landet u/Oslo endte resultatet i 2018 på 2,1 %, en nedgang på 1,6 prosentpoeng fra 2017.   

18 kommuner i Troms fikk et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 % og 17 

kommuner fikk bedre netto driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Kommunene Ibestad (14,4 

%), Karlsøy (13,6 %), Kvænangen (12,5 %), Dyrøy (8,4 %) og Skjervøy (8,3 %) fikk de 

høyeste netto driftsresultatene i Troms i 2018. Det er ikke tilfeldig at de også var de 

kommunene i Troms som fikk høyest utbetalinger fra Havbruksfondet, i prosent av brutto 

driftsinntekter.   

Fire kommuner i Troms fikk i 2018 et negativt netto driftsresultat, dette var Bardu (-3,5 %), 

Tromsø (-1,1%), Sørreisa (-1,0 %) og Målselv (-0,2 %). I en slik situasjon er en avhengig av 

oppsparte midler fra tidligere år for å unngå regnskapsmessig merforbruk. Alle de fire nevnte 

kommunene har levert regnskaper med positive regnskapsmessige resultater i 2018. 

12 kommuner fikk et svakere netto driftsresultat i 2018 sammenlignet med 2017.  

Kommune 2016 2017 2018

Ibestad 3,7 % 2,8 % 14,4 %

Karlsøy 3,8 % 2,0 % 13,6 %

Kvænangen 1,2 % 2,0 % 12,5 %

Dyrøy 1,6 % -0,8 % 8,4 %

Skjervøy 2,7 % 1,6 % 8,3 %

Kvæfjord 4,0 % 4,7 % 5,2 %

Salangen 2,0 % 4,5 % 4,6 %

Tranøy 2,5 % 2,0 % 4,1 %

Harstad - Hárstták 6,1 % 4,2 % 4,1 %

Skånland 3,7 % 12,4 % 4,0 %

Troms u/Tromsø og Harstad 2,5 % 3,0 % 3,5 %

Torsken 2,4 % 30,9 % 3,4 %

Balsfjord 1,0 % 2,4 % 3,2 %

Finnmark 3,5 % 2,0 % 3,1 %

Berg -3,3 % 3,5 % 2,9 %

Gratangen 3,6 % 1,5 % 2,8 %

Lenvik 0,5 % 0,4 % 2,6 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono -5,8 % 3,1 % 2,3 %

Landet u/ Oslo 4,1 % 3,7 % 2,1 %

Lyngen 3,1 % 2,3 % 2,1 %

Nordreisa - Ráisa - Raisi 7,6 % 3,0 % 1,8 %

Troms 3,3 % 2,6 % 1,8 %

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 4,7 % 3,4 % 1,2 %

Loabák - Lavangen 8,1 % 3,8 % 0,8 %

Målselv 2,7 % -1,0 % -0,2 %

Sørreisa 4,5 % 2,4 % -1,0 %

Tromsø 3,3 % 1,5 % -1,1 %

Bardu 3,1 % 0,4 % -3,5 %

166



Side 6 av 18 

 

6 

 

3.2 Havbruksfondet 
Gode resultater i Troms både med hensyn til netto driftsresultat og avsetninger til 

disposisjonsfond har i stor grad sammenheng med de store utbetalingene fra Havbruksfondet i 

2018. 

20 av 24 kommuner i fylket har fått utbetalinger fra Havbruksfondet i 2018, med beløp som 

svingte fra 2,6 mill. kr. (Kåfjord og Sørreisa) til 39,3 mill. kr. (Harstad). Samlet for Troms 

utgjorde utbetalingene fra Havbruksfondet i 2018 ca. 350 mill. kr., dette er større enn det 

samlede netto driftsresultatet for Troms i 2018 på ca. 287 mill. kr. Av et netto driftsresultat i 

Troms på 1,8 % bidro Havbruksfondet med 2,2 %. 

 

Det framgår ikke av vår statistikk om kommunene har benytte midlene fra Havbruksfondet til 

å dekke løpende utgifter for slik å dekke eventuelle underskudd, eller om midlene er avsatt til 

fond eller finansiering av investeringer/nedbetaling av gjeld.  

Under følger en oversikt over utbetalinger fra Havbruksfondet til Troms-kommunene i 2018, 

og hvor mye dette utgjorde av brutto driftsinntekter.    

 

 

 

Utbetalinger fra 

Havbruksfondet, 

2018 (1000 kr)

Utbetalinger i 

prosent av brutto 

driftsinntekter, 

2018

Ibestad 28 100 13,9 %

Karlsøy 36 000 11,9 %

Torsken 16 200 11,3 %

Skjervøy 38 800 11,1 %

Kvænangen 19 800 10,0 %

Berg 13 900 10,0 %

Dyrøy 16 000 9,4 %

Tranøy 20 100 9,3 %

Gratangen 11 100 6,7 %

Loabák - Lavangen 6 500 4,4 %

Skånland 12 300 3,8 %

Kvæfjord 14 100 3,3 %

Salangen 6 900 2,0 %

Lenvik 23 500 1,9 %

Harstad - Hárstták 39 300 1,8 %

Nordreisa - Ráisa - Raisi 7 700 1,6 %

Lyngen 3 900 1,2 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 2 600 1,0 %

Sørreisa 2 600 0,8 %

Tromsø 30 800 0,5 %

Bardu 0  

Målselv 0  

Balsfjord 0  

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 0  

Troms 350 200 2,2 %

Troms u/Tromsø og Harstad 280 100 3,7 %

Finnmark 193 941 2,2 %

Landet u/ Oslo 2 363 000 0,6 %
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3.3 Netto lånegjeld  
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg 

gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån 

og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier 

noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld er imidlertid 

ikke renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten påvirker budsjettbalansen i 

kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til selvkostområdene (vann, avløp og 

renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og gjeld med 

rentekompensasjonsordninger. 

Tabellen under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2016- 2018. 

 
 

Kommune 2016 2017 2018

Lyngen 130,5 % 140,1 % 157,8 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 70,9 % 85,5 % 143,1 %

Tromsø 107,4 % 120,2 % 122,7 %

Harstad - Hárstták 110,1 % 119,0 % 118,5 %

Finnmark 103,6 % 101,8 % 105,0 %

Troms 95,4 % 100,9 % 104,2 %

Skånland 86,2 % 78,2 % 92,7 %

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 77,2 % 79,8 % 90,2 %

Ibestad 94,9 % 94,4 % 88,5 %

Lenvik 94,3 % 90,1 % 88,3 %

Balsfjord 86,5 % 89,8 % 87,7 %

Landet u/ Oslo 83,1 % 84,5 % 86,6 %

Målselv 73,6 % 75,0 % 85,8 %

Bardu 79,4 % 77,3 % 85,2 %

Troms u/Tromsø og Harstad 81,5 % 80,2 % 85,1 %

Sørreisa 74,4 % 73,3 % 83,0 %

Nordreisa - Ráisa - Raisi 90,6 % 84,2 % 82,8 %

Karlsøy 90,4 % 85,7 % 82,1 %

Salangen 92,7 % 87,7 % 81,0 %

Skjervøy 83,6 % 85,5 % 80,4 %

Kvænangen 63,8 % 77,6 % 79,3 %

Berg 80,6 % 76,3 % 75,5 %

Dyrøy 81,9 % 83,8 % 73,8 %

Gratangen 68,5 % 63,9 % 62,9 %

Loabák - Lavangen 55,2 % 56,1 % 60,4 %

Torsken 65,3 % 44,3 % 56,0 %

Tranøy 54,6 % 45,6 % 50,4 %

Kvæfjord 35,0 % 35,6 % 40,6 %
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Tabellen over viser at det i løpet av det siste året har vært en økning i netto lånegjeld målt i % 

av brutto driftsinntekter for Troms-kommunene sett under ett, fra 100,9 % i 2017 til 104,2 %  

i 2018.  

 

For landet som helhet økte netto lånegjeld fra 84,5 % i 2017 til 86,6 % i 2018.  

 

9 av kommunene i Troms har høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet pr. 2018. 

 

Kommunene Lyngen og Kåfjord har i 2018 høyest nettolånegjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter av kommunene i Troms, med henholdsvis 157,8 % og 143,1 %. Deretter følger 

Tromsø med 122,7 % og Harstad med 118,5 %. 

  

Kvæfjord kommune har lavest lånegjeld pr. 2018 med 40,6 %, fulgt av Tranøy (50,4 %), 

Torsken (56,0 %) og Lavangen (60,4 %).  

 

Lånegjelden økte for 13 kommuner. Desidert størst prosentvis økning var det i Kåfjord og 

Lyngen.  

 

Troms har nest mest netto lånegjeld av fylkene, kun Finnmark har mere netto lånegjeld.  

I tillegg til høy netto lånegjeld har kommunene i Troms høy renteeksponering sammenliknet 

med resten av landet. I Troms er netto renteeksponering i 2018 på 67,9 % mens nivået for 

landet u/Oslo er 43,5 %. Variabelen netto renteeksponering gir en indikasjon på hvor mye av 

kommunens netto renteeksponering som er igjen etter at VAR (vann, avløp og renovasjon)- 

lån, rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til 

driftsinntektene.  

Selv om rentenivået gjennomgående har vært lavt over flere år er det viktig at kommunen tar 

høyde for at en eventuell økning i lånerenten for mange vil kunne gjøre store utslag på 

bunnlinjen i regnskapet.  

 

 

3.4 Rente- og avdragsbelastning 

Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen 

fremmedkapital, nedbetalingstid o.l. I netto renter og avdrag som vises her vil ikke 

ekstraordinære avdrag fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og her tas det 

bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet.   
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Tabellen viser utvikling i netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter, i 2016-2018.  
 

 
 
Tabellen over viser at kapitalutgiftene (målt som netto renter og avdrag i % av brutto 

driftsinntekter) er større i kommunene i Troms enn for landsgjennomsnittet. De høye 

kapitalutgiftene til Tromsø kommunepåvirker fylkesgjennomsnittet sterkt, og ser en på Troms 

u/Tromsø er kapitalutgiftene lavere, og mer på linje med landsgjennomsnittet.  

 

For 12 av kommunene i Troms er kapitalutgiftene større enn landsgjennomsnittet. En større 

andel av driftsinntektene i kommunene i Troms går således til å dekke kapitalutgifter, og det 

blir dermed mindre til løpende drift. Lyngen (7,8 %) og Tromsø (6,6 %) har høyst 

kapitalutgifter i prosent av brutto driftsinntekter i Troms, mens Kvæfjord har lavest (1,7 %). 

 

Kommune 2016 2017 2018

Lyngen 6,9 7,0 7,8

Tromsø 6,0 6,4 6,6

Sørreisa 5,9 5,5 5,8

Storfjord - Omasvuotna - 

Omasvuono 4,6 4,8 5,8

Bardu 5,6 5,6 5,5

Harstad - Hárstták 5,8 5,9 5,4

Finnmark 5,6 5,4 5,4

Troms 5,4 5,5 5,4

Lenvik 5,7 5,5 5,3

Balsfjord 5,3 5,4 5,3

Salangen 5,9 5,4 5,0

Nordreisa - Ráisa - Raisi 5,4 5,1 4,9

Dyrøy 5,1 5,2 4,7

Troms u/ Tromsø og Harstad 4,9 4,8 4,6

Målselv 4,8 4,6 4,4

Landet u/ Oslo 4,3 4,3 4,2

Loabák - Lavangen 3,7 4,0 4,1

Tranøy 4,5 3,4 4,0

Karlsøy 4,8 5,9 3,9

Skånland 4,1 3,4 3,7

Berg 4,9 4,4 3,7

Ibestad 1,5 5,0 3,6

Gratangen 3,8 3,4 3,6

Skjervøy 4,8 4,5 3,4

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 4,5 4,0 3,2

Kvænangen 3,3 2,7 3,1

Torsken 5,2 2,9 2,8

Kvæfjord 1,9 1,7 1,7
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Stabilt lavt rentenivå de siste årene har bidratt til relativt stabile kapitalutgiftene, både i Troms 

og på landsbasis. Med stigende lånegjeld i mange kommuner er det imidlertid fare for at 

finanskostnadene vil legge beslag på en større andel av driftsinntektene i framtiden, spesielt 

hvis rentenivået stiger.  

Mange kommuner i Troms benytter seg av muligheten som kommuneloven § 50 nr. 7a gir til 

å utsette betalingen av avdrag, og en del kommuner opererer med tilnærmet minimumsavdrag. 

Dette gjør at de årlige avdragsutgiftene reduseres, men kommunene pådrar seg samtidig økte 

renteutgifter slik at de samlete kapitalutgiftene vil kunne øke.   

 

I ny kommunelov som trer i kraft 01.01.2020 er det gjort endringer i reglene for beregning av 

minimumsavdrag. Dette er ventet gi en større avdragsbelastning for mange kommuner fra 

regnskapsåret 2020. 

 

3.5 Disposisjonsfond  
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og 

investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si 

noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift.  Utviklingen i 

disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.  

 

Tabellen under viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i Troms i 2018. 
 

 

Kommune 2016 2017 2018

Karlsøy 3,4 % 5,2 % 19,5 %

Skjervøy 6,9 % 6,6 % 17,2 %

Ibestad 1,1 % 1,4 % 15,3 %

Kvænangen 8,4 % 3,7 % 13,5 %

Skånland 2,2 % 7,0 % 12,7 %

Loabák - Lavangen 12,5 % 14,4 % 12,1 %

Torsken 0,1 % 0,1 % 11,7 %

Harstad - Hárstták 3,8 % 7,1 % 11,4 %

Dyrøy 4,5 % 5,1 % 11,1 %

Landet u/ Oslo 8,3 % 9,9 % 11,0 %

Kvæfjord 1,7 % 4,7 % 10,0 %

Berg 6,3 % 3,7 % 9,6 %

Tranøy 3,7 % 4,2 % 9,6 %

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 2,5 % 7,3 % 7,9 %

Lyngen 5,1 % 6,2 % 7,9 %

Troms u/Tromsø og Harstad 3,1 % 4,2 % 7,8 %

Finnmark 5,2 % 6,1 % 7,4 %

Salangen 3,0 % 4,3 % 7,2 %

Balsfjord 4,4 % 4,8 % 7,1 %

Troms 2,9 % 4,7 % 6,7 %

Nordreisa - Ráisa - Raisi -0,1 % 5,8 % 6,1 %

Bardu 4,3 % 5,5 % 6,0 %

Gratangen 4,7 % 6,3 % 5,0 %

Sørreisa 3,0 % 3,1 % 4,2 %

Tromsø 2,3 % 4,5 % 3,6 %

Lenvik 1,2 % 1,6 % 3,5 %

Målselv 2,6 % 2,0 % 2,2 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 0,7 % 0,8 % 0,6 %
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Det er positivt at mange kommuner i Troms har funnet rom til å øke disposisjonsfondene i 

2018, og at disposisjonsfondene for Troms samlet øker. Både god skatteinngang og de store 

utbetalingene fra Havbruksfondet har hatt stor betydning i denne sammenheng, ref. omtale av 

utbetalinger fra Havbruksfondet under pkt. 3.2. 

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for Troms har økt fra 4,7 % i 2017 til 6,7 

% i 2018. Også når vi ser på Troms u/Tromsø og Harstad øker fondene fra 4,2 % i 2017 til 7,8 

% i 2018. På landsbasis har disposisjonsfondene økt fra 9,9 % i 2017 til 11,0 % i 2018. 

 

20 av 24 Tromskommuner har bedret nivået på disposisjonsfondet i løpet av 2018. 

 

Kommunene i Troms har imidlertid over tid hatt klart lavere nivå på disposisjonsfondene enn 

landsgjennomsnittet og er pr. 2018 fremdeles det fylket i landet som har lavest nivå på 

disposisjonsfondene.  

 

9 kommuner har pr. i dag disposisjonsfond over landsgjennomsnittet på 11,0 %.  

 

Kåfjord kommune har så å si ingen midler på disposisjonsfondet sitt, og med tanke på at 

kommunen har svært høy lånegjeld er dette bekymringsfullt.  
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4. Finnmark 

I Finnmark var det to kommuner, Gamvik og Karasjok, som ikke rapporterte i tide til å 

komme med på publiseringen av foreløpige KOSTRA-tall 15. mars. De har derfor ikke 

nøkkeltall for 2018 i denne analysen. Nøkkeltallene i analysen er fremstilt i prosent av brutto 

driftsinntekter for å kunne sammenligne kommuner, fylker og landet. Tabellene er sortert etter 

nøkkeltallene for 2018 og med gradert fargeformatering der grønt representerer de beste 

verdiene og rødt de dårligste. Fargene representerer altså kun relativ plassering og ikke 

absolutt kvalitetsvurdering, men det gir allikevel gode indikasjoner på hvor gode 

nøkkeltallene er.  

 

4.1 Utvikling i netto driftsresultat 
Det anbefalte nivået for netto driftsresultat fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) fra 2014 er 

1,75 % av brutto driftsinntekter. Anbefalingen gjelder i utgangspunktet for sektoren samlet 

(alle kommunene i Norge). Hva som er tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat vil variere fra 

kommune til kommune, og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig 

investeringsbehov/lånebehov, nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på 

buffere/disposisjonsfond. I Finnmark har Fylkesmannen tidligere anbefalt minimum 3 % i 

netto driftsresultat for kommuner som har begrenset med buffere i form av disposisjonsfond.  

 

Tabellen under viser utviklingen i netto driftsresultat fra 2016 til 2018 for Finnmark.  

 

Kommune 2016 2017 2018 

Loppa 4,8 % 4,1 % 18,2 % 

Måsøy 9,8 % -0,6 % 12,2 % 

Lebesby 4,3 % 2,4 % 8,5 % 

Nordkapp 1,0 % 2,7 % 7,0 % 

Hammerfest 4,2 % 6,6 % 6,7 % 

Kvalsund 3,2 % 1,5 % 6,3 % 

Kautokeino 7,1 % 2,7 % 6,1 % 

Hasvik 5,4 % 3,6 % 6,1 % 

Nesseby 10,3 % -0,7 % 5,9 % 

Finnmark 3,5 % 2,0 % 3,1 % 

Vardø 5,3 % 4,4 % 2,9 % 

Sør-Varanger 1,4 % -1,4 % 2,5 % 

Landet u/Oslo 4,1 % 3,7 % 2,1 % 

Troms 3,3 % 2,6 % 1,8 % 

Alta 2,4 % 0,7 % 1,4 % 

Berlevåg -1,2 % 0,6 % 1,3 % 

Båtsfjord 5,8 % 3,1 % 1,2 % 

Vadsø 3,2 % 5,1 % -0,3 % 

Tana 3,3 % 2,0 % -1,3 % 

Porsanger 6,7 % -3,4 % -5,5 % 

Karasjok 0,4 % -3,2 %   

Gamvik 4,8 % 1,9 %   
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Vi ser at der er mange kommuner som fremstår med meget gode netto driftsresultater. Dette 

har delvis sammenheng med utbetalinger fra Havbruksfondet som vi skal kommentere lenger 

ned i analysen.  

De foreløpige KOSTRA-tallene for 2018 viser at netto driftsresultat økte for 

Finnmarkskommunene fra 2,0 % i 2017 til 3,1 % i 2018. For landet u/Oslo endte resultatet i 

2018 på 2,1 %, en nedgang på 1,6 prosentpoeng fra 2017.  I Finnmark var det 11 kommuner 

som fikk et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 % og alle disse lå faktisk over 

2,5 %. Det var tre kommuner som fikk negativt netto driftsresultat i 2018. Det var Porsanger 

(-5,5 %), Tana (-1,3 %) og Vadsø (-0,3 %).  

4.2 Havbruksfondet 
Den gode utviklingen i netto driftsresultat for Finnmark henger i stor grad sammen med store 

utbetalinger fra Havbruksfondet.  I Finnmark har 11 kommuner fått utbetalinger fra 

Havbruksfondet i 2018, med beløp som svingte fra 2,6 mill. kr. for Båtsfjord til 46,4 mill. kr. 

for Alta.  

Samlet utgjorde utbetalingene for Finnmark 193,9 mill. kr. og dette påvirker både netto 

driftsresultat og avsetninger til disposisjonsfond sterkt. Av samlet netto driftsresultat på 3,1% 

bidro Havbruksfondet faktisk med 2,2 %. 

Det framgår ikke av vår statistikk om kommunene har benytte midlene fra Havbruksfondet til 

å dekke løpende utgifter for slik å dekke eventuelle underskudd, eller om midlene er avsatt til 

fond eller finansiering av investeringer/nedbetaling av gjeld.  

Tabellen under viser oversikt over utbetaling fra Havbruksfondet til kommuner i Finnmark i 

hele tusen, og i % av brutto driftsinntekter. 

Kommune 

Utbetalinger fra 
Havbruksfondet 

2018 i 1000 kr 

Utbetalinger i % 
av brutto 

driftsinntekter  

Alta 46 448 2,2 % 

Hammerfest 29 961 2,1 % 

Loppa 22 628 13,1 % 

Kvalsund 20 350 12,1 % 

Måsøy 17 178 9,5 % 

Nordkapp 13 843 3,8 % 

Lebesby 13 142 5,8 % 

Sør-Varanger 12 937 1,3 % 

Nesseby 7 614 4,7 % 

Hasvik 7 246 5,0 % 

Båtsfjord 2 596 1,1 % 

Finnmark 193 941 2,2 % 

Troms 349 852 2,2 % 

Landet u/ Oslo 2 361 134 0,6 % 
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4.3 Lånegjeld  
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg 

gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån 

og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier 

noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld er imidlertid 

ikke renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten påvirker budsjettbalansen i 

kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til selvkostområdene (vann, avløp og 

renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og gjeld med 

rentekompensasjonsordninger.  

 

Tabellen under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2016- 2018. 

 

Kommune 2016 2017 2018 

Loppa 30,7 % 22,8 % 16,2 % 

Hasvik 41,9 % 37,8 % 39,7 % 

Kautokeino 58,1 % 54,6 % 54,0 % 

Porsanger 65,9 % 66,1 % 62,9 % 

Kvalsund 67,3 % 71,4 % 63,0 % 

Måsøy 76,4 % 78,0 % 70,3 % 

Nesseby 91,4 % 87,4 % 74,5 % 

Båtsfjord 105,6 % 103,4 % 85,6 % 

Landet u/Oslo 83,1 % 84,5 % 86,6 % 

Nordkapp 89,6 % 92,2 % 89,0 % 

Lebesby 104,1 % 100,9 % 92,3 % 

Alta 77,7 % 75,3 % 93,1 % 

Troms 95,4 % 100,9 % 104,2 % 

Finnmark 103,6 % 101,8 % 105,0 % 

Sør-Varanger 113,3 % 113,7 % 124,4 % 

Tana 110,7 % 116,6 % 127,7 % 

Vardø 160,3 % 138,2 % 135,2 % 

Berlevåg 125,2 % 96,5 % 141,5 % 

Vadsø 138,1 % 139,8 % 148,0 % 

Hammerfest 166,4 % 161,2 % 159,0 % 

Karasjok 47,0 % 47,2 %   

Gamvik 84,8 % 91,3 %   

 

Tabellen over viser at det i løpet av det siste året har vært en økning i netto lånegjeld målt i % 

av brutto driftsinntekter for Finnmarkskommunene sett under ett fra 101,8 % i 2017 til 105 %  

i 2018. For landet som helhet økte netto lånegjeld fra 84,5 % i 2017 til 86,6 % i 2018.  

 

10 av kommunene i Finnmark har høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet pr. 2018 målt i 

% av brutto driftsinntekter. Kommunene Hammerfest og Vadsø har i 2018 høyest 

nettolånegjeld av kommunene i Finnmark med henholdsvis 159 % og 148 %. Deretter følger 

Berlevåg med 141,5 %, Vardø med 135,2 %, Tana med 127,7 % og Sør-Varanger med 124,4 
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%. Finnmarkssnittet er 105,02 % og neste kommune på lista er Alta med 93,1 %. Loppa 

Hasvik og Kautokeino har lavest gjeld med henholdsvis 16,2 %, 39,7 % og 54 %.  

 

Lånegjelden økte for 17 kommuner. Desidert størst økning var det i  Berlevåg med en økning 

på hele 45 prosentpoeng. Finnmark er det fylket i landet med høyest lånegjeld målt i % av 

brutto driftsinntekter. I tillegg til høy netto lånegjeld har kommunene i Finnmark høyest 

renteeksponering sammenliknet med resten av landet. Den er på 69,2 % for Finnmark mens 

nivået for landet u/Oslo er 43,5 %.  Variabelen netto renteeksponering gir en indikasjon på 

hvor mye av kommunens netto renteeksponering som er igjen etter at VAR (vann, avløp og 

renovasjon)- lån, rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold 

til driftsinntektene.  

 

Selv om rentenivået gjennomgående har vært lavt over flere år er det viktig at kommunene tar 

høyde for at en eventuell økning i lånerenten for mange vil kunne gjøre store utslag på 

bunnlinjen i regnskapet.  

 

4.4 Rente- og avdragsbelastning 

Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen 

fremmedkapital, nedbetalingstid o.l. I netto renter og avdrag som vises her vil ikke 

ekstraordinære avdrag fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og her tas det bare 

hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet.  

 

Tabellen viser utvikling i netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter, i 2016-2018.  

 
Kommune 2016 2017 2018 

Vadsø 7,7 % 7,8 % 10,0 % 

Vardø 6,4 % 6,9 % 7,3 % 

Nordkapp 8,2 % 7,7 % 7,3 % 

Hammerfest 9,0 % 7,7 % 6,9 % 

Nesseby 6,7 % 7,0 % 6,4 % 

Tana 5,5 % 6,1 % 6,2 % 

Lebesby 6,9 % 6,9 % 5,8 % 

Måsøy 6,2 % 6,1 % 5,5 % 

Finnmark 5,6 % 5,4 % 5,4 % 

Troms 5,4 % 5,5 % 5,4 % 

Berlevåg 4,6 % 4,3 % 5,3 % 

Alta 4,5 % 4,3 % 4,7 % 

Sør-Varanger 4,3 % 4,3 % 4,6 % 

Porsanger 4,4 % 4,6 % 4,3 % 

Landet u/Oslo 4,3 % 4,3 % 4,2 % 

Kvalsund 2,7 % 2,4 % 3,9 % 

Båtsfjord 4,1 % 3,8 % 3,4 % 

Loppa 3,8 % 3,7 % 2,2 % 

Kautokeino 3,2 % 2,5 % 1,4 % 

Hasvik 1,6 % 1,5 % 1,3 % 

Karasjok 3,1 % 3,1 %   

Gamvik 5,4 % 5,8 %   
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Tabellen viser at kapitalutgiftene, målt som netto renter og avdrag i % av brutto 

driftsinntekter er lik i Finnmark og Troms (5,4 %) og noe høyere enn landet uten Oslo (4,2 

%).  

 

For 12 av 17 Finnmarkskommuner med registrering er kapitalutgiftene større enn 

landsgjennomsnittet.  

 

Vadsø er den kommunen med desidert høyest andel finansutgifter i Finnmark hvor hele 10 % 

av driftsinntektene går til å betjene gjeld. Vardø (7,3 %), Nordkapp (7,3 %), Hammerfest (6,9 

%), Nesseby (6,4 %) og Tana (6,2 %) følger deretter.  

Hasvik, Kautokeino, Loppa, Båtsfjord og Kvalsund har alle lavere finanskostnader enn landet 

uten Oslo med henholdsvis 1,3 %, 1,4 %, 2,2 %, 3,4 % og 3,9 %.  

 

Kapitalutgiftene har vært relativt stabile både på landsbasis og i Finnmark de siste årene. Det 

henger sammen med stabilt lavt rentenivå og at total lånegjeld ikke endrer seg så dramatisk fra 

et år til et annet. Men det er en jevn tendens til økning i lånegjeld og det er absolutt en fare for 

at finanskostnadene vil legge beslag på større andel av driftsinntektene i framtiden, særlig hvis 

rentenivået begynner å stige.  

 

Mange kommuner benytter seg av muligheten som kommuneloven § 50 nr. 7a gir til å betale 

kun minimumsavdrag. I ny kommunelov som trer i kraft 01.01.2020 er det gjort endringer i 

reglene for beregning av minimumsavdrag. Dette er ventet å gi en større avdragsbelastning for 

mange kommuner fra regnskapsåret 2020.  

 

 

4.5 Disposisjonsfond  
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og 

investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si noe 

om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift.  Utviklingen i 

disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177



Side 17 av 18 

 

17 

 

Tabellen under viser utviklingen i disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i 

Finnmark fra 2016 til 2018.  

 
Kommune 2016 2017 2018 

Loppa 15,8 % 15,5 % 27,5 % 

Vardø 19,3 % 22,5 % 24,0 % 

Hasvik 24,4 % 21,3 % 20,9 % 

Måsøy 3,7 % 11,6 % 20,5 % 

Berlevåg 18,2 % 17,3 % 19,2 % 

Lebesby 9,0 % 12,7 % 16,6 % 

Nesseby 12,6 % 15,8 % 15,2 % 

Kvalsund 13,6 % 13,9 % 13,4 % 

Båtsfjord 8,9 % 11,2 % 11,4 % 

Landet u/Oslo 8,3 % 9,9 % 11,0 % 

Hammerfest 8,1 % 6,8 % 8,0 % 

Finnmark 5,2 % 6,1 % 7,4 % 

Troms 2,9 % 4,7 % 6,7 % 

Nordkapp 5,1 % 5,7 % 6,1 % 

Kautokeino 1,5 % 5,2 % 5,9 % 

Vadsø 1,5 % 4,6 % 5,8 % 

Alta 2,8 % 3,8 % 4,1 % 

Sør-Varanger 1,4 % 1,8 % 4,1 % 

Porsanger 1,4 % 0,8 % 1,5 % 

Tana 1,5 % 2,3 % 1,4 % 

Karasjok 1,8 % 0,2 %   

Gamvik 0,3 % 4,5 %   

 

Vi ser at det har vært en markert økning i disposisjonsfond både i Finnmark, Troms og på 

landsbasis fra 2016-2018. Det er en positiv trend som vi håper kan fortsette. En forklaring på 

dette kan være at regnskapsresultatene har vært gode som følge av at skatteinngangen har blitt 

større enn statsbudsjettet har lagt opp til de siste årene. En annen forklaring er at en del av 

kommunene som har fått utbetalinger fra Havbruksfondet, har valgt å sette deler av midlene 

på disposisjonsfond.   

 

Ni av kommunene i Finnmark har høyere disposisjonsfond enn landsgjennomsnittet. Av de er 

Loppa på topp med 27,5 %. Vardø, Hasvik, og Måsøy ligger også over 20 %. Berlevåg, 

Lebesby, Nesseby og Båtsfjord ligger mellom 11 og 20 %. Lengst ned finner vi Porsanger og 

Tana. 

 

Det er mange kommuner som tilsynelatende har veldig god økonomi vurdert etter størrelsen 

på disposisjonsfondet. Det er vanskelig å gi en vurdering av dette uten å samtidig vurdere 

situasjonen for eiendomsmassen og hvor store investeringsbehov kommunen har. For en 

kommune som står overfor store investeringer med påfølgende stor gjeldsøkning så er det 

avgjørende å ha store buffere å gå på både i form av fond og som margin i driftsbudsjettet.  
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5. Avsluttende merknader 
Fylkesmannen vil utarbeide en utfyllende rapport om demografi, kommuneøkonomi og 

tjenestedata etter at de endelige KOSTRA-tallene publiseres 15. juni 2019. 
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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 

Øystein Fredheim 
Rønning Østgaardsvei 46 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/385-2 5584/2018 69/804 12.09.2018 

 

Rønning Østgaardsvei 46: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
terasse med carport - gnr 69 bnr 804 

 
Saksopplysninger/vurderinger:  
Søknaden gjelder bygging av terrasse på 5 x 9 m med carport. Tiltaket er helt i tråd 
med gjeldende reguleringsplan. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Øystein Fredheim 
byggetillatelse uten ansvarsrett til bygging av terrasse på 5 m x 9 m med carport i 
Rønning Østgaardsvei 46. 
 
 
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 

Skjervøy kommune v/Einar Lauritsen 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/457-9 5665/2018 69/1 18.09.2018 

 

Kirkegårdsveien34 B: Søknad om igangsettingstillatelse (2) av hele tiltaket i 
forbindelse med bygging av barnehage - gnr 69 bnr 1 

 
Saksopplysninger/Vurderinger:  
Det søkes om igangsettingstillatelse (2) av deler av tiltaket i forbindelse med bygging 
av barnehage. 
 
16.04.2018 ble det gjort følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune fikk innvilget igangsettingstillatelse (nr.1) til grunn og 
fundamenteringsarbeider til bygging av barnehage på Prestegårdsjorda. 
 
Verte Landskap & Arkitektur AS ble tildelt ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO arkitektonisk 
utforming, i forbindelse med bygging av barnehage på Prestegårdsjorda i tiltaksklasse 2. Ar-Ing 
AS frasa seg SØK funksjonen, som de hadde i rammesøknaden. 
 
Peyma Entreprenør AS ble tildelt ansvarsrett i funksjonene UTF på plass støpte betong-
konstruksjoner og UTF på tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, i tiltaksklasse 2.  
 
Robertsen og Slotnes AS ble tildelt ansvarsrett i funksjonen UTF på Grunnarbeid og 
landskapsutforming, tiltaksklasse 2. 
 
Norsurvey AS ble tildelt ansvarsrett i funksjonene PRO oppmålingsteknisk prosjektering og UTF 
på innmåling og utstikking av tiltak, begge i tiltaksklasse 1. 
 
Rambøll Norge AS ble tildelt ansvarsrett i funksjonen PRO, konstruksjonssikkerhet, egne 
arbeider og stabilitet i tiltaksklasse 2. 
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Steinar Pettersen VVS-teknikk AS  ble tildelt ansvarsrett i funksjonene PRO Varme og 
kjøleanlegg og PRO på sanitæranlegg i tiltaksklasse 2. 
 
Nord Troms Rør AS ble tildelt ansvarsrett i funksjonene UTF på sanitærinstallasjoner og UTF på 
varme og kjøleanlegg, begge i tiltaksklasse 2. 
 
DMR Miljø og geoteknikk AS ble tildelt ansvarsrett i funksjonen PRO geoteknisk prosjektering i 
tiltaksklasse 2. 
 
 
Arbeidstilsynets vedtak datert  01.08.2018: 

«Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9 samtykke til planene. Samtykke gis 
på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. Samtykket er 
ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir samtykke til planene 
betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er 
tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir overholdt og at 
arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.» 

 
Total Brannsikring AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO, brannkonsept, i tiltaksklasse 3. 
Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
Mikalsen Installasjon AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF på brannalarm, nød 
og ledelys i tiltaksklasse 3. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
Siv Ing Pål Pettersen søker om ansvarsrett i funksjonene: 

 Uavhengig kontroll av Brannkonsept i tiltaksklasse 3. Ansvarsområdet dekkes ikke med 
sentral godkjenning. 

 Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. Ansvarsområdet dekkes 
med sentral godkjenning. 

 Uavhengig kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 2. Ansvarsområdet dekkes med sentral 
godkjenning. 

 Uavhengig kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2. Ansvarsområdet dekkes med 
sentral godkjenning. 

 
Blikkenslager Bjørn Mella AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF på ventilasjon og 
klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 jf. § 21-2 gis Skjervøy kommune igangsettings-
tillatelse (nr.2), for deler av tiltaket til bygging av barnehage på Prestegårdsjorda. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Total Brannsikring AS ansvarsrett i 
funksjonen PRO, brannkonsept, i tiltaksklasse 3.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Mikalsen Installasjon AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF på brannalarm, nød og ledelys i tiltaksklasse 3.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Siv. Ing Pål Pettersen ansvarsrett i 
funksjonene: 
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 Uavhengig kontroll av Brannkonsept i tiltaksklasse 3 
 Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
 Uavhengig kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 2 
 Uavhengig kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Blikkenslager Bjørn Mella AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF på ventilasjon og klimainstallasjoner 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: 
Verte - landskap og arkitektur as    
Siv Ing Pål Pettersen    
Total Brannsikring AS    
Mikalsen Installasjon AS    
Blikkenslager Bjørn Mella AS    
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
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9189   SKJERVØY        
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www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Randi Solvang Kaasbøll 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/131-2 6065/2018  03.10.2018 

 

Klaus Dreyersvei 14: Søknad om dispensasjon fra TEK 17 og om 
bruksendring fra en til to bruksenheter i forbindelse med renovering av bolig 
- gnr 69 bnr 372 

 
Saksopplysninger:  
Eiendommen 
Ligger i Kaus Dreyersvei 14 på Skjervøy. Er registrert, bebygd med en bolig med 
bygningsnummer 11608221. Boligen ble tatt i bruk i 1956. 
 
Vurderinger: 
Bruksendring fra en bruksenhet til 2 er søknadspliktig jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1 
bokstav d. Det vil si at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av bruksendring skal ivaretas 
av foretak med ansvarsrett. 
 
Torkjel Henriksen søker om følgende ansvarsretter: 
 

 SØK for bruksendringen i tiltaksklasse 1. 
 PRO 
 UTF 

 
AR-ing AS søker 
 KONT av bruksendringen i tiltaksklasse 1. 

 
Ansvarsområdene dekkes ikke med sentral godkjenning. Kjell Arne Sørensen har tidligere 
gjennomført slike oppgaver i Skjervøy kommune. 
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Kjell Arne Sørensen drev i mange år entreprenør firmaet «Sørensen og Sønn AS» i Skjervøy 
kommune. Han bygde fritidsboligen og opplyser om at ved gjennomgang av boligen (på telefon 
31.07.2018 med Svein Solberg) holder de tekniske krav som gjaldt for boliger i 2003.  
 
Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 
eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 
uforholdsmessige store kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 
nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. En ombygging til dagens tekniske krav vil medføre 
uforholdsmessige store kostnader. Bruksendringen medfører derfor at det må gis dispensasjon fra 
TEK17 på radonsperre, ventilasjon og fra isolasjonskrav. 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, fjerde ledd, gis bokstav d, gis Kari Mathiassen 
bruksendring for eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr 54 bnr 2. Bygningen, med 
bygningsnummer 402087, endres til bolig. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-2, fjerde ledd, gis Kari Mathiassen dispensasjon fra 
TEK10 for radonsperre, ventilasjon, isolasjonskrav og lufttetthet i forbindelse med søknad om 
bruksendring fra fritidsbolig til bolig. 
 
Dispensasjonen begrunnes med ombyggingen gjør det vanskelig å tilpasse byggverket til dagens 
tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Vi betrakter bruksendringen som forsvarlig og 
nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Kjell Arne Sørensen ansvarsrett i følgende 
funksjoner: 
 

 SØK for bruksendringen i tiltaksklasse 1. 
 KONT av bruksendringen 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: 
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AR-Ing AS    
Henriksen Grunn og Bygg AS    
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 Bankkonto: 
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9180 SKJERVØY 
 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/412-2 6151/2018  18.12.2018 

 

Vorterøy: Søknad om byggetillatelse uten ansvarsrett for bygging av anneks 
til fritidsbolig - gnr 48 bnr 17 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015- 2027 
 
Saksopplysninger:  
Margareth Bless søker om byggetillatelse for anneks til fritidsbolig, stort 14 m2, på gnr 48 bnr 17 
på Vorterøya. 
 
Ingen naboer har ytret seg imot tiltaket. Siden annekset bygges på et eksisterende gårdstun med 
tidligere bolighus som i dag er en fritidsbolig, anser Skjervøy kommune at en høringsrunde til 
sektormyndigheter som unødvendig. Det er ikke registrert kultur minner på eiendommen. 
(https://askeladden.ra.no/AskeladdenInnsyn). 
 
I Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015- 2027 er området definert som et 
LNFR område. 
 
Eksisterende fritidsbolig er et gjenreisnings hus som ble tatt i bruk i 1948. Huset har 2 etasjer og 
kjeller. Bruksarealet til huset er på 125 m2. I tillegg står det et uthus på 48 m2 på tomta.  
 
Anneks til fritidsbolig (182) i matrikkelen. Anneks er et frittliggende bygg beregnet for 
overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres 
bruksareal til bolig på slike bygg. (Kilde: 9.3 Bygningstyper (basert på NS 3457)). 
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Vurderinger: 
 
Utfra den beskrivelse og tegninger som foreligger i saken kan ikke Skjervøy kommune se at dette 
bygget er søknadspliktig. Annekset Deres kommer inn under bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 20-4 bokstav a. jfr byggesaksforskriften § 4-1 bokstav b sitat: Tilbygg som ikke 
inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) 
eller bebygd areal (BYA) på over 15m2. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke 
overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket. Sitat slutt.  
 
Utfra denne forståelsen kan bygging av annekset på Deres tomt igangsettes uten å søke 
eller noen godkjenninger.  
 
Når tilbygget er oppført melder De dette inn til kommunen slik at tilbygget kan bli registrert.  
 
Dette til orientering.   
 
Beklager lang saksbehandlingstid. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
77775521 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Iselin Skallebø og Rudi Simonsen 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/362-2 5618/2018 L42 21.09.2018 

 

Nedre Ringvei 10: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Ringveiene og tillatelse i ett trinn for bygging av tilbygg -  gnr 69 bnr 246 

 
Rudi Simonsen og Iselin Skallebø søker dispensasjon/utvidelse av utnyttelsesgraden fra 0,2 til 
0,3 i reguleringsplan for Ringveiene og om tillatelse i ett trinn til oppføring av 2 tilbygg med 
balkonger, trappeplatt overbygd trappenedgang til kjeller (jfr. tegning) i Nedre Ringvei 10.  
Et tilbygg skal være utvidelse av eksisterende stue og et tilbygg skal bli et soverom.   
 
         BYA  BRA 

 
 
Naboer er varslet og Skjervøy kommune som nabo anses som varslet i byggesøknaden. Ingen har 
protestert på tiltaket og på at det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til utvidelse av 
utnyttelsesgraden fra 0,2 til 0,3 i reguleringsplanen for Ringveiene. 
     
Storesté Entreprenør AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK samt funksjonene PRO og UTF 
bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner.  
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Henriksen Grunn og Bygg AS søker om ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF Grunnarbeider 
tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning i omsøkte funksjoner men har hatt 
lignende godkjenning i Skjervøy kommune.  
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Iselin Skallebø og Rudi Simonsen 
dispensasjon fra § 3 i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Ringveiene til utvidelse av 
utnyttelsesgraden fra 0,2 til 0,3.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Iselin Skallebø og Rudi Simonsen 
byggetillatelse i ett trinn til oppføring av tilbygg med overbygd trappenedgang til kjeller (jfr. 
tegning) i Nedre Ringvei 10.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Storesté Entreprenør AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK samt funksjonene PRO og UTF bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Henriksen Grunn og Bygg AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF Grunnarbeider 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: 
Storesté Entreprenør AS    
Henriksen Grunn og 
Bygg AS 

   

190



 

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 

Artic Panorama Lodge AS 
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Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/230-13 5803/2018 44/22 24.09.2018 

 

Uløybuktveien 302: Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak gnr 44 bnr 22, 23 og 30 

 
Saksopplysninger/vurderinger:  
 
Ansvarlig for utslippet: Artic Panorama Lodge AS 
Bygingstype: Hotell bygg med 3 utleiehytter og 24 senger og SPA bygg. 
Beregnet pe:  30 pe med tømming hvert andre år og 50 pe med tømming hvert år 
Anleggstype: Slamavskiller 12 m3 med utslipp til sjø 
Restutslipp: Utslipp til sjø på dybde 10 m under laveste lavvann. 
 
Vi viser til søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av 23.09.2018 og 
kapasitetsberegninger fra Lyngen Plast. 
 
Utslippstillatelsen erstatter tillatelse gitt for det tidligere skolebygget i 1975. 
 
Det søkes om følgende ansvarsretter: 
 
HT Rør AS søker om SØK, PRO og UTF av avløpsanlegget. Ansvarsområdene dekkes delvis inn 
ved sentral godkjenning. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forurensingsforskriften § 12-5 gis Artic Panorama Lodge AS utslippstillatelse for 
alt av avløpsvann fra hotellbygning, utleiehytter og SPA- anlegg som berører eiendommene gnr 
44 bnr 22, 23 og 30. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 og §20-2 gis Artic Panorama Lodge AS tillatelse i 
ett trinn til anlegning av slamavskiller og utslippsledning til sjø for privat avløpsanlegg på 
eiendommen gnr 44 bnr 22, 23 og 30. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis HT Rør AS ansvarsrett i funksjonene SØK, 
PRO og UTF for anlegging slamavskiller og utslippsledning til sjø for privat avløpsanlegg på 
eiendommene gnr 44 bnr 22, 23 og 30 i tiltaksklasse 1. 
 
Vedtakene er gjort med forbehold om at det gjøres en skriftlig avtale, som tinglyses som hefte på 
gnr 44 bnr 30 som avløpsanlegget er bygget på. 
 
 
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: 
Comfort-Tromso - Tom Erik Nyborg    
Kurt Steinar Wiik    
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 967032271 
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MØTEREFERAT 

PROSJEKT 

Sentrumsplan Skjervøy 

PROSJEKTLEDER 

Milan Dunđerović 

DATO 

05.12.2018 

PROSJEKTNUMMER 

10209686 

REFERENT 

Milan Dunđerović 

NESTE MØTE 

 

STED Skjervøy DATO 03.12.18 TID 09.00-

14.00 

DELTAKERE Cissel Samuelsen Skjervøy kommune [SIGN]  
 

 Kjell Ove Lehne  Skjervøy kommune   

 Silja Karlsen                                            Skjervøy kommune  

 Roger Pedersen  Sweco Norge AS 

 Milan Dunđerović                                     Sweco Norge AS 

KOPI TIL Formannskapet i Skjervøy [company name]  [SIGN]  
 

 

[Subject of meeting] 

Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Frist 

1 Presentasjon av Sweco 

Kort presentasjon av Sweco – faggrupper, kontorer. Kort 

presentasjon av prosjektleder og fagteamet som skal jobbe med 

prosjektet.  

 

[SIGN]  [Done]  

2 Kort presentasjon av Skjervøy kommune 

Rådmann har presentert oppsett i Rådmannsstaben, ansvars 

områder. Det er opplyst om prosjekter av betydning for områdeplan 

Skjervøy sentrum.  

 

  

3 Prosjektteam 

Silja Karlsen vil være kontakt person på vegne av Skjervøy 

kommune. 
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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Frist 

Milan Dunderovic er prosjektleder i Sweco. 

Faggruppe i Sweco er ikke endret i forhold til tilbudet. 

 

4 Mål med sentrumsplan 

Kommunen ønsker fortetting i sentrum, samt øke trivsel for 

innbyggere og brukere av sentrum. Den nye sentrumsplan skal 

også skape gode utviklingsmuligheter for industrien i 

sentrumsområdet.  

Flere boligprosjekter er satt påvent grunnet ny sentrumsplan for 

Skjervøy. 

Kommunen vurderer ekspropriering i sentrum. Avklaring om man 

kan gjøre dette i løpet av prosessen.  

Mange av dagens eiendommer i sentrum omfattes av gamle 

reguleringsplaner som er utdatert i forhold til dagens ønsker om 

utvikling. I løpet av årene er det gitt mange dispensasjoner fra de 

gjeldende reguleringsplanene. Det er fare for at tilfeldig utvikling vil 

prege fremtidsbildet.  

Planområdet preges generelt av boligmangel og store arealer 
avsatt til industri. Største utfordring knyttet til industri er parkering 
for vogntog. En mulig løsning er regulering av større boligområde 
og et eget parkeringsområde utenfor sentrum.  
 

  

5 Aktører i planarbeidet 

I tillegg til de administrasjon, politikere og diverse 

befolkningsgrupper er det planlagt å invitere Kystverket inn i 

prosessen. Kommunen har uttrykt behov for å inkludere Statens 

vegvesen (SVV) i prosessen. Hovedgrunn til det er Strandgata er 

fylkesveg. SVV bør aktivt bidra til å finne gode løsninger for 

Strandgata i forhold Havnegata som er kommunalvei.  

Kystverket skal også involveres i planarbeidet siden planområdet 

omfatter fiskerihavn. 

 

  

6 Faglig støtte 

Sweco ber om å få tilsendt all informasjon som er relevant i forhold 

til planområdet: 

 De gjeldende reguleringsplaner 

 Utredninger innenfor planområdet 
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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Frist 

 SEFRAK-register 

 Tidligere utredning av kulturminner 

 Kommuneplan samfunnsdel 

 Kartgrunnlag 

Kommune ønsker konkrete og tidligst mulig meldinger om hva 

slags informasjon kommunen kan bidra med.    

Innenfor planområdet er det ikke verna bygninger, det er imidlertid 

foreslått verna bygninger. 

 

7 Fremdriftsplan 

Sweco skal snart komme med detaljert fremdriftsplan. 

Fremdriftsplanen er avhengig av fastsetting av møteplan for 

Skjervøy kommune, det vil bli vedtatt den 12. desember.  

Annonsering av plan og planprogram bør skjer i februar, med 

leveringsfrist av dokumentasjon til kommunen den 1.februar.  

Workshop og folkemøte bør finne sted tett i forbindelse med 

offentlig oppstart av planen. Kommunen vil være behjelpelig i 

forbindelse med møtene. Det er også mulighet til å disponere en 

kontorplass på rådhuset, men det må meldes i relativt god tid.  

Kommunen foreslår at planen presenteres i Regional planforum i 

løpet av januar for å få innspill til planprogrammet.  

Annonsering av oppstart bør skje i februar. I annonseringen bør 

det opplyses om folkemøte som skal avholdes ca. 2 uker etter 

annonseringen. Oppstartsmøtet skal brukes til å opplyse om 

muligheter for involvering og medvirkning i planprosess.  

 

  

8 Befaring 

Det ble gjennomført befaring i bil. Befaringen bekrefter 

overveldende nærvær av industri i sentrum, samt enkelte kvaliteter 

som bør videreutvikles til å danne et hyggelig sentrumsområde. 
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Fremdriftsplan 

 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Oppstart *             

Befaring              

Planprogram               

Annonsering av 

oppstart 

  *           

Workshop  
 

* *uk          

Folkemøte   *           

Behandling av 

innspill 

  
 

**          

KU-delen              

Planbeskrivelse     *          

ROS-analyse               

Plankart              

Bestemmelser              

Miljø prøvetaking              

Innlevering av 

plan 

      
 

 *     

Adm. behandling              

Politisk behandling              

Offentlig ettersyn              

Merknadsbehandli

ng 

         
 

 **  

Adm. behandling              

Vedtatt plan i 

kom.styret 

             

 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

*Møte i Skjervøy kommune 
*uk – Ungdomskonferanse 2019 
** Skypemøte 
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 Oppstartsmøte (avholdt 3. desember 2018) 

 Annonsering av oppstart og planprogram (februar 2018) 

 Høringsperiode (februar 2018 – mars/april 2019) 

 Workshop og folkemøte (februar 2019) 

 Arbeid med detaljplan med tilhørende plandokumenter frem til innlevering til 

1.gangsbehandling (april 2018 – august 2019) 

 Innlevering av komplett planmateriale (august 2019) 

 Offentlig ettersyn av detaljregulering (oktober - november 2019) 

 Merknadsbehandling (november 2019) avhengig av antall og innhold i de innkommende 

merknadene 

 Administrativ forberedelse av saken for politisk behandling i kommunestyret (desember 

2019) 

 Vedtatt reguleringsplan i Skjervøy kommunestyre (desember 2019) 

 

 

 

Sweco Norge AS 

Milan Dunđerović 

Areal- og samfunnsplanlegger 
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