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Rådmannens innstilling
Planutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Forslag til reguleringsplan for rorbuer i Ytre havn, Skjervøy, med plankart datert 10.10.2010,
med tilhørende bestemmelser datert 25.10.2010, planbeskrivelse datert 26.10.2010 vedtas i
medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:
1. Avstand byggelinje mot fortau reduseres med 2 m.
2. Krav til universell utforming av uteområder og rorbuer tas med i
reguleringsbestemmelsene.
Anbefalingen betinger at rapporten fra den geotekniske fagkyndige viser at området er egnet.

Saksopplysninger
Understående er et utdrag fra planbeskrivelsen, det vises til planbeskrivelsen som helhet for
innsikt i reguleringsplanen.
Oppdragsgiver for utarbeiding av forslag til reguleringsplan for rorbuer i Ytre havn, Skjervøy er
Skjervøy kommune. Skjervøy formannskap vedtok i møte 28.04.2010 i sak 40/10 at det skal
iverksettes regulering i Ytre havn Skjervøy. Formålet med reguleringa er å legge til rette for
rorbuanlegg, i minst mulig konflikt med nærings / industriområdet, og å legge til rette for at
føringene i fiskerihavneplanen ivaretas.
Reguleringsplanen skal legge til rette for at Hotell Maritim Skjervøy AS kan utvide sin aktivitet
til å omfatte utleie av rorbuer med tilhørende utleie av fiskebåter. Det er en premiss at
rorbuanlegget er i minst mulig grad i konflikt med nærings og industriområdet på nordre side,
og at det ikke kommer i konflikt med trafikkområdet i sjø i tilknytning til DS kaia.
Sammendrag fra planbeskrivelsen
I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven ble ny oppstart av planarbeidet i regi av
Barlindhaug Consult AS(BC) kunngjort ved annonse i Framtid i Nord og ved brev datert
12.05.10 til berørte parter og offentlige etater.
Planen som fremmes innehar følgende formål:
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PLANPROSESSEN
Forhåndsvarsling og kunngjøring
I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven ble ny oppstart av planarbeidet kunngjort ved
annonse i Framtid i Nord og ved brev datert 12.05.10 til berørte parter og offentlige etater.

Fig 3 Avgrensing av planområdet ved varsling.
Forskrift om konsekvensutredninger
Innen planområdet er det ikke registrert kulturminner på land eller i sjø. Etter en konkret
vurdering har Skjervøy kommune konkludert med at planen hverken utløser utredningsplikt etter
§ 2 eller § 3 i Forskrift om konsekvensutredninger.
BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Beliggenhet og avgrensning av varslet planområde
Varslet planområde ligger ved Strømmeberget i Ytre havn, det avgrenses mot østre side av
dampskipskaia og omfatter sjøarealet mellom kaia og industriområdet, og del av industriområdet
inntil Lerøy Auroras fabrikkanlegg. Mørenot sitt anlegg inngår i planområdet. Mot sør
avgrenses planområdet i trafikkområde i sjø.
Mot nord avgrenses arealet mot kjøreveg / trafikkområde. I indre del av bukta er det etablert en
”venteromskafe” mellom sjøen og Havnegata. Området framstår som et tradisjonelt
havneområde, med offentlig trafikkområde / kai og utfylt industriområde på østre side, preget av
utelagring for bedriften Mørenot.

Fig. 18. Avgrensing av planområdet.
Innsnevring av planområdet
På bakgrunn av avklaringer etter varslet oppstart av planarbeidet jfr. pkt. 3.5.1.3, så en det som
riktig å avgrense forslag til reguleringsplan til kun å omfatte rorbuanlegget og trafikkområde i
sjø mellom DS kaia og industrifyllinga.

Fig 19. Ny avgrensning av planområdet i forb. med utkast til plan. Alt. I.(svart stiplet linje)

Fig 20. Seneste avgrensning av planområdet Alt 2 (svart stiplet linje).
telekabel.

BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Generelt
Reguleringsplanen (Alt.2) viser en løsning der byggeområdet legges i hovedsak i sjøområdet, og
delvis inn på industriområdet, der det beskjærer I5 med 180 m2. Regulert kaiområde for
industrien beskjæres med 347 m2. Dette er arealer som i hovedsak ikke er utfylt eller kai bygget.
Rorbuområdet kommer ikke i konflikt med den havnefaglige definering av havneområde i sjø.
Reguleringsplanen fastsetter rammene for rorbuprosjektet. Den viser areal avsatt til bebyggelse
og anlegg, med fastsatte byggegrenser. Merk at byggearealet er i sjø og forutsetter at rorbuene
fundamenteres på utfylt areal, på peler eller ved en kombinasjon av dette. I forkant av denne
fronten kan det legges flytebrygger innenfor byggrensen.
Byggegrensen mot nord er fastsatt i forhold til eksisterende veg, slik den framkommer på
kartgrunnlaget.
I forbindelse med rammesøknaden skal det i tillegg til skisseprosjekt for rorbuene angis:
Atkomster, kjøre - og gangveger, parkeringsplasser, bryggefront foran rorbuene, plassering av
flytebrygger, samt gjerde / skjerm mot industriområdet.

Reguleringsformål

Fig 32. Utsnitt av reguleringsplankartet dat. 10.10.10. (Alt. 2)

Fig 33. Reguleringsformål.
Arealene knyttet til de ulike formålene framkommer på overstående utsnitt av reguleringsplanen.

Fig 34. reguleringsplan sett i sammenheng med gjeldende regulering.

Fig 35. formålslinjer, forslag til regulering lagt inn på gjeldende plangrunnlag. Overlapping av industri
og kaiområde.

Bebyggelse og anlegg
Innenfor dette arealet tillates etabler 7 rorbuer, med tilhørende kai og flytebrygger.

Det tillates bygget med en mønehøyde på maks 5,5 m gesimshøyde fra planum brygge på kote
3,0.
Laveste tillatt planumshøyde for rorbuene er kote +3,0, gulv kote 3,2. Tillatt takvinkel mellom
27 og 33 grader. Møneretningen skal være vinkelrett på kaifront / sjølinje.
I forkant av rorbuene skal det bygges trekai. Ved utfylling av byggeområde, skal fyllingsfoten
ikke overskride byggegrensen. Eventuell fylling foran rorbuene skal avsluttes med vertikal
bryggekant.
Flytebrygger for opp til 14 utleiebåter i ca. 20 fots størrelse kan legges på ytre side av brygge.
Flytebryggene kan ikke overskride definert byggegrense i sjø.
Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet med et tregjerde som sperrer for adgang
fra rorbuområdet til industriområdet.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det anlegges parkeringsplasser i indre kant av DS kai, med atkomst fra fylkesveg 866, som
ender på kaiområdet, ved godsterminalen.
Grønnstruktur
Eksisterende steinbelegging på torg og strandpromenade skal beholdes. Torg og
strandpromenade skal være et offentlig områdesom ikke berøres av byggetiltaket for rorbuer.
Områdets grønnstruktur skal oppgraderes med grønn beplanting, på egnet vis, etter kommunal
plan.
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Hensikten med formålet er å sikre påkrevet manøvreringsareal for offentlig skipstrafikk til DS
kaia, samt for skipstrafikk i forbindelse med kaiene i tilknytning til industriområdet.
Klima
Det kan etableres skjerming mot dominerende vindretninger.
Estetikk
Det vektlegges i planen at bebyggelsen skal være tilpasset omgivelsene på en god måte når det
gjelder form, farge og plassering.
Miljøforhold
Anlegget må tilknyttes offentlig VA-anlegg.
Støy kan være en faktor i forhold til aktiviteten ved Mørenot. Bedriften yter service til
fiskeflåten, og dette kan medfør støy og aktivitet som kan oppleves forstyrrende når folk ligger
og sover.
Bedriften har beskrevet at det kan forekomme lukt til tider.
Grunnforhold
Bestemmelsene til planen forutsetter at grunnforholdene (kvikkleire) er avklart før det gis
byggetillatelse.
Risiko og sårbarhet
ROS-skjema er utfylt, og vedlegges planmaterialet.
Essensen i denne vurderingen er:
 Før byggetillatelse gis, skal tilfredsstillende atkomst være etablert.

 Det vurderes videre slik at rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet med et
tregjerde som sperrer for adgang fra rorbuområdet til industriområdet.
Undersøkelser som vurderes nødvendig før byggetillatelse er:
 Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av grunnforholdene før byggetillatelse gis.
 Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av radon før byggetillatelse gis.
 Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om
byggetillatelse av brygger og flytebrygger før byggetillatelse gis.
 Strømleverandøren skal gjøre en vurdering av elektromagnetisk stråling fra
eksisterende høyspentnett i forhold til rorbuene.

Kulturminner
Det er ikke registret kulturminner i planområdet.
KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
Overordnete planer og vedtak
Gjeldende regulering endres fra havn / trafikkområde til park – torg, parkeringsplasser og fortau.
Uregulert areal i sjø reguleres til byggeområde, turistformål og havneområde i sjø.
Eksisterende bebyggelse
Tiltaket som reguleringen skal gi grunnlag for berører ikke eksisterende bebyggelse.
Eiendommer
Byggeområdet omfatter kommunal eiendom og statlig allmenning i sjø.
Topografi
Etablering av rorbuer forutsetter utfylling eller peling eller i kombinasjon i indre del av bukta.
Klima
Planlagte bebyggelse antas å ha ubetydelig virkning for lokalklimaet.
Grønne interesser
Planforslaget berører ikke eksisterende grøntareal.
Veg og trafikk
Planforslaget forutsetter bruk av eksisterende atkomst fra fylkesveg 866 til DS kai.
Miljø
Driften av anlegget vil ikke skape uakseptable miljømessige forhold for nabobebyggelse.
Derimot vil framtidige gjester kunne oppleve ulemper knyttet til støy fra hhv vegtrafikk og
tilliggende virksomheter, selv om disse forholder seg til gjeldende krav.

Offentlig kommunikasjon
Anlegget er nært busstopp og offentlige båtruter.
Vann og avløp
Tilknytning til offentlig VA anlegg et må etableres og skal godkjennes av kommunen.
Strømforsyning
Framføring av strøm fra nærliggende el.anlegg.
Utbyggingsavtale
Kommunen har ikke ønsket at det skal varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.
OFFENTLIG ETTERSYN
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10, ble det fattet vedtak i planutvalget i møte
18.11.2010 om utlegging av forslag til reguleringsplanen til offentlig ettersyn. Planen lå til
offentlig ettersyn i 6 uker, merknadsfristen var satt til 10.01.2011.
Merknader
Det ble mottatt 6 merknader
Dag Dyrnes, dat. 27.12.2010, fra Fylkesmannen i Troms, dat.24.11.2010, Hotel Maritim,
dat.29.12.2010, Kystverket, 03.01.2011, NVE, dat. 04.01.2011, Statens vegvesen,
dat.05.01.2011
Merknadene blir i det følgende kommentert fra rådmannen:
Merknad fra dag Dyrnes, dat. 27.12.09
Administrasjonens kommentar:
Forholdet Dag Dyrnes påpeker vedr. bevaring av flytebrygga er ivaretatt i forslaget til
reguleringsplan. Bruken av brygga reguleres ikke, men kommunen ser ingen grunn til at praksis
skal endres. Vedr. ringbolt kan Dyrnes kontakte teknisk avdeling når dette blir aktuelt.
Merknad fra Fylkesmannen i Troms, dat. 24.11.2010
Administrasjonens kommentar:
Planbestemmelsene er etter kommunens vurdering formålstjenelig sett i sammenheng med
plankart og beskrivelse. Kommunen vil gjennomføre nødvendige tiltak både for sjø og land jf.
forurensningsforskriften, som ivaretar miljømålet for området.
Hensynet til miljø :
Kommunen mener forhold til spredning av miljøgifter fra forurenset grunn er vurdert å ikke
være en risiko i dette området. Skjervøy havn er i stor grad mudret og områder som er registrert
på www.sft.no/grunn viser at det er bare ved skipsverftet som det er mistanke om slik påvirkning i
Skjervøy havn.
Kommunen mener at de faktorer som har en ”ROS messig” side framkommer i Ros skjemaet
med påfølgende kommentar og anmerking av reguleringsmessig konsekvens vedr. vilkår og
rekkefølge (pbl. §12-7 nr. 10) samt hvilke nærmere undersøkelser som kreves. (pbl. § 12-7 nr
12.), ivaretar aspektet vedr. ROS for dette reguleringsplanområdet og den intensjon som ligger i
plan- og bygningsloven.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser
vedr vilkår og rekkefølge:
a) Det kan ikke gis brukstillatelse til rorbuene før parkeringsplass PI er bygget og
atkomst og avkjørsel fra fylkesveg til parkeringsplass PI er godkjent av kommunen
og Statens vegvesen.
b) Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse.
c) Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet, med et tregjerde som sperrer
for adgang fra rorbuområdet til industriområdet.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 12 gis følgende bestemmelser
vedr nærmere undersøkelser:
Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av grunnforholdene før
byggetillatelse gis.
Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av radon før byggetillatelse gis.
Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad
om byggetillatelse for brygger og flytebrygger.
Strømleverandøren skal gjøre en faglig vurdering av elektromagnetisk
stråling fra eksisterende høyspentnett i forhold til rorbuene.
Krav til universell utforming av uteområder og rorbuer tas med i reguleringsbestemmelsene,
som revideres.
Merknad fra Hotel Maritim, dat.29.12.2010
Administrasjonens kommentar:
Poenget med byggegrensen fra fortauet, er at det må gis et rom mellom fortauet og rorbuene.
Dette vil være en kvalitet i forhold til rorbuenes funksjon, og deres omgivelser. Imidlertid ser
man at det vil være mulig å redusere litt på ”rommet” mellom fortau og byggelinje. Byggelinja
kan trekkes 2 m mot fortauet.
Merknad fra Kystverket dat.03.01.2011
Administrasjonens kommentar:
Kystverket bemerker at dersom arealet reguleres til ”turistformål”, vil de ikke på et senere
tidspunkt være behjelpelig med å opparbeide nye arealer som reguleres til fiskeriformål. Dersom
et slikt behov skulle melde seg, er det kommunen som må stå ansvarlig for et slikt tiltak.
Det gjøres oppmerksom på at alle tiltak langs land og ut i sjøen (bygninger, kaier, molo, kabler,
ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg .m.m.) må i tillegg til behandling etter pbl. behandles
etter havne- farvannsloven av 17.04.2009. (Det vises til tidligere uttalelser i saken dat. 24.08.09
og 25.05.2010
Kfr. disse uttalelser.
Ut fra Kystverkets merknad ville konklusjonen fra kommunen måtte bli at en legger forslaget til
regulering ”på is” inntil Kystverkets policy endres, eller at en i sakens anledning går i nærmere
dialog med Kystverket for å få visshet om at Skjervøy havn ikke blir nedprioritert av Kystverket
som følge av et vedtak om regulering av rorbuanlegg i Ytre havn. (For øvrig en plan som
fiskarlaget på Skjervøy har gitt sin aksept for.)
Kommunen valgte siste alternativ, og ordfører og teknisk sjef avholdt et telefonmøte med
Kystverket den 17.02.2011. Ut fra dette møtet ble det klart at Kystverket ikke vil endre sin
nåværende el. framtidige policy i forhold til tiltak i Skjervøy havn, selv om reguleringsplanen
for rorbuer blir vedtatt og gjennomført. Kystverket skal ikke styre alt som foregår i havna. For
øvrig har Kystverket oppfattet at det allerede disponeres områder i havna til annen virksomhet.

På denne bakgrunn tas Kystverkets merknad med etterfølgende møte til orientering, og
kommunen konkluderer med at Kystverket ikke vil endre sin policy overfor kommunen selv om
reguleringsplan for rorbuer i Ytre havn blir vedtatt.
Merknad fra NVE dat.04.01.2011
Administrasjonens kommentar:
NVE presiserer at grunnforholdene og mulig fare for kvikkleireskred må utredes. I første
omgang kan det gjøres en vurdering av geoteknisk fagkyndig om det foreligger potensiell
skredfare iht til metode beskrevet i veileder til NVEs retningslinjer.
Dersom det er grunn til å anta at det kan være kvikkleire i grunnen må utbyggingens effekt på
hele områdestabiliteten utredes. Krav til avbøtende tiltak må ivaretas i bestemmelsene til planen
På grunnlag av dette må det innhentes en vurdering fra geoteknisk fagkyndige før forslag til
reguleringsplan ferdigbehandles. En slik vurdering er bestilt og vil legges fram til
kommunestyret i møte når planen behandles.
Merknad fra SVV dat. 05.01.2011
Administrasjonens kommentar:
SVV ser behov for å legge bedre til rette for den trafikkaktivitet som pågår ved terminal, godsterminal,
venterom for busspassasjerer, gatekjøkken. SVV ser behov for en bedre tilrettelegging.
Dette er noe Skjervøy kommune, for rorbuanleggets del, vil gjøre ved behandling av situasjonsplan i
anledning søknad om byggetillatelse.
Kommunen må ut i fra dette vurdere om en egen plan for trafikksituasjonen på det offentlige
trafikkområdet ved kai og terminalområdet skal utarbeides.

Vurdering:
Det må det innhentes en vurdering fra geoteknisk fagkyndige før forslag til reguleringsplanen
for rorbuer i Ytre havn anbefales lagt fram for kommunestyret. Geoteknisk vurdering er bestilt
og vil bli lagt fram til kommunestyret den dagen planen skal behandles. Rapporten er under
utarbeidelse og vil ikke være klar før kommunestyremøtet avholdes men vil være klart til møtet.
Reguleringsbestemmelser og reguleringskart revideres i tråd med vedtak etter at vedtaket er
gjort.
Viser rapporten fra den geotekniske fagkyndige at området er egnet vil Rådmannen anbefale at
reguleringsplanen ”Rorbuer i Ytre Havn” godkjennes.
Med bakgrunn i ovenstående anbefaler Rådmannen overfor planutvalget at reguleringsplan
”Rorbuer Ytre Havn” fremmes for kommunestyret for endelig vedtak.
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REGULERINGSPLAN

FOR RORBUER I YTRE HAVN, SKJERVOY

Dato: 25.10.2010
Dato for siste revisjon.
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

1 medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

II
1 medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til fØlgende formål:

1.

Bebyggelse og anlegg
— Fritids- og turistformål

2.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Parkeringsplasser
— Fortau

3.

Grønnstruktur
— Park

6.

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
— Havneområde i sjø

Side 1 av 3

III
1 medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og ufforming av
arealer og bygninger innenfor planområdet:

1.

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 1)

1.1

Fritids- og turistformål

a) Innenfor dette arealet tillates etabler 7 rorbuer med redskapsboder og sløyeboder. Kai og
flytebrygger.
b) Ved søknad om byggetillatelse skal det vedlegges en situasjonsplan som blant annet viser
bebyggelsens plassering og utforming, kailinje, flytebrygger, avkjørsel, utforming og bruk av
ubebygd areal. Planen skal godkjennes av kommunen.
c) I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det utarbeides skisseprosjekt for rorbuene.
d) Rorbuene tillates bygget med maks gesimshøyde 5,5 m over etablert landareal / brygge. Laveste
tilltatt guvhøyde kote 3,20. Tillatt takvinkel mellom 27 og 33 grader.
e) Møneretningen skal være vinkelrett på kaifront / sjølinje.
f)

I forkant av rorbuene skal det bygges trekai. Planum trekai skal være på kote 3.0. Ved utfyllina av
byggeområde, skal fyllingsfoten ikke overskride byggegrensen. Eventuell fylling foran rorbuene
skal avsluttes med vertikal bryggekant i plank og plankedekke oppå fylling.

g) Flytebrygger for opp til 14 utleiebåter i ca. 20 fots størrelse kan legges på ytre side av brygge.
Flytebryggene kan ikke overskride definert byggegrense i sjø.
h) Vann og avløp skal tilknyttes offentlig anlegg.
i)

Det er ikke tillatt med luftspenn ved installering av strøm. Det tillates bruk av solcellepaneler,
men disse må plasseres på en slik måte at de ikke virker skjemmende for omgivelsene.

j)

Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet med et tregjerde som sperrer for adgang
mellom rorbuområdet og industriområdet.

k) Det tillates ikke montert parabolantenne på den enkelte rorbu. Det forutsettes at det monteres en
fellesantenne for rorbuene. Denne må plasseres på en slik måte at den ikke virker skjemmende for
omgivelsene.
1) Det er ikke tillatt å kaste fiskeavfall i sjøen.

2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastuktur (PBL § 12 - 5, 2)

a) Parkeringsplasser for rorbugjester.
b) Som kjøreatkomst fra fylkesveg 866 til parkeringsplasser tillates brukt eksisterende atkomst til DS
kaia.
c) Fortau langs Havnegata.

3
3.1

Grønnstruktur (PBL § 12-5, 3)
Park

a. Eksisterende steinbelegging på torg og strandpromenade skal beholdes.
b. Grønnstrukturen skal forsterkes i samsvar med innredningsplan som skal utarbeides av
kommunen.

Side 2 av 3

4.

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, 6)

4.1

Havneområde i sjø

a) Området skal betjene offentlig og privat båttrafikk, som av hensyn til sikkerhet og
framkommelighet, til enhver tid må være åpent.
IV
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 1 gis følgende bestemmelser vedr utforming av
arealer, bygninger og anlegg:

a) Estetikk: Rorbuene skal tilpasses tomta på en god måte mht form og farge, og utforming av
utearealer.

V
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 4 gis følgende funksjons- og kvalitetskrav:

a) Brannsikkerhet: Krav til brannsikkerhet i bygningene skal ivaretas.

VI

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 6 gis følgende bestemmelser vedr verneverdier:

a) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes
kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner.

VII
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og
rekkefølge:

a) Det kan ikke gis brukstillatelse til rorbuene før parkeringsplass PI er bygget og atkomst og
avkjørsel fra fylkesveg til parkeringsplass PI er godkjent av kommunen og Statens vegvesen.
b) Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse.
c) Det kan ikke gis brukstillatelse til rorbuene før området er adskilt fysisk fra industriområdet med
et tregjerde som sperrer for adgang fra rorbuområdet til industriområdet.

VIII
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 12 gis følgende bestemmelser vedr nærmere
undersøkelser:

a) Grurmforholdene, bl.a. mht. kvikIdeire, skal være avklaret før det gis byggetillatelse.
b) Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av radon før byggetillatelse gis.
c) Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om byggetillatelse
for fundamentering for rorbuer og for brygger og flytebrygger.
d) Strømleverandøren skal gjøre en vurdering av elektromagnetisk stråling fra eksisterende
høyspentnett i forhold til rorbuene.
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR RORBUER, YTRE HAVN SKJERVØY
PLANBESKRIVELSE

1.

NØKKELOPPLYSNINGER
Sted

Skjervøy

Adresse

Havnegata

Gårdsnribruksnr.

70/5/2, 70/5/0

Gjeldende planstatus

Reguleringsplaner for Ytre havn dat.
13.10.95 og 04.01.99.

Forslagsstiller

Skjervøy kommune

Grunneiere (sentrale)

Skjervøy kommune

Plankonsulent

Barlindhaug Consult AS (BC)

Formål i ny plan

Bebyggelse og anlegg:
Fritids og turistformål
Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur:
Parkering, fortau
Grønnstruktur:
Park
Bruk og vern av sjø og vassdrag:
havneområde

Planområdets areal

14,19 da.

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder,
o.1.)

Nærhet til industriområde med støy og
til skipstrafikk til dette og offentlig kai.

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)

nei

Konsekvensutredningsplikt (j/n)

nei

Kunngjøring oppstart, dato

12.05.2010

Fullstendig planforslag mottatt, dato
Informasjonsmøte avholdt.(j/n)

ja
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2.

INNLEDNING

2.1

Bakgrunn
På oppdrag fra kommunen skal det utarbeides forslag til reguleringsplan for rorbuer med
mulighet for anlegg av flytebrygger i Ytre havn på Skjervøy.
Anlegget søkes plassert innerst i bukta på indre og nordre side av DS kaia.

44".

Fig 2. Indre del av Strømmebergetvedflytebrygge
Skjervøy formannskap vedtok i møte 28.04.2010 i sak 40/10 at det skal iverksettes regulering i
Ytre havn Skjervøy. Hensikten med reguleringa er å legge til rette for rorbuanlegg, i minst
mulig konflikt med nærings / industriområdet, og å legge til rette for at føringene i
fiskerihavneplanen ivaretas.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at Skjervøy Hotell kan utvide sin
aktivitet til å omfatte utleie av rorbuer med tilhørende utleie av fiskebåter. Det er en premiss at
rorbuanlegget er i minst mulig grad konflikt med nærings og industriområdet på nordre side, og
at det ikke kommer i konflikt med trafikkområdet i sjø i tilknytning til DS kaia.

3.

PLANPROSESSEN

3.1

Forhåndsvarsling og kunngjøring
I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven ble ny oppstart av planarbeidet i regi av BC
kunngjort ved annonse i Framtid i Nord og ved brev datert 12.05.10 til berørte parter og
offentlige etater.
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Fig 3 Avgrensing av planområdet ved varsling.

3.2

Forskrift om konsekvensutredninger
Innen planområdet er det ikke registert kulturminner på land eller i sjø. Etter en konkret
vurdering har Skjervøy kommune konkludert med at planen hverken utløser utredningsplikt
etter §2 eller §3 i Forskrift om konsekvensutredninger.

3.3

Tidligere varslet oppstart av reguleringsarbeid for rorbuer (2009)

3.3.1

Innledning
På oppdrag fra kommunen ble det utarbeidet et forslag til reguleringsplan for rorbuer med
mulighet for anlegg av flytebrygger i Ytre havn. Planforslaget er datert 24.08.2009 og er
utarbeidet av AR-ing. Oppstart av planarbeidet ble varslet 16.07.09.
På oppdrag fra kommunen utarbeidet BC (Barlindhaug Consult): "Notat arealvurdering Ytre
havn" dat. 18.03.2010. Det ble her gjort en vurdering av forslaget til plan (fra AR-ing), sett i
sammenheng gjeldende plangrunnlag og ønsket utvikling i området.
Dette ledet til at formannskapet vedtok at det skal iverksettes ny start av reguleringsarbeid for
rorbuer, jfr kap. 2.1.
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22

IOCC

le
Fig 4. Planforslag dat. 24.08.09, Ar-ing.

J

Fig 5. Planforslag fra AR-ing, sett i sammenheng med gjeldende regulering.

3.3.2

Forhåndsmerknader til planarbeidet
Innspill til det tidligere varslede planarbeid oppsummeres kort i det følgende og kommenteres
med ståsted i nytt varslet planarbeid.

3.3.2.1

Beboere på Fiskenes
Brev dat. 10.08.09
Hovedinnhold:
22 naboer protesterer på det sterkeste mot å bygge 10 rorbuer i Ytre havn. De vil bli for nær
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bebyggelsen, og vil skape uro. Annen døgnrytme på de som bor der, og måseskrik og lukt i
forbindelse med sløying av fisk.
Kommentar:
Se forslag til ny reguleringsplan, bestemmelser vedr. håndtering av fiskeslog.

3.3.2.2

Torghatten rederi
Brev dat. 10.08.09
Hovedinnholdet:
Det påpekes at det ikke er ønskelig med plassering av flytebrygger mellom terminalkai og
industriområdet, da det vil skape konflikt med hurtigbåttrafikken, med fare for skade på båtene
ved kai.
Kommentar:
Se havnevurdering pkt 3.6.1. og bestemmelsenes kap. VIII bølgevurdering.

3.3.2.3

Kystverket
Brev dat 24.08.09
Hovedinnhold:
Kystverket påpeker Skjervøy store investeringer i Skjervøy havn, og at nye anlegg i havna må
vurderes rettet mot skipsfart el. fiskeri. Det bes om en totalvurdering av arealbruken i havna.
Kommentar:
Det vises til innspill fra Kystverket ved nytt varsel. Pkt. 3.5.2.5, Havnevurdering pkt 3.6.1,
Fiskarlaget pkt. 3.6.2 og telefonsamtale m. Kystverket pkt. 3.6.3.

3.3.2.4

Nord Troms Kraftlag
Brev dat 06.08.09
Hovedimihold:
Det påpekes at det er en nettstasjon nær området, og en minner om at det er generelt
byggeforbud nær nettstasjoner og kabler. Behov for flytting av kabler må bekostes av utbygger.
Kraftselskapet må kontaktes i god tid før utbygging.
Kommentar: Kraftselskapet har nå endret navn til Ymber. Det vises til pkt. 5.8.2 samt til Rosanalyse og bestemmelse

3.4

Utdrag fra notat arealvurdering
På bakgrunn av planforslaget fra 2009 (fra Ar ing ) og de arealdisponeringsmessige forhold
dette berørte, så kommunen som nevnt behov for en arealvurdering for havne- og
næringsområdet i Ytre havn relatert til ønsket om etablering av rorbuer i området.
Arealvurderinga, utarbeidet av BC, er datert 15.04.2010.
I det følgende gis et utdrag av hovedinnholdet i notatet, det gir innsikt i premissene for
reguleringsarbeidet og de hensyn et forslag til regulering må ivareta (i kursiv):

Forslag til regulering for rorbuer
Reguleringsforslaget medfører at område 15 omreguleres til rorbuanlegg og parkering i stedet
for tyngre sjørettet virksomhet/industri. Sjøarealet mellom DS kaia og industriområdet omfattes

-
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ikke av tidligere reguleringsplan. Planforslaget medfører en regulering av sjøområdet til
småbåtanlegg.
Vår vurdering, ut fra kommunestyrets vedtak angjeldende Fiskerihavneplanen, er at det ikke
lengre er aktuelt medflytekai for hurtigbåt i bukta. I forhold til eventuell etablering av
småbåthavn, vil en grunnleggende premiss for u«orming av småbåthavna være at det gis
tilstrekkelig manøvreringsrom for hurtigbåt i planen. Det understrekes deifor at hele
sjøområdet i bukta bør reguleres, slik at alle hensyn og behov blir ivaretatt i en slik regulering.

Arealreserve for industri i Ytre havn
Industriområde 15 er regulert i sjø (må fylles ut ), det eies av kommunen og utgjør en
arealreserve på 1,8 da.
1 område 12 eier Mørenot AS det tomteareal bedriftens industribygg beslagiegger. I tillegg leier
bedriften uteareal (12) på vestre side av bygget av kommunen.
13 og F3 eies av Lerøy Aurora og kan ikke regnes som en arealreserve til annet enn bedrifiens
eget behov.
tillegg til regulert industriområde kommer kaiareal / trafikkområde.
Forslag til rorbuanlegg med parkeringsareal medfører at industriområde 15 som kommunens
eneste arealreserve i Ytre havn, disponeres til annet formål enn sjørettet industri.

Konflikterende forhold
Rorbuanlegg
/ industri
Planforslaget innehar et parkeringsareal/industri på 3,2 daa. Av bestemmelsene framkommer
det at det innen dette arealet kan det parkeres bobiler i tillegg til personbiler. Parkering for
bobiler vil være i tilknytning til rorbuanlegget.
Parkeringsarealet skal ha sambruksfunksjon med industrivirksomheten. Det forutsettes
utarbeidet situasjonsplan som viser løsningen for parkering på dette arealet for campingbiler
og personbiler tilhørende rorbuanlegget og trailere tilhørende industriområdet.
Det er ikke urimelig å anta at dette kan skape en litt vanskelig sambrukssituasjon, både med
hensyn til støy / eksos og manøvreringsrom for trailere.
Utfordringer her vil være:
Nok areal til manøvrering av trailere
Nok areal for oppstilling av personbiler, campingbiler og trailere
Støy og eksos vil kunne være problematisk i forhold til i forhold til gjester i rorbuene og
i campingbilene.
Ev. lukt fra industrivirksomheten.

Rorbuanlegg/ havn
Sambruk av sjøarealet mellom dampskipskaia og et eventuelt rorbuanlegg krever en spesifikk
avklaring av hvilket manøvreringsrom den offentlige passasjerbåttrafikken krever.
Videre vil egnetheten for småbåthavn i dette området måtte vurderes opp mot rolighet /
eksponering spesielt for bølger.

Avklaringsfaktorer
Dersom kommunen ønsker å tillate omregulering av fra industriformål til rorbuanlegg bør
følgende avklares:
Behov for utviklingsarealer for sjømatvirksomheten
Arealbehov for manøvrering av trailere
Arealbehov for personbiler, campingbiler og trailerparkering.
Støy og eksos i forhold til gjester i rorbuene og i campingbilene.

-
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Ev. lukt fra industrivirksomheten.
Sambruk av sjøarealet, spesifikk avklaring av manøvreringsrom for offentlig
passasjerb å ttrafikk.
Konsekvenser / plassbehov av flytebrygger og småbåtaktivitet.
Egnetheten for småbåthavn i dette området
Basis for tilfredsstillene avklaring vil være at også sjøarealet i sin helhet mellom dampskipskaia
og fyllinga på nordre side reguleres. Utstrekning ut i havna, mot moloen, må vurderes i forhold
til behovet.

Tilrådning
Fiskerihavneplanen anviser arealbruk i hele det sentrale havneområdet i Skjervøy.
Formålet med planen er å seksjonere arealene, slik at funksjoner som naturlig hører
sammen samlokaliseres, og funksjoner med motstridende interesser holdes adskilt, samt
at funksjoner som allerede er lokalisert sikres nødvendige arealreserver for utvidelse.
Skjervøy havn har stor arealknapphet.
Det vises i denne sammenheng til flytting av småbåthavnefunksjoner fra molokroken i
Ytre havn til Indre havn og delfra videre til Sandvågen og i samlokalisering med
turistanlegget der.
Videre vises til fiskerihavneplanens arealprioritering i Ytre havn hvor arealet avsettes
til sjømatproduksjon med avledet virksomhet, og serviceanlegg for fiskeflåten, med
nødvendige trafikk/manøvreringsarealer på sjø og land.
Det er således ikke prinsipielt riktig ut fra den nylig vedtatte fiskerihavneplan, samt den
opprydding uørt i havneområdet å etablere "myke" funksjoner som rorbuanlegg med
småbåthavn i bukta mot DS-kaia.
Dersom man likevel ønsker å fullføre planprosessen for rorbuanlegget, er det viktig at
forholdet til eks fiskerihavneplan, industrien og kommersiell båttrafikk i området
avklares i planarbeidet.
Vi anbefaler i så fall at punktene under avsnitt 5 vurderes. (Avklaringsfaktorer)
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3.5

Ny varslet oppstart av reguleringsarbeid for rorbuer (2010)
Pga. endrede forutsetninger valgte en i samråd med kommunen å varsle planoppstart pånytt, jfr
brev datert 12.05.10. I forbindelse med oppstart ble det funnet hensiktsmessig å avholde møter
med sentrale aktører i forbindelse med reguleringa. Dato for disse møtene var 09.06.10.

3.5.1

Møter

3.5.1.1 Møte med Skjervøy hotell
Dato: 09.06.10
Deltagere:

Aksel Jørgensen, Skjervøy hotell
Arne Roger Jørgensen, Skjervøy hotell
Reidar Mæland, rådmann, Skjervøy kommune
Yngve Volden teknisk sjef, Skjervøy kommune
Per-Olav Bye, BC

•
•
•
•

•

•
•
•

Det understrekes fra hotellet at rorbuanlegget skal skaffe et bedre driftsgrunnlag enn det en
nå har, for å sikre hotellets drift.
Hotellet ønsker å etablere 7 rorbuer, det antydes en grunnflate på 50 m2 pr. rorbu. En vi1
skaffe fram skisser på rorbuene.
Det er akseptabelt for hotellet at bryggene flyttes inn i bukta, i forhold til forslag til plan (fra
Ar ing.), slik at de ikke beslaglegger del av regulert industriområde 15.
En er klar over at driften i industriområdet medfører trafikk med trailere, båter og intern
virksom som skaper støy. En mener likevel at dette ikke er til hinder for etablering av
rorbuer, og at innvendig opplevelse av støy til dels kan dempes ved bygningsmessige tiltak
som støyisolering. Samtidig antas det å være interessant å oppleve hvordan et
fiskerisamfurm fungerer.
Det uttales at en ikke har planer om campingbilparkering ved rorbuene. En mener derimot at
parkeringsbehovet vil være begrenset, og at dette behovet i stor grad kan tilfredsstilles med
parkering ved hotellet.
Rorbuene vil drives i samdrift med hotellet, og rorbugjestene vil kunne bruke hotellets
fasiliteter.
Som del av konseptet med rorbuer vil en ha 12 —14 båter, i ca. 20 fots størrelse til utleie til
rorbuturistene. En tenker at disse skal ligge langs flytebrygger som bare disponeres av disse.
En ser det som en fordel at eksisterende flytebrygge i bukta beholdes.

Kommentar:
Det ble lagt til grunn i dette møtet at Skjervøy hotell ved Aksel Jørgensen skulle få utarbeidet en
skisse for rorbuer av sin arkitekt. I ettertid er det gitt uttrykk for at en ikke ønsker å utarbeide
dette før en vet om hotellet får tilgang til arealet.

3.5.1.2 Møte med Mørenot
Dato: 09.06.10
Deltagere:

Roy Olsen, Mørenot
Yngve Volden teknisk sjef, Skjervøy kommune
Per-Olav Bye, BC

•

Roy Olsen påpeker at Mørenot ønsker å kjøpe resterende del av 12 for å kunne ekspandere
sin virksomhet. Det bl.a. for å etablere lager for bl.a. snurrevadtau o.a.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RORBUER, YTRE HAVN SKJERVØY
PLANBESKRIVELSE

•

•

Nabobedriften Lerøy Aurora stadig får kritiske anmerkninger ved revisjon fra
kundebedrifter som kjøper laks, om utelagringen / rotet til Mørenot. (Dvs, at det betraktes
som en visuell negativ faktor i forhold til matproduksjon.) Mørenot kommenterer at det er et
visst behov for utelagring, men at det i forhold til dagens situasjon kan ryddes opp i
utelagringa! I forhold til eventuelt rorbuanlegg ser en ikke det som problematisk, men at det
klargjøres at bedriftens virksomhet medfører aktivitet som til dels kan pågå døgnet rundt.
Dette vil være en faktor som en eventuell rorbuetablering må leve med.
Bedriften har lite parkeringsbehov. Ved leveranser fra bil gjøres det fra trafikkarealet på
nordre side. Bedriften har i dag 6 ansatte.

Kommentar:
Bedriften påpeker at det til tider kan pågå drffl døgnet rundt, i praksis vil dette være et forhold
turistene må akseptere ved innlosjering i rorbuanlegget.

3.5.1.3 Møte med Lerøy Aurora
Deltagere:

Kurt Einar Karlsen, Lerøy Aurora
Yngve Volden teknisk sjef, Skjervøy kommune
Per-Olav Bye, BC

•

•
•
•
•

•
•
•

En har i utgangspunktet ikke noe i mot at det etableres et rorbuanlegg ved dampskipskaia.
Det gjøres oppmerksom på at en slik virksomhet vil bli nabo til et industriområde der det
kan pågå aktivitet døgnet rundt.
Bedriften har et utvidelsesbehov på ca. 4000 m2, for lager og kassefabrikk.
Det opplyses at bedriften vil ha en uttransport på 12 —15 trailerlaster pr. døgn.. Dette vil
kreve en tilpasset parkeringskapasitet. Parkeringsarealet må ligge mot vest, i området 15.
En har i tillegg planer om å etablere overdekt parkering for personbiler på nordre side av
fabrikken.
Pga bedriftens ekspansjonsbehov ønsker Lerøy å kjøpe den eiendom Mørenot i dag besitter,
slik at de kan, (etter avklaring med kommunen som grunneier) disponere industriområde 15
og 12, samt F3 (forretningsområde) til sin virksomhet.
Lerøy vil sende over skisser som viser planlagt utvidelse.
I forhold til naboskapet med Mørenot påpekes det at en ved hver årlige revisjon av Lerøy
får kritisk anmerkning naboskapet til den utelagring som gjøres på Mørenots areal.
Det påpekes videre at båter til Mørenot, ofte ligger på spring, dette er en belastning for
laksen i ventemærdene, og for utstyret.

Kommentar:
Lerøy påpeker, i likhet med Mørenot, at det pågår aktivitet døgnet rundt, og at dette
underforstått vil være et forhold turistene ikke kan klage på, selv om de får forstyrret
nattesøvnen.
Lerøy har påpekt sitt arealbehov til område 15 og 12. En har ikke tilkjennegjort at bedriften får
kjøpe den del av 12 som Mørenot eier. Det er heller ikke et avklaret forhold med kommunen i
forhold til å disponere resterende del av 12, som Mørenot nå leier av kommunen, ei heller i
forhold til kjøp eller leie av område 15.
Det vil ikke være hensiktsmessig å detaljregulere hoveddelen av 15 til trailerparkering for
Lerøy, når det ikke er avklaret om Lerøy får tilgang til leie el. kjøp av område 12.
Ny regulering av industriarealene bør gjøres på grunnlag av en helhetlig plan som tar hensyn
til den ene bedriftens behov, dersom den andre blir kjøpt ut, eller til begge bedrifters behov
dersom status quo opprettholdes.
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Ut fra at dette ikke er avklart, er det nå riktig å begrense planområdet til å omfatte kun
regulering av rorbuanlegget og trafikkområde i sjø.

3.5.2

Forhåndsmerknadertil planarbeidet
Det er mottatt 5 innspill til varslet regulering. I det følgende gis et sammendrag av uttalelsene
med kommentar.

3.5.2.1 Statens Vegvesen
Brev datert 19.05.10.
Hovedinnhold:
Statens vegvesen påpeker at reguleringsområdet synes å grense opp mot Fv 866. En etablering
av rorbuanlegg vil ha innvirkning på trafikkforholdene i området. Statens vegvesen er derfor
opptatt at reguleringsplanen legger til rette for gode trafikale løsninger. Det vises i denne
sammenheng til vegnormalen.
Statens vegvesen oppfordrer til dialog og samarbeid gjennom den videre planprosessen.
Kommentar:
Utfra Nasjonal Vegdatabank (se understående kartutsnitt) framkommer det at Fv 866 ikke
grenser direkte opp til planområdet for rorbuer. Slik det framkommer på kartet følger
fylkesvegen Strandvegen inntil den avgreines ned til dampskipskaia ved at den krysser
Havnegata.

•

Fig 6. Utsnitt fra kart Nasjonal vegdatabank
Det oppgis en dødsulykke på fylkesvegen, markert med rødt og to lettere skadde markert med
grønt. Lengre nord på kommunal veg er det markert en alvorlig skadd, markert med blått.
Fylkesvegens Ådt er 3000 biler pr. døgn.
Det synes ikke å være behov for spesielle grep i planområdet i forhold til fylkesvegen.
Kaiområdet, som fylkesvegen ender opp i er et offentlig trafikkområde som grenser inntil
planområdet. Det synes hensiktsmessig at det på indre, nordre del av kaia etableres et
begrenset antall parkeringsplasser for rorbuanlegget.
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3.5.2.2 Tromsø Museum
Brev dat. 18.06.10
Hovedinnhold:
Reguleringsplanen i Ytre havn, Skjervøy gjelder kun begrenset tiltak med tiltrettelegging for
rorbuanlegg og mesteparten av sjøområdet til å omfatte trafikkområde i sjø. Tromsø Museum
har ingen merknader til planforslaget fordi omfang av tiltaket er såpass begrenset og
sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann vurderes som minimal
Kommentar:
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3.5.2.3 Lerøy Aurora AS
Brev dat. 21.06.10
Hovedinnhold:
Viser til brev av 12. mai d.å, og til hyggelig og konstruktivt møte i teknisk etat i Skjervøy
Kommune den 9. juni. Lerøy Aurora AS vil med dette meddele selskapets behov i forbindelse
med reguleringen av Ytre Havn.
Lerøy Auroras fabrikk er i en bransje som er under stor vekst, og det forventes derfor at det vil
være behov for ytterligere utvidelse av selskapets virksomhet i Ytre Havn. Dette gjelder særlig
bearbeiding og kasseproduksjon samt nytt fryselager. Utvidelsene av fabrikk vil i hovedsak skje
mot øst og mot vest, I tillegg til dette er det på grunn av kravene tilknyttet vår matproduksjon av
stor betydning at arealene rundt vår fabrikk og tilstøtende arealer til enhver tid er meget ryddig
og representabelt.
For Lerøy Auroras vedkommende er det av stor strategisk betydning at det er en mulighet for
utbygging av driftsbygning mot vest. Formålet med en utbygning i denne retningen er større
kassefabrikk og nytt fryselager med større kapasitet. Kai-arealer er også av stor betydning for
vår virksomhet fordi man kan forvente at en større andel av varer i fremtiden vil bli lastet på
skip. Dette betyr at utbygging av kai langs fylling, samt erverv av eksisterende kai også er viktig
for fremtidig utvidelse av vår aktivitet.
I tillegg er det planlagt med en oppstillingsplass for trailere på området som grenser mot
_
planlagt rorbuanlegg.
Dette vil oppstå som en
nødvendighet som følge
av økt aktivitet på Lerøy
Auroras fabrikk i
fremtiden.
Muligheter for utvidelse
av vår virksomhet er av
Strømmebergêl
strategisk stor betydning
for Lerøy Aurora. Uten
muligheter for dette kan
man i verste fall måtte se
seg om etter andre
fasiliteter og arealer.

=
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Fig. 7 Kartvedlegg fra Lerøy Aurora
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Vi ber derfor om at det i den nye reguleringsplanen tas hensyn til vårt fremtidige behov for
arealer ved at kommunen regulerer område 15 og 12 til industriformål, fortrinnsvis til Lerøy
Auroras formål.
For øvrig har Lerøy Aurora ingen innvendinger mot etablering av rorbuer og annen utbygging
til turistformål i vårt nærområde. Vi håper at med dette at vi kan bidra til forskjønning av
området, og at visuell forurensing ikke blir akseptert, noe som er en fordel for Lerøy Auroras
virksomhet.
Imidlertid gjøres det oppmerksom på at disse installasjonene vil grense mot et industriområde,
og at man må påregne aktivitet som er normalt for industriell virksomhet. I tillegg ber vi også
om at det tas hensyn til at Lerøy Aurora har ventemerder utfor kaien, og at man i
reguleringsplanen tar høyde for at ferdsel ikke er tillatt i nærheten av disse.
Det vedlegges kart der bedriftens behov er forsøkt illustrert og beskrevet.
Kommentar
Det vises til foranstående kommentar etter møte med Lerøy, pkt. 3.5.1.3. I gjeldende
reguleringsplan167
----=
grunnlag
for
området, vist i
følgende
kartutsnitt,
framkommer de to
delområder 15 og
12 som Lerøy
Aurora viser til.
For industrizy,:v
,'(kg"
-c>
,
område 12, er
dette ubebygd del
jrtigb
possos er
kommunal
ks(V-W.
eiendom.
Eksisterende bygg
med tomt i samme
(95',
o 25
utstrekning som
o '6o
bygget, tilhører
DS- term nd
bedriften
Mørenot.
Fig 8. Gjeldenderegulering
Industriområde 15, samt regulert trafikkareal er i kommunalt eie. Forretnings-område F3 eies
av Lerøy Aurora. Vedr. Lerøys behov for utvidelse, synes ikke dette å være et primært spørsmål
om regulering, men om tilgang på ekstra areal ved kjøp eller leie.
Det er avklarende at Lerøy Aurora ikke har innvendinger mot etablering av rorbuer, men det t
gjøres oppmerksom på de virkninger driften i industriområdet har i forhold til rorbuetablering
nært inntil.

3.5.2.4 Mørenot Skjervøy AS
Brev dat. 25.06.10
Hovedinnholdet:
Mørenot Skjervøy AS driver produksjonsvirksomhet i området som omfattes av
reguleringsplanen, og ber om at følgende hensyn vektlegges i planarbeidet:
•Utbyggingsmuligheter: Selskapet har signalisert behov for tilleggsareal for ikke å avskj ære
muligheter for fremtidig utbygging. Dette er tidligere signalisert til kommunens ledelse flere
ganger, uten at det er mottatt noe tilbud på kjøp av ønsket areal. ønsket areal vises i planen som
området 12.
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•Den virksomheten som drives i dag medfører naturligvis båtanløp fra fiskefartøy til alle
døgnets tider, og dermed også ikke ubetydelig støy. Reparasjonsarbeid på redskaper vil også
kunne foregå på natt og i helger, og vil også i noen situasjoner kunne medføre luktplager.
Dersom ny virksomhet i et nærliggende område medfører nye begrensninger på vår aktivitet, vil
dette klart svekke selskapets muligheter for å videreføre sin virksomhet, og dermed også true
dagens arbeidsplasser.
• Etter selskapets oppfatning er det ikke forenelig med vår type bedrift, etablert i et
industriområde, å ha virksomhet som baseres på turisme og rekreasjon som nærmeste nabo.
Disse synspunkter er i hovedsak de samme som ble fremført av daglig leder Roy Olsen i
møte med Skjervøy kommune v. teknisk sjef og BC.
Kommentar:
Det vises til kommentar til møte med Mørenot pkt. 3.5.1.2 og møte med Lerøy pkt. 3.5.1.3
Det klargjøres fra bedriften at en ønsker å kjøpe resterende del av industriområde 12 (fra
kommunen). Dette er ikke et spørsmål om regulering, men i likhet med Lerøy Aurora; behov om
tilgang på ekstra areal ved kjøp eller leie!
Det må påpekes at det i vedtatte reguleringsbestemmelser for området, referert under pkt.4.1.2;
(side 20) ikke tillates virksomhet som ved støy, røyk, lukt eller på annen måte er til sjenanse for
omkring liggende bebyggelse. Dette legger klare føringer for virksomheten ved bedriften.
Utendørslagring skal være godkjent av havnestyret.
Det er slik at virksomheten kan pågå til ukurante tider, noe en ved utleie av rorbuene bør gjøre
oppmerksom på.

3.5.2.5 Kystverket
Brev datert 25.06.10
Hovedinnholdet:
Skj ervøy er ei statlig fiskerihavn hvor det er gjort investering for 164 millioner kr.
Med begrepet statlig fiskerihavn menes havner der staten enten eier deler av infrastrukturen
eller har grunnrettigheter som tilgodeser fiskerinæringen der. Hvis staten kun har gitt et
økonomisk tilskudd til et tiltak hvor kommunen er tiltakshaver, er en utenfor
begrepet.
Formålet med byggingen av havna er at den skal nyttes av fiskere og til fiskerirelatert
virksomhet og at det ikke skal legges hindringer i veien for denne bruken. Dersom havna er en
aktiv fiskerihavn, veier dette hensynet meget tungt. Dersom havna ikke er en aktiv fiskerihavn,
eller har mindre betydning i så måte, vil likevel hovedvekten legges på formålet med byggingen,
og i den utstrekning det er nødvendig, sikre at dette blir ivaretatt. Selv om aktiviteten er lav, kan
det tenkes at den tar seg opp igjen.
Utgangspunktet er at kommunen har forvaltningsansvaret i havneområdet, jf. havne- og
farvannsloven § 9, 2. ledd, 15 og 40, 3. ledd. Unntaket er der hoved- eller biled er trukket inn til
kai, jf. farledsforskriften. Da har staten ansvar for etablering og utbedring av leden, mens
kommunen har resten av ansvaret.
Når det derimot gjelder utøvelse av myndighet ellers i statlige fiskerihavner, skal søknader om
tiltak i utgangspunktet behandles av Kystverket etter § 28 i havne- og farvannsloven dersom
tiltaket kan få betydning for Kystverkets anlegg. Bestemmelsen om vilkår i § 29 tilgodeser også
fiskeriinteressene. Dersom det er sannsynlig at det kan bli plassmangel i havna, vil fartøy som
brukes i fiskerivirksomhet bli prioritert, fordi trygge liggeforhold for disse er et av formålene
med byggingen av havna.
Ved vurdering av om Kystverket skal samtykke til annen utnyttelse enn den som følger av den
tinglyste rettigheten, må det foretas en konkret vurdering. Dersom området reguleres til annet
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formål enn fiskeri, vil dette medføre endret ansvars- og myndighetsforhold enn det som er
gjeldene i dag. Kystverket har ingen øvrige merknader til planarbeidet.
Kommentar:
Det påpekes at havna på Skjervøy er ei statlig fiskerihavn, der fiskerirelatert virksomhet
prioriteres. Det vil delfor være planløsningen som må legges til grunn for Kystverkets konkrete
vurdering.

3.6

Nærmere avklaringer

3.6.1

Havnevurdering
BC har utført en havnefaglig vurdering av hvilket manøvreringsareal båter som benytter
dampskipskaias nordre side har. Hensikten er å klarlegge grensen for hvor stort areal et
eventuelt rorbuanlegg kan disponere ut i havna. Dette inkluderer også det plassbehov
flytebrygger i tilknytning til rorbuanlegget vil ha. I understående skisse er mulig
utbyggingsareal vist (med rosa farge).

-11rxr.vgt

50 M

0

MANOVRERING HAVNEBASSENG

ji-BYGC::INAREAL

LAND

Fig 9. Skissesom viser avgrensning av byggeområde i sjø.

Skissen viser et byggeareal som strekker seg ut i sjøen, og dermed forutsetter fylling, eller
peling som byggefundament. Det er viktig at det i en slik sammenheng utføres
grunnundersøkelser før eventuell utfylling tillates. Definert byggeområde berører ikke
industriområdet på østre side.

3.6.2

Fiskarlaget
Ved e-post 25.08.10 til Skjervøy Fiskarlag ved Dag Olav Mollan ble det oversendt en skisse
som viser det areal som etter den havnefaglige vurdering kan benyttes til rorbuer og
flyterbrygger uten å komme i konflikt med skipstrafikk og deres behov for manøvreringsareal i
havna. Skissen viser målsatt en bredde på 50 m fra DS kai mot øst, som viser den bredde som er
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påkrevet for å gi tilstrekkelig sjøareal for manøvrering av hurtigbåten til/fra kai. Det ble bedt om
en uttalelse på vegne av Fiskarlaget.
•

E-post mottatt 15.09.10
Hovedinnhold:
Styret i Skjervøy Fiskarlag har i telefonmøte diskutert varsel om regulering av Ytre
havn på Skjervøy til rorbu formål. Styret i Skjervøy Fiskarlag kan ikke se at den
foreslåtte omreguleringen av området skal være til noe hinder for fiskerne i området.
Det eneste Skjervøy fiskarlag kan ha motforestillinger om er at den økte trafikken av
fisketurister i området vil komme i konkurranse med de lokale fiskerne og dette
bekymrer oss sterkt. Men bygging av rorbuer med de omreguleringer som er foreslått
vil ikke være til hinder for de lokale fiskerne slik vi ser det.
Mvh Styreleder Dag Olav Mollan

Kommentar:
Fiskarlagets uttalelse er avklarende, og gir et "planleggingsrom" for utarbeiding av forslag til
regulering. Regulering av turistfiskeaktivitet i forhold til mulig konkurranse med lokale fiskere
er et spørsmål om regler fra fiskerimyndighetene.

3.6.3

Kystverket
I teletonsamtale 05.08.10 med saksbehandler påpekes det at Kystverket definerer havna på

Skjervøy som en fiskerihavn, uavhengig av reguleringsformål! Det understrekes at Kystverket
vil gi innsigelse til forslag til regulering dersom dette ikke samsvarer med fiskarlagets
interesser.
Kommentar:
Med overstående avklaring med fiskarlaget, betyr dette at Kystverket ikke vil komme til å gi
innsigelse til et forslag til regulering dersom dette holdes innen den ramme fiskarlaget har gitt
aksept for.

f

e
'

Fig 10. Ca. begrensning med rød linje (jfr. havnevurdring) av byggeområde i sjø, i utkast til
løsning, samt mulig parkering.(Alt I).
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Fig 11. Ca.begrensningav byggeområdei sjø, rød linje, i kommunensseneste foretrukne
løsning,som ikke er i konflikt med havneområdei sjø. (Alt.2).

3.6.4

Havnivåstigning
I forhold til havnivåstigning er det utarbeidet et notat fra Bjerknes Centre, Kimatilpasning
Norge og Miljøverndepartetmentet, der estimerte høyder for havnivåstigning og stormflo i år
2050 og 2100 for fylkene framkommer. For Skjervøy kommune er høyde for mulig stormflo
estimert (cm over NN 1954) til 234 cm i 2050 og 282 i år 2100.
I reguleringsplanen vil det på dette grunnlag, og i enighet med kommunen, være naturlig at
laveste tillatt planumshøyde for rorbuene med brygger fastsettes til kote 3,0. (Gulv kote 3,2).
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4.

OVERORDNETE PLANER

4.1

Kommunale planer

4.1.1

Kommuneplanens arealdel for Skjervøy
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Fig 12. Utsnitt fra kommuneplanensarealdel, vedtatt i 92, (med påtegnet pil mot
planområdet).
Fra bestemmelsene til KPA:
"I byggeområde skal det foreligge vedtatt reguleringsplan før det iverksettes arbeide eller tiltak
som nevnt i Pbl §§ 81, 84, 86a, 86b eller 93 eller fradeling til slike formål."
Forslag for regulering til rorbuer ligger innen areal som i kommuneplanen er avsatt til
forretningsområde og industriområde, samt uregulert sjøområde.

4.1.2

Reguleringsplaner Ytre havn
Det er vedtatt 3 reguleringsplaner for Ytre havn som i forskjellig utgave omfatter
industriområdet på østre side av DS kaia
Innenfor rammen til plan for Ytre havn vedtatt i 1990 er det i - 95 og - 99 vedtatt to
reguleringsplaner som endrer arealinndelingen.
I tillegg er det en vedtatt plan for bolig og forretning, som ikke berører området, men der
bestemmelsene for Ytre Havn ble oppdatert.
I det følgende gis en oversikt over disse 4 reguleringsplanene.
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Reguleringsplan fra 1990

Fig. 13. Reguleringsplanfor Ytre havn, vedtatt 27.06.1990.

Reguleringsplan fra 1995

Fig.14. Reguleringsplanfor Ytre havn, vedtatt 13.01.1995.

Reguleringsplanen medførte at område 15 ble betydelig innskrenket, kaiarealet på ytre side av
industriområdet ble endret og utforming av dampskipskaia ble endret.
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Reguleringsplan fra 1999
Den siste revisjonen medførte vegomlegging, at forretningsområdet F3 ble lagt inn, samt at
område 13 ble betydelig utvidet mot nord, og inkluderer område 14.
-.
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Fig. 15. Reguleringsplanfor Ytre havn vedtatt 04.01.99.

Regulering sett i sammenheng med nytt kartgrunnlag
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Fig 16. Reguleringsplanfor Ytre havn (04.01.99), på lagt inn på kartgrunnlag fra 2001.

Etter 1999 har det skjedd følgende endringer; både bygningsmassen i område 13 og
fyllingsfronten for industriområdet er endret.
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Gjeldende regulering / KPA for ytre deler av havna
For å få en klar oversikt for gjeldende regulering i ytre deler av havna er det hensiktsmessig
å sammenstille de ulike planene, slik at det framstår som en enhetlig framstilling av
gjeldende regulering.

•

,

£3„.**911.
1.•

260

70/ 5. n
Fig.17 Illustrasjonen er sammensatt av planene fra 90, 95,og 99, samt kommuneplankartet.

Dette er en uformell illustrasjon av plankart som viser reguleringsstatus. Det er den enkelte
reguleringsplan med bestemmelser, slik de er vedtatt, som er de juridiske dokumenter for de
arealer som er regulert, og der seneste endring i berørt område er gjeldende.

Reguleringsbestemmelser for Ytre havn
Reguleringsplanen for Ytre havn er revidert 3 ganger som overstående oversikt viser.
Når det gjelder bestemmelsene så ble seneste revisjon av disse vedtatt i 2006. Endring i
bestemmelsene gjelder planområdet for bolig og forretning.
Bestemmelsene legger en klar føring for hva som skal etableres i industriområdet.
Det gis åpning for etablering forenelig med havnefunksjonen i havn/trafikkområder.
Utdrag fra bestemmelsene refereres:

HAVN / TRAFIKKOMRÅDER
2.1 1 områdene Il, 12, 13 og 15 skal oppføres bygninger for tyngre sjørettet
virksomhet/industri.
2.2 Resterende arealer skal nyttes til offentlig trafikkområde, havn.
2.5 Eventuelle påbygg eller nybygg, som er forenelige med havnefunksjonen, kan godkjennes av
havnestyret.
2.6 Innenfor havn/trafikkområde kan arealer oppdeles etter de enkelte bedrifters behov.
2.7 Det skal avsettes oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 kvm. golvflate på egen grunn.
Til dette kommer nødvendig lasteareal.
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2.8 Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god
form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk
uorming.
2.9 Det tillates ikke virksomhet som ved støy, røyk, lukt eller på annen måte er til sjenanse for
omkring liggende bebyggelse.
2.10 Havnestyret kan forby utendørslagring eller kreve at denne skjermes med innhegning.
Havnestyre skal godkjenne innhegningens form og ufførelse.
2.11 Fyllingsavslutninger mot sjøen skal spesielt godkjennes av havnestyret.
FORRETNINGSOMRÅDE
3.4 I område F3 skal oppføres forretnings- og industribygg med tilhørende anlegg, for lettere,
sjørettet virksomhet.
FELLESBESTEMMELSER
6.1 Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det,
tillates av bygningsrådet eller havnestyret innenfor rammen av bestemmelsene i havneloven,
bygningsloven og bygningsvedtektene.

4.1.3

Fiskerihavneplanen
Rapporten er et resultat av en prosess mellom kommunens politiske ledelse og næringsaktører.
Arbeidet er en revisjon av fiskerihavneplanen fra 1997, og er utarbeidet av Norfico.
I det følgende refereres hovedpunkter i Fiskerihavnplanen som er relevant til utviklingen i Ytre
havn.
Hovedelementer fra plandokumentet:
All havneaktivitet på Skjervøy er i dag innenfor moloene i sentrum som skjermer havna.
Havneområdet er utbygget gjennomflere etapper, og det er i dag begrensede frie havnearealer.
Det er av stor viktighet å ha et langsiktig perspektiv for ubenyttede arealer, og prioritere disse
til sjørettet virksomhet.
Skjervøy havn har med den nye moloen fått bedre rolighet, noe som gir betingelser for bedre
utnyttelse av havnebassenget og også supplerende utbygging av områder som tidligere har vært
eksponert for sjø.
Fremtidig næringsutvikling vil mest sannsynlig komme i de næringer og bransjer som allerede
er etablert i Skjervøy: Næringer med sterk marin og maritim tilknytning. Kommunen ønsker
derfor å tilrettelegge for eksisterende og fremtidig næringsvirksomhet med behov for sjøtilknytta
areal.
Dampskipskaia ble oppgradert og utvidet på slutten av 80-tallet. Terminal og servicefunksjoner
knyttet til havna er etablert med godsterminal i egen bygning.
Ytre havn strekker seg fra Fiskenesmoloen til Evensen trelasthandel. Området er rimelig godt
skjermet mot nordøstlig vær, men med avtakende skjerming mot sydøst.
Området fra Fiskenesmoloen benyttes til lakseslakteri med ventemærder i sjø innenfor moloen. I
tilknytning til sjømaffabrikken vil det være fryselagre og kassefabrikk. Ved økt produksjon må
kassefabrikken gis rom for utvidelse. Likeså vil virksomheten ha et betydelig parkeringsbehov
for trailere.
Dagens trålverksted kan derfor kun gis begrensede utvidelsesmuligheter.
Næringsmiddelproduksjon med avledede funksjoner gis høyeste prioritet på dette området.
Bukta mellom trålverkstedet og DS-terminalen utvikles til terminalområde for hurtigbåt.
Planene viser enflytende passasjerterminal i den roligste delen av Ytre havn, med gjestekaier
og "Skjervøy brygger" mot øst. Venterom søkes integrert med gatekjøkkenet.
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Kaifronten skal også tjene som en del av strandpromenaden i Ytre havn.
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Fig 18. Utsnitt fra havneplanenfor Skjervøyder ventemærder og flytende hurtigbåtterminal er
tegnet inn.

Utdrag fra kommunestyrets vedtak 18.06.08, sak 35/08 flyttes bak?
Fiskerihavneplan del 1, Skjervøy havn, vedtas for perioden 08-11 med følgende merknader:
1. Skjervøy havn sin status som fiskeri og servicehavn skal ligge til grunn for framtidig
utbygging og utvikling av havna. Andre næringsmessige behov må ivaretas gjennom
kommunens arealplan.
2. Merknadene fra fiskerihavneplanutvalget godkjennes og innarbeides i planen.
3. Planene om egenflytende hurtigbåtterminal i Ytre Havn tas, p.g.a. liten plass til et slikt
anlegg, ut av planen. Dette behovet bør løses i tilknytning til dagens terminalkai.
4. I forbindelse med utarbeidelse av arealplanen bør man sterkt vurdere å forbeholde området i
Ytre Havn fra Fiskenesmoloen til steinbruddet til industriformål
11. Plankartene som representerer Skjervøy havn og dens reguleringsplaner må oppdateres slik
at alle eksisterende bygninger og kaier tegnes inn på kartet.
12. Arealmessige disponeringer i Skjervøy havn, søkes innarbeidet i kommunens arealplan.
13. Fiskerihavneplanen del 1, Skjervøy havn, revideres i tråd med de merknader som følger av
dette vedtak.
Fiskerihavneplanutvalgets merknader:
Det må vurderes om det er plass nok til hurtigbåtterminal som beskrevet i planen. Eventuelt så
må dagens fisketorgbrygge vike for at det skal bli tilstrekkelig plass.
Området på vestsiden av Trålverkstedet forbeholdes lagerbygg til Trålverkstedet, redskapsbuer
og oppstillingsplass for tyngre kjøretøy. Det legges også til rette for at tiltak kan uøres snarest
mulig for tilrettelegging av området.
Området Østre Havn, Sandvågen, forbeholdes til fritidsflåten gjennom organiserte foreninger.
Fiskeflåten skal ligge i Indre Havn.

Kommentar:
Behovet for å ha en arealreserve for sjøtilknyttet næring er tydelig vektlagt i K styrets vedtak.
Mens kommunestyret er klar på at en hurtigbåtterminal bør løses i tilknytning til dagens
terminalkai, som er DS kaia. (Fiskerihavneplanutvalget innstilte på at det etableres en flytende
løsning.)
I Fiskerihavneplanen kommenteres det at trålverkstedet virksomheten er hygienisk og
markedsmessig uheldig i forhold til naboskapet til næringsmiddelproduksjonen, og at bedriften
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av denne grunn bør gis begrensede utvidelsesmuligheter.
Det frakommer videre at næringsmiddelproduksjonen bør gis høyeste prioritet på dette_området.
Utvalgets merknad vedr. trålverkstedet gir signal om at virksomheten ønskes prioritert på vestre
side av dagens bygg.
Det opplyses at kommunen er grunneier av resterende del industriområde 12 samt 15. Mørenot
eier kun området selve bygget beslaglegger. Dette betyr at kommunen i så henseende kan
forvalte sitt areal både som grunneier og planmyndighet Dette bør gjøres i en helhetlig
plansammenheng.

5.

BESKRIVELSEAV PLANOMRÅDET

5.1

Beliggenhet og avgrensning av varslet planområde
Varslet planområde ligger ved Strømmeberget i Ytre havn, det avgrenses mot østre side av
dampskipskaia og omfatter sjøarealet mellom kaia og industriområdet, og del av
industriområdet inntil Lerøy Auroras fabrikkanlegg. Mørenots anlegg inngår i planområdet. Mot
sør avgrenses planområdet i trafikkområde i sjø.
Mot nord avgrenses arealet mot kjøreveg / trafikkområde. I indre del av bukta er det etablert en
"venteromskafe" mellom sjøen og Havnegata. Området framstår som et tradisjonelt
havneområde, med offentlig trafikkområde / kai og utfylt industriområde på østre side, preget av
utelagring for bedriften Mørenot.

‘4,

Fig. 18. Avgrensing av planområdet.

5.2

Innsnevring av planområdet
På bakgrunn av avklaringer etter varslet oppstart av planarbeidet jfr. pkt. 3.5.1.3, ser en det som
riktig å avgrense forslag til reguleringsplan til kun å omfatte rorbuanlegget og trafikkområde i
sjø mellom DS kaia og industrifyllinga.
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Fig 19. Ny avgrensning av planområdet i forb. med utkast til plan. Alt. I.(svart stiplet linje)

4.1>

Fig 20. Senesteavgrensning av planområdet Alt 2 (svart stiplet linje).

5.3

Bebyggelse - landskap
Terrenget skråner mot sørøst og området har et bymessig preg. Nært inntil området ligger kirka,
kulturhuset, hotellet, Kiilgården, samt hurtigrutekaia.
Langs Strandvegen, Fiskenesvegen og Nordvegen er det småhus boligbebyggelse.
Fra bebyggelsenhar en utsyn over Vågen og havna.
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Fig 21. Bildet viser planområdet sett fra moloen, med DSkai, midt i bildet.

Sett fra moloen domineres utsikten av fjellknausene nordvest for havna, hvor boligbebyggelsen
klatrer stadig høyere i denne sentrale del av "Værret", med kirka, kulturhuset, Kiilgården. I
sjøkanten, øst for DS kaia, ligger industriområdet med bedriftene Mørenot (trålreparasjon) og
næringsmiddelbedriften Lerøy Aurora som er basert på oppdrettslaks. Vest for planområdet
ligger DS kaia med godsterminal.
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Fig 22. Bildet viserfra venstre: del av venteromskafe, Kiilgården, Kulturhuset og hotell Maritim.

Fig.23. Bildet viser bedriften Mørenot sett fra DSkaia. I forkant utelagring.
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Fig 24. Bildet viser DSkaia med godsterminal, venteromskafe og bukta der rorbuene tenkes
etablert.

5.4

Klima
Området ligger sør øst vendt. Fremherskende sommervind er fra nordøst, men varierer i stor
grad. Fremherskende vintervind er fra sør og sørvest.

5.5

Grunnforhold
I følge NGU "Skrednett" er ikke området kartlagt i forhold til kvikIdeire.
Skrednett angir ikke at det er utført grunnundersøkelser i el. nært planområdet.

5.6

Eiendomsforhold
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Fig 25. Kart over gnr. / br.nr. Egenlistefra kommunenover hjemmelshavere

5.7

Trafikale forhold

5.7.1

Vegsystem
Riksveg 866 Strandveien, med fartsgrense 50 km/t, er markert med mørk blått, Ådt 3000.
Kommunal veg Strandveien, og kommunal veg Havnegata, med 30 km/t fartsgrense, er markert
med lilla farge.
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Fig. 26 Utsnitt fra kart i Norsk vegdatabank. Riksveg866 fører til Skjervøy.

Fig 27 Bilde som viserfyllingskanten mot sjø ved venteromskafeen,med etablert fortau, med et
gjerde som skiller mot trafikk / parkeringsområdet.
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5.7.2

Sjøkart
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Fig 28 Sjøkartet viser at det er relativt grunt innerst i bukta.

5.8

Teknisk infrastruktur

5.8.1

Vann og avløp
Etablert kommunalteknisk anlegg vil være utgangspunkt for tilknytning til rorbuanlegget til
godkj ent VA-løsning.
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Fig 29 VA-kartfra Skjervøykommune.

5.8.2

El. kabler
Blå firkant på øvre side av Havnegata angir høyspent trafostasjon. Det opplyses fra Ymber at
minste tillatt avstand, for byggverk er 10 m.
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2.

2.6

Fig 30. Kart fra Ymbersom viser eksisterendekabeltrase. Blå linje er høyspent,grønn linje er
layspent.

5.8.3

Telekabler
Som det framgår av understående figur under ligger det telekabler nært inntil planområdet
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Fig. 31. Kart fra Telenor som viser eksisterendetelekabel.

‘-lavnegata
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6.

BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

6.1

Generelt
Reguleringsplanen (Alt.2) viser en løsning der byggeområdet legges i hovedsak i sjøområdet, og
delvis inn på industriområdet, der det beskjærer 15 med 180 m2. Regulert kaiområde for
industrien beskjæres med 347 m2. Dette er arealer som i hovedsak ikke er utfylt eller kai
bygget. Rorbuområdet kommer ikke i konflikt med den havnefaglige definering av
havneområde i sjø.
Reguleringsplanen fastsetter rammene for rorbuprosjektet. Den viser areal avsatt til bebyggelse
og anlegg, med fastsatte byggegrenser. Merk at byggearealet er i sjø og forutsetter at rorbuene
fundamenteres på utfylt areal, på peler eller ved en kombinasjon av dette. I forkant av denne
fronten kan det legges flytebrygger innenfor byggrensen.
Byggegrensen mot nord er fastsatt i forhold til eksisterende veg, slik den framkommer på
kartgrunnlaget.
I forbindelse med rammesøknaden skal det i tillegg til skisseprosjekt for rorbuene angis:
Atkomster, kjøre - og gangveger, parkeringsplasser, bryggefront foran rorbuene, plassering av
flytebrygger, samt gjerde / skjerm mot industriområdet.

6.2

Reguleringsformål

Fig 32. Utsnitt av reguleringsplankartet dat. 10.10.10. (Alt. 2)
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1, Bebyggelse og anlegg
Fltlds Da turistfbrmål

2, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1 parkering.splasser
Ferlau

3. Grønnstruktur
Fark

S. Bruk og vern av sjø og vassdrag
HavrIeurrade

I sla

Fig 33. Reguleringsformål.
Arealene knyttet til de ulike formålene framkommer på overstående utsnitt av
reguleringsplanen.

Fig 34. reguleringsplan sett i sammenheng med gjeldende regulering.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RORBUER, YTRE HAVN SKJERVØY
PLANBESKRIVELSE

FT
""..
Areat. 2,54 cia
BRA= 750 n —

_
-

L2

Strinemborgst

HA

Areal. 10,87daa

Fig 35. formålslinjer, forslag til regulering lagt inn på gjeldende plangrunnlag. Overlapping av
industri og kaiområde.

6.2.1

Bebyggelse og anlegg
Innenfor dette arealet tillates etabler 7 rorbuer, med tilhørende kai og flytebrygger.
Det tillates bygget med en mønehøyde på maks 5,5 m gesimshøyde fra planum brygge på kote
3,0.
Laveste tillatt planumshøyde for rorbuene er kote +3,0, gulv kote 3,2. Tillatt takvinkel mellom
27 og 33 grader. Møneretningen skal være vinkelrett på kaifront / sjølinje.
I forkant av rorbuene skal det bygges trekai. Ved utfylling av byggeområde, skal fyllingsfoten
ikke overskride byggegrensen. Eventuell fylling foran rorbuene skal avsluttes med vertikal
bryggekant.
Flytebrygger for opp til 14 utleiebåter i ca. 20 fots størrelse kan legges på ytre side av brygge.
Flytebryggene kan ikke overskride definert byggegrense i sjø.
Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet med et tregjerde som sperrer for adgang
fra rorbuområdet til industriområdet.

6.2.2

Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
Det anlegges parkeringsplasser i indre kant av DS kai, med atkomst fra fylkesveg 866, som
ender på kaiområdet, ved godsterminalen.

6.2.3

Grønnstruktur
Eksisterende steinbelegging på torg og strandpromenade skal beholdes. Torg og
strandpromenade skal være et offentlig områdesom ikke berøres av byggetiltaket for rorbuer.
Områdets grønnstruktur skal oppgraderes med grønn beplanting, på egnet vis, etter kommunal
plan.
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6.2.4

Bruk og vern av sjø og vassdrag
Hensikten med formålet er å sikre påkrevet manøvreringsareal for offentlig skipstrafikk til DS
kaia, samt for skipstrafikk i forbindelse med kaiene i tilknytning til industriområdet.

6.3

Klima
Det kan etableres skj erming mot dominerende vindretninger.

6.4

Estetikk
Det vektlegges i planen at bebyggelsen skal være tilpasset omgivelsene på en god måte når det
gjelder form, farge og plassering.

6.5

Miljoforhold
Anlegget må tilknyttes offentlig VA-anlegg.
Støy kan være en faktor i forhold til aktiviteten ved Mørenot. Bedriften yter service til
fiskflåten, og dette kan medfør støy og aktivitet som kan oppleves forstyrrende når folk ligger
og sover.
Bedriften har beskrevet at det kan forekomme lukt til tider.

6.6

Grunnforhold
Bestemmelsene til planen forutsetter at grunnforholdene (kvikkleire) er avklart før det gis
byggetillatelse.

6.7

Risiko og sårbarhet
ROS-skjema er utfylt, og vedlegges planmaterialet.
Essensen i denne vurderingen er:
•

Før byggetillatelse gis, skal tilfredsstillende atkomst være etablert.

•

Det vurderes videre slik at rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet med et
tregjerde som sperrer for adgang fra rorbuområdet til industriområdet.

Undersøkelser som vurderes nødvendig før byggetillatelse er:
•

Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av grunnforholdene før byggetillatelse gis.

•

Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av radon før byggetillatelse gis.

•

Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om
byggetillatelse av brygger og flytebrygger før byggetillatelse gis.
Strømleverandøren skal gjøre en vurdering av elektromagnetisk stråling fra
eksisterende høyspentnett i forhold til rorbuene.

•

6.8

Kulturminner
Det er ikke registret kulturminner i planområdet.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RORBUER, YTRE HAVN SKJERVØY
PLANBESKRIVELSE

7.

KONSEKVENSERAV PLANFORSLAGET

7.1

Overordnete planer og vedtak
Gjeldende regulering endres fra havn / trafikkområde til park —torg, parkeringsplasser og
fortau. Uregulert areal i sjø reguleres til byggeområde, turistformål og havneområde i sjø.

7.2

Eksisterende bebyggelse
Tiltaket som reguleringen skal gi ri-unnlagfor berører ikke eksisterende bebyggelse.

7.3

Eiendommer
Byggeområdet omfatter kommunal eiendom og statlig allmeiming i sjø.

7.4

Topografi
Etablering av rorbuer forutsetter utfylling eller peling eller i kombinasjon i indre del av bukta.

7.5

Kiima
Planlagte bebyggelse antas å ha ubetydelig virkning for lokalklimaet.

7.6

Grønne interesser
Planforslaget berører ikke eksisterende grøntareal.

7.7

Veg og trafikk
Planforslaget forutsetter bruk av eksisterende atkomst fra fylkesveg 866 til DS kai.

7.8

Miljø
Driften av anlegget vil ikke skape uakseptable miljømessige forhold for nabobebyggelse.
Derimot vil framtidige gjester kunne oppleve ulemper knyttet til støy fra hhv vegtrafikk og
tilliggende virksomheter, selv om disse forholder seg til gjeldende krav.

7.9

Offentlig kommunikasjon
Anlegget er nært busstopp og offentlige båtruter.

7.10

Vann og avlop
Tilknytning til offentlig VA anlegg et må etableres og skal godkjennes av kommunen.

7.11

Strømforsyning
Framføring av strøm fra nærliggende el.anlegg.

7.12

Utbyggingsavtale
Kommunen har ikke ønsket at det skal varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

DETALJREGULERINGSPLAN

FOR RORBUER, YTRE HAVN SKJERVØY

PLANBESKRIVELSE

8.

UTKAST TIL REGULERINGSPLAN

Fig36. Utkast til reguleringsplan (Alt I.)
Utkastet til planløsning viser en løsning der byggeområdet legges innerst i bukta, der sjøarealet
benyttes i den bredde og i den utstrekning mot øst, som den havnefaglige vurderinga gir rom
for, samtidig som det ikke berører regulert industriområde. Det vises til definert premiss fra
kommunen innledningsvis, jfr. vedtak i formannskapet. (kap. 2.) Utkastet ble vurdert av
kommunen og er forkastet til fordel for valgte alternativ 2, jfr. pkt 6.
I forhold til park / torg og eksisterende flytebrygge, medfører dette alternativet at flytebryggen
sannsynlig må flyttes og torgets eventuelle funksjon som fisketorg blir endret.
De byggemessige premisser blir de samme som for anbefalt planløsning, med fundamentering
på sjøgrunn, ved peler, eller ved utfylling evt. i kombinasjon med peling.

DETAUREGULERINGSPLAN FOR RORBUER, YTRE HAVN SKJERVØY

PLANBESKRIVELSE

Fig 37. Utkast til regulering sette i sammenheng med gjeldende regulering
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Fig 38. Utkast til reguleringsplan (formålslinjer) sett i sammenheng med gjeldende regulering.
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Plankart i målestokk 1:1000 datert10.10.2010 (A3)
Planbestemmelser datert 25.10.2010
ROS-skjema / ROS-analyse dat. 25.10.2010
Liste over hjemmelshavere

Detaljreguleringsplan for rorbuanlegg Ytre havn, Skjervøy

RISIKOVURDERINGSSKJEMA

Virksomhetsbasert sårbarhet
a) Er det i planområdet fare mht elektromagnetisk felt
fra kraftledninger? (htt ://www.stralevernet.no/)
b) Medfører planforslaget risiko (ulykker, støy, støv,
etc.) i forbindelse med nærhet til
veitrafikk/transportnett, skipstrafikk/kaianlegg,
luftfart/flyplasser?
c) Er det i planområdet fare mht. industrianlegg brann/eksplosjon, virksomheter hvor
kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan
forekomme, lagringsplasser (industrianlegg,
havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer
lagres?
Følgende koder er brukt i kontrollfeltet:
•
•
•
•

OK= sjekket og i orden.
UN= utredes nærmere i byggeprosessen
IA= ikke aktuell i denne saken
SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista

SK

25.10.10

pob

SK

25.10.10

pob

SK

25.10.10

pob

KOMMENTAR TIL SJEKKLISTA
Naturbasert sårbarhet
b) Det framkommer ikke registrering av kvikkleire på faresonekart. (Arealis). Dette har
bakgrunn i at kartlegging ikke er gjennomført i Nord Norge. Det er nødvendig at det
gjøres en tilstrekkelig vurdering grunnforholdene og om det er kvikkleire i
byggeområdet før byggetillatelse gis.
e) Ved utfylling av steinmasser må det vurderes om disse kan gi radongassdannelse.
f) Det er kjent at det er vanskelige bølgeforhold innerst i bukta. I forbindelse med
etablering av kai og flytebrygger, må det gjøres en bølgevurdering som skal ligge
til grunn for søknad om byggetillatelse for kai og flytebryaaer.

Virksomhetsbasert sårbarhet
a) Det ligger en trafo nær planområdet med tilknyttet kabelnett. Kraftleverandør kan
gjøre en vurdering av elektromagnetisk felt nær kraftlinjer, dette kan være et
hensiktsmessig tiltak i forhold til utrygghet ved naboskap til kraftlinjer.
b) Planområdets nærhet til offentlige veger, kaiområder og nærhet til industriområde
medfører trafikkrisiko og risiko i forhold til aktivitet i industriområdet. Det forutsettes at
det etableres tilfredsstillende siktforhold ved avkjørsel. Rorbuområdet må adskilles
fysisk fra industriområdet, med gjerde / skjerm, som ikke tillater adgang fra
rorbuområdet til industriområdet.
c) I reviderte bestemmelser for Ytre havn, dat. 18.12.06, framkommer det i pkt. 2.9: Det
tillates ikke virksomhet som ved støy, røyk, lukt eller på annen måte er til sjenanse for
omkring liggende bebyggelse.

Det opplyses fra kommunen at det ikke er tillatt med virksomhet / eller lagring av
stoffer som er til fare for omgivelsene

KOMMENTAR TIL SJEKKLISTA —METODE
Risikovurdering:
Følgende punkter er det ikke definert noen risiko i forhold til:
Naturbasert sårbarhet
Pkt: a, c, d
Følgende punkter gir bestemmelser til planforslaget/fradelingen:
Naturbasert sårbarhet pkt. b, e, f
Virksomhetsbasert sårbarhet pkt.a, b.
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og
rekkefølge:
a) Det kan ikke gis brukstillatelse til rorbuene før parkeringsplass PI er bygget og atkomst
og avkjørsel fra fylkesveg til parkeringsplass PI er godkjent av kommunen og Statens
vegvesen.
b) Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse.

c) Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet, med et tregjerde som sperrer for
adgang fra rorbuområdet til industriområdet.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 12 gis følgende bestemmelser vedr
nærmere undersøkelser:
Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av grunnforholdene før byggetillatelse gis.
Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av radon før byggetillatelse gis.
Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om
byggetillatelse for brygger og flytebrygger.
Strømleverandøren skal gjøre en faglig vurdering av elektromagnetisk stråling fra
eksisterende høyspentnett i forhold til rorbuene.

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Adressater etter liste

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

2009/7454-25

42007/2010

L12

24.11.2010

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for rorbuer i ytre havn,
Skjervøy
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtok Skjervøy formannskap enstemmig, i
møte 18.11.2010, i sak 115/10, at forslag til detaljreguleringsplan for rorbuer i Ytre havn, dat.
10.10.10, skal legges til offentlig ettersyn. Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og på
kommunens hjemmeside.

Utsnitt av forslag til reguleringsplan, dat. 10.10.2010

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Merknader til planen merkes ”Merknad Rorbuer Ytre havn”, og sendes til Skjervøy kommune,
postboks 145 G, 9189 Skjervøy eller pr. e-post til : post@skjervoy.kommune.no.
Merknader må være sendt /levert kommunen senest 6 uker etter mottakelsen av dette brev. Når fristen
for merknader er ute, vil Skjervøy formannskap få saken til behandling med en vurdering av de merknader
som er kommet inn. Dersom formannskapet godkjenner planen, vil den bli framlagt for kommunestyret,
som fatter endelig vedtak.

Med hilsen

Yngve Volden
Tekn. sjef / brannsjef
Skjervøy kommune

Telefon 77 77 55 20 mob. 416 34907
yngve.volden@skjervoy.kommune.no
Vedlegg: Plandokumenter: plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, Ros skjema.
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Grethe Ihlan
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Post Skjervoy
27. desember 2010 10:37
Grethe Ihlang
VS: Merknad rorbuer ytre havn.

Fra: Dag Dyrnes
Sendt: 23. desember 2010 16:47
Til: Post Skjervoy
Emne: Merknad rorbuer ytre havn.

Viser til tilsendte dokumenter i sakensanledning. Undertegnede vil med dette tilkjennegi at det er viktig å bevare
fl tebr
a som i da er i området eller en tilsvarende o at den fortsatt kan brukes til korttidstille in for osssom
bor i området , og andre som besøker Skjervøyfor kortere tid. Regner med at dette er gjennomtenkt. Vi vil ikke
sette pris på at området kun blir forbeholdt fisketurister og ikke tilgjengelig for oss. Regnermed at disse forhold er
ivaretatt i planen.
Jegvil sette pris på å få tillatelse til å fjerne og ta vare på ringbolten som er montert på Strømmeberget før den blir
fylt over, om det ikke foreligger andre planer for den.
MVH
Dag Dyrnes, Strandveien 17.

Ade

iikiwe
ilbn

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
9189 Skjervøy
Skjervøy, 29.12.10

MERKNAD RORBUER YTRE HAVN
Vi viser til ovennevnte reguleringsplan som er ute til høring.
Vi tillater oss å foreslå at byggelinjen mot land blir trukket lengere mot fortauet slik at bruk
av sjøarealet ikke blir skjøvet utover.
Vennlig hilsen
HOTELL AR1TIM SKJERVØY AS

HOTELL MARITIM SKJERVØY A/S
Postboks 67, N - 9189 Skjervøy

Telefon/Phone:
77 76 03 77

Telefax:
77 76 07 16

Bankgiro:
4787.07.02945

Postgiro:
0823. 07.02005

Org. nr.:
NO 953 781 808 MVA

Norges
vassdrags-og
energidirektorat

N V E

Skj ervøy kommune, Postboks 145, 9189 SKJERVØY

Vår dato:
'f JAN
Vår ref.: NVE 201002599-3 rnlefor
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: Per Olav Bye

Saksbehandler:
Eva Forsgren
76 92 33 73

NVEs merknader til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av
rorbuer i Ytre havn - Skjervøy kommune
Viser til oversendelse fra Skjervøy kommune datert 24.11.2010.
I områder med marin leire med terrenghelning større enn 3 grader og hoydeforskjeller opp mot
10 m eller mer, er det spesiell grunn til å vurdere fare for kvikkleireskred nærmere. Tiltaket
ligger i et område med hav- og fjordavsetninger og det bor utfores en geoteknisk vurdering av
området innen reguleringsplanen godkjennes.

NVE ønsker å presisere at grunnforhold og mulig fare for kvikkleireskred må utredes. Tiltaket ligger i
strandsonen og området er registrert som hav- og fjordavsetninger som kan være en indikasjon på
ustabile grunnforhold. jf. htt )://www.nuu.no/kart/losmasse/. Området virker tlatt, men må vurderes
lokalt. I områder med marin leire med terrenghelning større enn 3 grader og høydeforskjeller opp mot 10
rn eller mer er det spesiell grunn til å vurdere fare for kvikkleireskred nærmere. Fremgangsmåte for slike
vurderinger er beskrevet i NVEs retningslinjer nr. 1/2008 "Planlegging og utbygging i fareområder
langs vassdrag". I første omgang kan det gjøres en vurdering av geoteknisk fagkyndig om det foreligger
potensiell skredfare i hht. metode beskrevet i Veileder til nevnte retningslinje.
For reguleringsplan kreves utredning av reell skredfare, dersom evt. potensiell skredfare påvises. Hvis
det er grunn til å anta at det kan være kvikkleire i grunnen må utbyggingens effekt på hele
områdestabiliteten vurderes. Plandokumentene må tydelig vise hvordan fare for kvikldeireskred er
vurdert ng tatt henQyn til, ogQå fnr tilliggende nnirmer. Krav om eventnelle avbotende tiltak må ivaretas
i bestemmelsene til planen.

E-post: nve@nve.no, Internett www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon 22 95 95 95, Telefaks 22 95 90 00
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Drammensveien 211

Vestre Rosten 81

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7075 TILLER
I Telefon: 72 89 65 50

i. Region Nord
Kongens gate 14-18

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

I Postboks 394

Postboks 2124

Postboks 53

I 8505 NARVIK

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

Telefon: 76 92 33 50

I Telefon: 33 37 23 00

I Telefon: 57 83 36 50

I Postboks 4223
2307 HAMAR
I Telefon: 62 53 63 50

Side 2

NVE vil på det sterkeste anbefale at utredningen blir gjort før reguleringsplanen vedtas. Vi ber om å få
tilsendt den geotekniske vurderingen av tiltaket.

Med hilsen

Aa Josefs
regionsjef

Kopi:

Eva Forsgren
senioringeni -

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Barlindhaug Consult AS, Tromsø, Postboks 6154, 9291 TROMSØ

KYSTVE

RKET

TROMS OG FINNMARK

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY

Deres ref
2009/7454-25

Vår ref
09/03091-6

Arkiv nr
413.2

Saksbehandler
Rakel Hagen Olsen

Dato
3.1.2011

Innspill fra Kystverket - Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for
rorbuer - Ytre havn - Skjervøy kommune - Troms fylke
Kystverket viser til mottatt offentlig ettersyn for forslag til detaljreguleringsplan for rorbuer i
Skjervøy ytre havn per 26.11 2010.
Reguleringsplanen fastsetter rammer for rorbuprosjekt som viser areal avsatt til bebyggelse
og anlegg. Det legges opp til syv rorbuer med tilhørende kai og flytebrygger. Byggingen
medfører utfylling i sjø. Parkeringsplasser og adkomst skal anlegges. Anlegget søkes
plassert innerst i bukta på indre og nordre side av DS kaia. Det er Skjervøy hotell som
ønsker å utvide sin aktivitet.
Skjervøy kommune har etter en konkret vurdering konkludert med at planen ikke utløser
utredningsplikt for konsekvensutredning.
Skjervøy Fiskarlag har, ved e-post, uttalt at de ikke kan se at den foreslåtte omreguleringen
av området skal være til hinder for fiskerne i området.
Kystverket bemerker at dersom kommunen regulerer planlagte område til turistformål, vil
ikke Kystverket på et senere tidspunkt være behjelpelig med å opparbeide nye arealer som
reguleres til fiskeriformål. Dersom et slikt behov skulle melde seg, er det kommunen som
må stå ansvarlig for et slikt tiltak.
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen
(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg
til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17.
april 2009 nr. 19.
Det vises for øvrig til tidligere uttalelser i saken datert 24.8 2009 og 25.6 2010.
Kystverket har ingen øvrige merknader.

KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK
Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND
Besøksadr.: Fiskeriveien 3, HONNINGSVÅG

Telefon: +47 07847
Telefaks: +47 70 23 10 08

Internett:
E-post:

Telefon: +47 07847
Bankgiro:
Telefaks: +47 78 47 74 01
Org.Nr.:
Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

wuriv.kystverket.no
post@kystverket.no
7694 05 06766
NO 970 917 772

Med-bilsen/

L.;
„
Arve Andersen
plan- og kystforvaltningssjef

Råkel Hagen Olsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Statens vegvesen
Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Behandlende enhet:

Saksbehandleriinnvalgsnr:

Vår referanse:

Region nord

Stein Jaatun - 77617067

2010/102886-004

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering
havn Skjervøy kommune

Der.s.

Vår d.to:
05.01.2011

av rorbuer i Ytre

Statens vegvesen viser til offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for rorbuanlegg.
Vi anmoder om utsatt svarfrist.
Planområdet er ikke i direkte berøring med riks- eller fylkesveg. Derimot omfatter
planområdet deler av det som i dag er regulert til offentlig trafikkområde. Her ønsker
tiltakshaver å regulere inn et antall parkeringsplasser til rorbuanlegget.
Dette offentlige trafikkområde er i dag et kollektivknutepunkt. Her er terminal og venterom
for bussreisende, passasjerer til- og fra hurtigrute og hurtigbåt, gods- og varetrafikk. I tillegg
er det et gatekjøkken og terminal-/lagerbygg for havnevirksomheten.
I forhold til den aktiviteten som er på dette området er det trafikalt sett mangelfullt regulert.
Vi ser en uheldig og potensielt trafikkfarlig sammenblanding av personbiler, busser, lastebiler
og myke trafikanter. Det kan derfor være behov for å gjennomføre tiltak for å legge bedre til
rette for den aktiviteten som området i dag rommer. Hvis rorbuanlegget skal benytte deler av
dette området til parkering så må dette tas med i en helhetlig plan for området.

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
firmapost-nord@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Sentrum 33
9156 STORSLETT

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2
Statens vegvesen har behov for å ta opp problemstillingen med Troms fylkeskommune og
Skjervøy kommune før vi kan gi et endelig tilsvar på høringen. Troms fylkeskommune har
både ansvar for fv. 866 og kollektivtransport på veg og sjø. Fylkeskommunen er derfor en
viktig premissgiver i forhold til bruken av det gjeldende området. Det er også viktig for
Statens vegvesen å ta hensyn til Skjervøy kommunes vurderinger og prioriteringer i forhold til
trafikale utfordringer på det gjeldende området.

Plan og forvaltning
Med hilsen

Stein Jhtun
Vegforvalter

Kopi: Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Barlindhaug Consult AS, Pb. 6154, 9291 TROMSØ

Fylkesmannen
i Troms
RomssaFyIkkarnanni
Saksbehandler
Kristin Storvik

Telefon

Vår dato
05.01.2010
Deres dato
24.11.2010

Vår ref.
2009/3821 - 3
Deres ref.

Arkivkode
421.4

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Merknader - Forslag til detaljregulering for rorbuer i ytre havn i Skjervøy,
Skjervøy kommune.

Vi viser til kommunens brev av 24. november 2010 der ovennevnte plan ble sendt på høring.
Fylkesmannen mottok brevet 26. november 2010 slik at vår merknadsfrist utløper 7. januar
2011.
Avdeling for areal, klima og samfunnssikkerhet samordner fylkesmannens uttalelse til saken.
Fylkesmannen anbefaler kommunen å gå gjennom forslaget til planbestemmelser på nytt, at
noen av bestemmelsene skilles ut som planretningslinjer og at det ryddes opp i
uklarheter/ufullstendige bestemmelser.
Vi minner om at det må utarbeides en tiltaksplan (jf. kap 2 og 22 i forurensningsforskiiften),
både for land- og sjø i reguleringsområdet, som ivaretar miljømålet for området.
Vi anbefaler kommunen å utarbeide en ROS-analyse som tilfredsstiller kravene i plan- og
bygningsloven § 4-3.
Vi anbefaler også at hensynet til universell utforming ivaretas i planbeskrivelsen og
planbestemmelsene.

Planbestemmelsene:

Vi har ikke hatt mulighet til å gå gjennom alle planbestemmelsene, men ser at det bør gjøres
noen endringer. Vi anbefaler kommunen å gå gjennom planbestemmelsene på nytt, og da
spesielt se på følgende:
Planbestemmelsene må ha hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-7. Disse bestemmelsene er
juridisk bindende. Slik bestemmelsene foreligger nå omhandler de enkelte forhold kommunen
ikke kan gi slike juridisk bindende planbestemmelser om. Disse bestemmelsene vil ikke ha
noen rettsvirkning, og de gir inntrykk av at planen styrer noe den i realiteten ikke kan styre.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Noe av dette kan imidlertid stå som retningslinjer av veiledende eller informativ karakter,
men bør da skilles klart fra planbestemmelsene. Dette gjelder for eksempel forhold som er
lovregulert og som kommunen derfor ikke kan gi egne bestemmelser om. Vi viser her til pkt.
VI som direkte viser til lov om kulturminner.
Vi ser også at det er noen bestemmelser som er uklare eller ufullstendige, se pkt. III nr 2 a) og
c) som synes å mangle noe tekst.

Hensyn til miljø:

Vi viser til stortingsmelding. nr. 26 (2006 - 2007) "Regjeringens miljopolitikk og rikets
miljotilstand" der følgende nasj onale resultatmål fremkommer.
•

•

Spredning av miljøgifter fra forurenset grunn skal stanses eller reduseres vesentlig.
Spredning av andre helse- eller miljøfarlige kjemikalier skal reduseres på bakgrunn av
en konkret risikovurdering.
Sedimenter (bunnmasser i vann) som er forurenset med helse- eller miljøfarlige
kjemikalier, skal ikke medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer.

Miljøtilstanden er dårlig i Skjervøy havn. Det er tidligere registrert betydelig med miljøgifter i
sedimenter på sjøbunnen i havnebassenget.
For å avgjøre graden av beskyttende tiltak ved utbygging må tiltakshaver fremskaffe
dokumentasjon på miljøtilstanden, både på land (jf. kap 2 i forurensningsforskriften) og i sjø
(jf. kap 22 i forurensningsforskriften).
Det må utarbeides en tiltaksplan (jf. kap 2 og 22 i forurensningsforskriften), både for land- og
sjø i reguleringsområdet, som ivaretar miljømålet for området. Tiltak som gjennomføres i
reguleringsområdet skal ikke være til hinder for eventuelle framtidige tiltak i forbindelse med
gjennomføring av oppryddingstiltak for hele havna.
Se ellers veileder for Kap 2 i forurensningsforskriften "Opprydding i forurenser grunn ved
bygge- og gravearbeider" (link: htt ://www.klif.no/ ublikas'oner/269l/ta269l. df.) og
veileder for kap 22 i forurensningsforskriften "Undersøkelse og risikovurdering av forurenset
sjobunn" (link: htt ://www.klif.no/ ublikas'oner/2430/ta2430. df.)

Hensyn til samfunnssikkerhet:

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse
i planer for utbygging. Hensikten med analysen er å forebygge risiko og sårbarhet —ROS, for
skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. Det helt nødvendig
at prosessene starter tidlig i planarbeidet.
Vedlagt planforslaget følger et utfylt risikovurderingsskjema. Skjemaet som er brukt er
utarbeidet som et hjelpemiddel for dispensasjonssaker. Dette skj emaet oppfyller ikke lovens
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krav om ROS-analyse ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Kommunen har heller ikke noen
ROS-analyse i kommuneplanens arealdel.
Kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til farer både ved utarbeidelse
av arealplaner og ved vurdering av dele- og byggetillatelser. Kommuner med spesiell
topografi eller med erfaring fra tidligere naturskader må være særlig oppmerksomme på disse
forhold når de tar stilling til arealbruken. Det samme gjelder kommuner med spesielle
meteorologiske eller geologiske forhold. Menneskeskapte farer eller vesentlige ulemper
knyttet til arealbruk må gis oppmerksomhet, slik at man unngår å bygge inne økt sårbarhet i
lokalsamfunnet.
Fylkesmannen anbefaler kommunen å utarbeide en ROS-analyse som tilfredsstiller lovens
krav før planen vedtas.
Vi viser for øvrig til samtale med teknisk sjef, Yngve Volden, Skj ervøy Kommune og
konsulent Per Olav Bye, fra Barnlindhaug AS.

Hensyn til universell utforming:

Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 gjennom økt
tilgjengelighet og vekt på å skape et samfunn preget av aktiv deltakelse og full likestilling for
alle. Universell utforming innebærer at tilgjengelighet for mennesker med redusert
funksjonsevne, i størst mulig grad løses gjennom ordinære og generelle tiltak som en naturlig
del av produktdesign, arkitektur, planlegging og service.
Universell utforming er forankret i plan- og bygningslovens § 1-1. Verken planbeskrivelsen
eller bestemmelsene til reguleringsplanen ivaretar hensynet til universell utforming. Det skal
særlig legges til rette i områder og bygninger som er offentlige tilgjengelige. Uterom skal ha
en utforming og en opparbeidelse som gir mulighet for opphold, rekreasjon, lek og spill på
tvers av aldersgrupper. Parkering for funksjonshemmede skal ha en strategisk plassering i
forhold til universelt utformede gangvegsystemer.
Fylkesmannen anbefaler at hensynet til universell utforming ivaretas i planbeskrivelsen og
planbestemmelsene.

Oppsummering:

Merknadene knyttet til planbestemmelsene, miljø, ROS-analyse og universell utforming er
Fylkesmannens anbefalinger til kommunen. Merknadene baserer seg på faglige vurderinger i
overensstemmelse med statlige styringssignaler innen våre sektorområder. Vi håper dette blir
et godt prosjekt for kommunen og at våre innspill kan være til nytte i den videre prosessen.
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Plan mot vold i nære relasjoner 2011-2016
Henvisning til lovverk:
Krisesenterloven av 19.06.2009
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommunes plan mot vold i nære relasjoner vedtas.

Saksopplysninger
I følge Krisesenterloven har alle kommuner ansvaret for at det finnes et krisesentertilbud som
kan brukes av personer som er utsatt for vold eller trusler om vold fra nære personer, og som har
behov for rådgivning eller et midlertidig botilbud. Et nytt element i følge loven, er at også menn
skal ha et krisesentertilbud. Et krisesentertilbud kan organiseres i egen kommune,
interkommunalt eller ved hjelp av en vertskommune.
Krisesenterloven trådde i kraft 01.01.2010, og ettersom kommunene fikk det fulle
finansieringsansvaret fra 2011, er det kommunenes oppgave å vurdere hvilke mer langsiktige
forpliktelser og investeringer det er nødvendig å påta seg for å sikre et godt tilbud i samsvar med
lovens krav.
For Skjervøy kommune sin del ble vertskommunemodellen valgt; å kjøpe disse tjenestene fra
Tromsø kommune.
Formannskapet nedsatte et utvalg 21.04.2010 som skulle utarbeide en enkel handlingsplan mot
vold i nære relasjoner. Utvalget bestod av varaordfører Ingrid Lønhaug (leder for gruppa),
Eldbjørg Ringsby (Rådgiver helsestasjonen) og Mette Øyen Bless (Leder av
barneverntjenesten). Utvalget har kartlagt kommunal beredskap, undersøkt tilbud i egen region
og i Tromsø som er vertskommune for et krisesenter. Vi har invitert til samarbeid over
kommunegrensene og søkt veiledning fra RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging). Gruppa har også innhentet ideer fra andre kommuner som har

utarbeidet handlingsplaner. Leder i gruppa har deltatt på møter i vertskommunen Tromsø om
organisering av et krisesentertilbud i vår kommune sammen med andre kommuner i Troms.
Arbeidsgruppa har invitert ulike kommunale virksomheter samt politiet til drøftingsmøte
vedrørende planen, spesielt tiltaksdelen.
Vurdering
Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem, både ut ifra et kriminalitets-, helse-,
likestillings- og oppvekstperspektiv. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre
vold i alle grupper av befolkningen. I regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner
2008 – 2011 ”Vendepunkt”, framheves kommunale eller interkommunale handlingsplaner som
et viktig redskap for å sikre at ofre for vold i nære relasjoner får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.
I planen sies det at ”Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det lukkede rom.
Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen”.
En kommunal handlingsplan bidrar til å sette fokus på temaet og en får anledning til å analysere
tiltaksapparatet i egen kommune. En slik prosess gir oversikt over egen beredskap og tilbud
utenfor kommunen. Prosessen kan også vise hvilke mangler en har i forhold til egen
organisering. Det er å håpe at planen blir lest og brukt av alle aktuelle instanser, og slik kan bli
det nyttige verktøyet den har potensial til å være.
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1.

Innledning:

1.1.

Bakgrunn for planen

Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem, både ut ifra et kriminalitets - , helse
likestillings- og oppvekstperspektiv. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og
hindre vold i alle grupper av befolkningen. I regjeringens handlingsplan mot vold i nære
relasjoner 2008 —2011 "Vendepunkt", framheves kommunale eller interkommunale
handlingsplaner som et viktig redskap for å sikre at ofre for vold i nære relasjoner får et
tilrettelagt og helhetlig tilbud. I planen sies det at "Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den
som foregår i det lukkede rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold
i alle grupper av befolkningen".
En kommunal handlingsplan bidrar til å sette fokus på temaet og en får anledning til å
analysere tiltaksapparatet i egen kommune. En slik prosess gir oversikt over egen beredskap
og tilbud utenfor kommunen. Prosessen kan også vise hvilke mangler en har i forhold til egen
organisering.
I følge Krisesenterloven av 19.06.2009 skal alle kommuner ha et ansvar for at det finnes et
krisesentertilbud som kan brukes av personer som er utsatt for vold eller trusler om vold fra
nære personer, og som har behov for rådgivning eller et midlertidig botilbud. Et nytt element i
følge loven, er at også menn skal ha et krisesentertilbud. Et krisesentertilbud kan organiseres i
egen kommune, interkommunalt eller ved hjelp av en vertskommune.
Loven trådde i kraft 01.01.2010, og ettersom kommunene fikk det fulle finansieringsansvaret
fra 2011, er det kommunenes oppgave å vurdere hvilke mer langsiktige forpliktelser og
investeringer det er nødvendig å påta seg for å sikre et godt tilbud i samsvar med lovens krav.
For Skjervøy kommune sin del er det aktuelt med vertskommunemodellen; å kjøpe disse
tjenestene fra Tromsø kommune.

1.2.

Arbeidsgruppa

I Skjervøy kommune nedsatte formannskapet et utvalg 21.04.2010 som skulle utarbeide en
enkel handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Utvalget bestod av varaordfører Ingrid
Lønhaug (leder for gruppa), Eldbjørg Ringsby (Rådgiver helsestasjonen) og Mette øyen Bless
(Leder av barneverntjenesten). Utvalget har kartlagt kommunal beredskap, undersøkt tilbud i
egen region og i Tromsø som er vertskommune for et krisesenter. Vi har invitert til samarbeid
over kommunegrensene og søkt veiledning fra RVTS (Regionalt ressurssenter om vold ,
traumatisk stress og selvmordsforebygging). Gruppa har også innhentet ideer fra andre
kommuner som har utarbeidet handlingsplaner. Leder i gruppa har deltatt på møter i
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vertskommunen Tromsø om organisering av et krisesentertilbud i vår kommune sammen med
andre kommuner i Troms.
Arbeidsgruppa har invitert ulike kommunale virksomheter samt politiet til drøftingsmøte
vedrørende planen, spesielt tiltaksdelen.

2.

Hva er vold?
21.

Definisjoner

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen
skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller
slutte å gjøre noe den vil " (Per Isdal , ATV)
Denne definisjonen inkluderer også psykisk vold, trusler, seksuelle overgrep, incest,
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.
Vold i nære relasjoner er et alvorlig og til dels skjult samfunnsproblem. Det er i hovedsak
kvinner og barn som rammes av denne volden, men også menn. All bruk av vold strider mot
norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. Vold og overgrep i familien og i
parforhold er svært alvorlig, og får store følger for den som rammes. Vi vet at overvekten av
vold skjer i hjemmet. (Møller 2000, Råkil 2002) Vold aksepteres ikke og skal forebygges og
bekjempes.

Konsekvenser av vold
Vold i familier blir ofte til et mønster, der bruken av vold blir hyppigere og voldsommere over
tid. Det handler om å krenke grenser både i forhold til kropp, tanker og følelser. Den som
utsettes for vold kan etter hvert bli følelsesmessig likegyldig (avflatet), på grunn av
posttraumatiske stressforstylTelser.
Det er etter hvert dokumentert at det er like skadelig for barns utvikling å være vitne til vold,
som det er selv å bli utsatt for vold. Barn som ser mor bli slått, lever med den samme redselen
som om volden skulle ramme dem selv. Situasjonen påfører barnet et liv med angst, skam og
hemmeligholdelse. De kan oppleve problemer med oppmerksomhet, uro og lav
impulskontroll, symptomer som kan føre til dårligere skoleprestasjoner og dårligere sosial
mestrin.
Omkring 40% av de barn som vokser opp som vitne til vold utvikler psykiske problemer i
løpet av livet, mens 20% av barna selv blir voldsutøvere som voksne. En regner med at de
fleste voldsutøvere selv har opplevd vold og overgrep i sin oppvekst. (Steinsvåg, ATV)
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2.2.1.

Vold i særlige grupper

Eldrevold
Overgrep mot eldre har i den senere tid fått status som eget kriminalitetsområde. Nasjonale
undersøkelser/tall viser at mellom 4 og 8 % av eldre blir utsatt for vold og overgrep
(Juklestad 2007 / St.meld.25 / 2005-2006). Det er snakk om fysiske og psykiske overgrep,
økonomiske og seksuelle overgrep og omsorgssvikt. En undersøkelse fra en bydel i Oslo viser
at halvparten av overgrepene ble utført av ektefellene og overgrep hadde ofte pågått over lang
tid. De øvrige ble utsatt for overgrep av barn, barnebarn og andre nære personer.
Psykisk utviklingshemmede
Mennesker med psykisk utviklingshemming er også en sårbar gruppe, fordi de har vanskelig
for å forsvare seg og for å fortelle om overgrep.
Rusavhengige
Det er en del sammenhenger mellom vold og rus. Denne sammenhengen er godt dokumentert
(www.sirus.no/ Rusmiddelbruk og vold)
Flyktninger og asylsøkere
Dette er en sammensatt gruppe. Noen kommer fra kulturer hvor oppdragelsesmetoder og
sanksjonssystemer kan handle om fysisk avstraffelse og vold. De er også en sårbar gruppe i
forhold til sin historie og en traumatiserende bakgrunn (jfr. Familievoldskoordinator i
politiet)
Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er former for vold i nære relasjoner.
Regjeringen har utarbeidet egne handlingsplaner mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.
(Justis- og Politidepartementet 2011)

3.

Status
3.1.

Omfang nasjonalt

Tidligere utredninger har anslått at minst 20 000 kvinner hvert år blir truet eller slått i Norge. I
2001 ble det i følge Politidirektoratets statistikk anmeldt 24 000 voldslovbrudd i Norge. Vold
utøves for det meste av menn, men også av kvinner, og blant ungdommene har det de senere
årene vært en markant stigning i voldsutøvelsen blant kvinner.
NIBR (Norsk institutt for by - og regionsforskning) gjennomførte en landsomfattende
undersøkelse i 2005: "Vold i parforhold". Den viste at om lag 9% av kvinner over 15 år har
vært utsatt for grov vold av sin nåværende eller tidligere partner. Rapporten dokumenterer at
vold i nære relasjoner fører til omfattende helseproblem. Nesten 30% av de voldsutsatte
kvinnene oppgir å ha fått fysiske skader som brudd, kuttskader, hjernerystelse og blåmerker.
Mange utvikler psykiske lidelser som selvmordstanker, depresjon, angst og posttraumatiske
stressymptomer. NIBR - undersøkelsen viste også at kvinner utsatt for vold i nære relasjoner i
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liten grad søker kontakt med det offentlige hjelpeapparat. Tall fra KRIPOS viser at 20 —30%
av alle drap de siste 10 årene er begått av nåværende eller tidligere partner.
Vold forekommer i alle miljøer og samfunnslag, men det er noen risikofaktorer som gjør at
forekomst av vold øker, og at barn i større grad kan være utsatte. Barn og ungdommer med
funksjonsnedsettelser og funksjonshemninger er i følge både norske og utenlandske studier
oftere utsatt for vold enn funksjonsfriske barn. Jenter er mer utsatt enn gutter. Risikofaktorer
er lav inntekt, lav sosial status, en arbeidsløs forelder, at foreldre er trygdet, svært unge
foreldre. Dessuten å vokse opp med bare en av de biologiske foreldrene, eller å ha foreldre
med problemer knyttet til psykisk sykdom eller rus. (NOVA - rapport 2007, nr. 20)

3.2.

Omfang; tall og tendenser i Skjervoy kommune

Skjervøy kommune hadde pr. 01.07.2010 et innbyggertall på 2.887. Drøyt 80 % av

Med utgangspunkt i tall for nasjonal status kan vi anta at tallene for Skjervøy kommune stort
sett er tilsvarende.
Omfang eldre:
Vi kan antyde at tallene for eldre som utsettes for vold i Skjervøy kommune (4 —8%) er
mellom ca 15 og 30 personer over 65 år. Dette er et lite berørt tema som erfaringsmessig er
vanskelig å ta opp. Det er ofte i hovedsak et skjult problem.
Omfan2 barn
RVTS nord (Ressurssenter om vold og traumatisk stress) henviser til statistikk med
utgangspunkt i befolkningstall i de 6 Nord-Tromskommunene ; totalbefolkning 16296
personer, hvorav ca 4074 er barn
(Fagdag på Skjervøy 09.02.2009) som synliggjør omfang i Nord-Troms på følgende måte:
•
•

25 % har opplevd minst ett tilfelle av fysisk vold fra en av foreldrene (ca 1000 bam)
2 % var blitt slått mer enn 10 ganger høyfrekvent vold, grov vold (80 barn eller 4
skoleklasser)
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•

10% hadde sett eller hørt minst en av foreldrene bli utsatt for fysisk vold i oppveksten
(400 barn)
(NOVA rapport 2007 "Vold og overgrep mot barn og unge")
Ved en delingsfaktor på 6-7 får vi i henhold til denne statistikken sannsynlige tall for
Skjervøy kommune.

Fra 01.01.2009 —medio oktober 2010.
17 meldinger fra politiet til barnevern hvorav 6 går direkte på vold/ mistanke om vold.
I samme tidsrom er det kommet inn 69 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Mange
meldinger kommer fra skole —barnehage.
Voldsanmeldelser til politiet er i henhold til statistikk fra 2009
• 10 seksualforbrytelser
• 4 i forhold til familieforhold

3.3.

Eksisterende tjenester

Det er viktig å ha oversikt over instanser og hjelpetiltak på ulike nivåer. En kartlegging av hva
vi allerede har i kommunen og regionen vil bidra til en bevisstgjøring og synliggjøre hva som
trenger å styrkes, videreutvikles eller nyutvikles. En systematisk oversikt over hjelpeapparatet
er et viktig tiltak i seg selv. Det bidrar til å senke terskelen for å søke hjelp for den som
trenger det i situasjoner som handler om vold i nære relasjoner. Vi gir en kort presentasjon av
enheter og instanser som kan være aktuelle for voldsutsatte.

3.3.1.

Kommunale tjenester

Etter norsk lov er kommunen forpliktet til å gi sine innbyggere, herunder voldsutsatte et
forsvarlig tilbud. Sentrale lover er sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven samt
barnevernsloven. Forvaltningsloven gir utfyllende regler om kommunens opplysnings- og
veiledningsplikt.
I henhold til lov om sosiale tjenester § 1-1, er lovens formål:
a) å sikre økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkår for vanskeligstilte, øke likeverd og
likestilling og forebygge sosiale problemer
b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og
selvstendig tilværelse i fellesskap med andre.
I henhold til kommunehelsetjenesteloven skal kommunen ved sin helsetjeneste fremme
folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, søke å forebygge og behandle
sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte
selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.
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Kommunehelsetjenesten skal etter § 6-6 a i kommunehelsetjenesteloven samarbeide med
sosialtjenesten.
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt bidra til at barn og unge får
trygge oppvekstvilkår
Barneverntjeneste og sosialtjeneste skal medvirke til at hensyn til de voldsutsatte blir ivaretatt
av andre offentlige organer samt samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer i
henhold til Lov om barneverntjenester §1-1

Etter disse lovbestemmelsene har kommunen et overordnet ansvar for å påse at lovens
formål blir ivaretatt overfor voldsutsatte voksne og barn og at samarbeid mellom de
forskjellige forvaltningsetatene og nivåene sikrer voldsutsatte et helhetlig tilbud

Skjervøy kommunes tjenester:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmennlegetjeneste
Helsestasjon/ HFU (Helsestasjon for ungdom www.sk'ervo .kommune.no )
Pleie og omsorgstjeneste med sykestue, sykehjem, hjemmetjeneste
Rus og psykiatritjeneste med omsorgsboliger og hjemmetjeneste
Barneverntjeneste
Sosialtjeneste —NAV
Omsorgs- og avlastningsboliger for funksjonshemmede barn
Omsorgsboliger for personer med utviklingshemming

•
•
•
•
•

Barnehager og skoler
Rådgivertjeneste på videregående skole og ungdomsskole
PP- tjenesten
Lokaltlensmannskontor
Tannklinikk ( Fylkeskommunal) viktig samarbeids instans i situasjoner med mistanke
om overgrep / vold

Interkommunale tiltak o t'enester:
• Familieråd skal drives som frivillig tiltak gjennom barneverntjenesten ved Bufetat
(Barne-, Ungdoms og familieetaten) i Nord-Tromskommunene. Er pr. februar 2011
ennå ikke i drift
• Prosjektet "Kvinner og rus" har fokus på tiltak i forhold til kvinner med
rusproblematikk , blant annet kartleggingsverktøy for videre iverksetting av tiltak
• SPHNT ( senter for psykisk helse Nord-Troms) tilbyr sinnemestringskurs (tilbys også
ved RVTS nord)
• Overgrepsmottak; Interkommunalt tilbud etablert ved legevakta i Tromsø —
lavterskeltilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære
relasjoner
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Krisesenteret for kvinner i Tromsø:
Krisesenterets formål å yte hjelp til kvinner som er fysisk eller psykisk mishandlet eller
voldtatt. Krisesenteret kan også tilby midlertidig opphold for kvinner med eventuelle barn 015 år.
Telefon 77611060
Krisesenter i en endringsprosess; jfr. ny lov (som også sier at det skal opprettes
krisesentertilbud til menn)
Skjervøy kommune skal inngå en avtale med Tromsø kommune om å knyttes opp mot
krisesentertilbudet der.
Støttesenter mot incest o seksuelle over re
SMISO
Gratis lavterskeltilbud - trenger ikke henvisning. Tlf. 776 52044 Søndre Tollbodgt. 9 9008
Tromsø ( www.smiso.no )
entevakta:
Krisetelefon for unge jenter; telefon 77633265 —e-post: tromso@'entevakta.com
Mer informasjon på hjemmesiden: www..entevakta.com

3.3.2. Planer, retningslinjerog tverriagligorganiseringi Skjervøy kommune
Aktuelle laner
• Plan for psykisk helse 2007 -2010
• Edruskapspolitisk plan
• Plan for psykososialt team m/ Retningslinjer for forebygging av smitteeffekt ved
selvmord / selvmordsforsøk
• Handlingsplaner mot mobbing i barnehagene og skolene
• Egne kriseplaner i skoler og barnehager

Retnin slin'er for skole/ barneha ehelseteam
Tverrfaglig team med representanter fra skole/barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern.
Ved bekymring for et barn er dette et forum for å drøfte situasjonen og eventuelt planlegge
videre tiltak.
Retnin slin'er for samordnin av t'enester —IP Individuell lan
Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til Individuell plan.
Kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten har plikt til å bidra til et helhetlig tilbud til
voldsutsatte. IP kan være et verktøy i denne samordningen og bidra til et tettere samarbeid
hjelpeapparatet.
mellom den enkelte tjeneste, brukeren og det øvrige kmunale
Ps kiatriteam
Faglig team som skal bidra til gode samordnede tjenester innen kommunens tilbud til
mennesker med psykiske problemer og rusmiddelavhengighet
Ps ko-sosialt team
Tverrfaglig team med hovedansvar i krisesituasjoner ( egen plan)

9

TRG - Tverrfa li Ressurs ru e
Tverrfaglig Ressursgruppe har medlemmer fra alle arenaer som arbeider med barn og unge i
kommunen —har et politisk forankret mandat med overordnet mål : Å se hele barnet; helhet
og sammenheng —tidlig hjelp er god hjelp. TRG arbeider bl.a. med å iverksette og følge opp
ulike forebyggende tiltak gjennom sin "Trivselsplan". Er kontaktgruppe for "Sjumilsseget"
som er Fylkesmannens satsning på barn og unge i henhold til FN's barnekonvensjon.

Fl ktnin e ru e
Tverrfaglig gruppe som ivaretar flyktningers behov og interesser i henhold til gjeldende
rettigheter og retningslinjer.

Folkehelse ru e
Koordinering og administrering av forebyggende tiltak i kommunen på tvers av nivåer og
sektorer. Individnivå og systemnivå. Samarbeider med TRG
Koordinerende enhet
Tverrfaglig gruppe som blant annet er kontaktpunkt for eksterne og interne
samarbeidspartnere i kommunen —et sted å henvende seg. Er også samordningsteam for
behovsmeldinger om IP voksne (jfr. Retningslinjer for samordning av tiltak og tjenester)

Andre tiltak
• STYRK —Prosjekt hvor fokus er tilrettelegging av rusbrukeres hverdag i forhold til
helse, arbeid og dagliglivets utfordringer, samt styrking av samhandling mellom ulike
tjenester.
• "Godt samliv" er kurs for førstegangsforeldre som skal bidra til å forebygge
samlivsbrudd . Tilbud gjennom helsestasjonen
• "Fortsatt foreldre" er et kurstilbud som kan gis til foreldre etter samlivsbrudd med
fokus på å samarbeide til barnas beste. Tilbud gjennom helsestasjonen

3.3.3

Statlige tjenester

-

RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvrnordsforebygging) ved
UNN. Har særskilt kompetanse på temaområdene flyktninghelse,
selvmordsforebygging, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Senteret skal
bidra til å øke tryggheten og kompetansen rundt tema vold og seksuelle overgrep i
instanser hvor dette kan avdekkes, og bidra til å styrke behandlingstilbudet for utsatte
og utøvere. (htt ://nord.rvts.no/)

•

Konsultasjonsteamet ved Barnehuset:
Tverretatlig gruppe som skal bistå rådsøkere fra offentlige instanser i saker der det er
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mistanke om eller der en er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge,
vold i nære relasjoner, omsorgssvikt eller kjønnslemlestelse. Teamet gir også råd og
veiledning i saker der barn forgriper seg seksuelt mot andre barn. Sakene
anonymiseres og teamet overtar ikke arbeid/ansvar i sakene ( www.barnehuset.com )
•

Alarmtelefonen for barn og unge
Gratis telefon 116 111 hvor alle telefoner blir besvart av voksne som har lang
erfaring i å hjelpe barn og unge.
Også voksne som er bekymret for barn og unge —eller har mistanke om at de utsettes
for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen
SMS : 41 71 61 11
E-post: alarm@l16111.no
Fra utlandet: 0047 95 41 17 55 ( www.116111.no )
Andre aktuelle sider: www.barnevernvakt.no / www.nettvett.reddbarna.no

•

Vern for eldre
Nasjonal kontakttelefon 800 30 196 ( www.vernforeldre.no )
Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er
Gratis, og man kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep kan ringe
for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om
overgrep mot eldre kan benytte dette nummeret.

•

Sinnemestringsprogram ved SPHNT ( Senter for psykisk helse Nord-Troms )
www.unn.no og RVTS (Ressurssenter om vold , traumatisk stress og
selvmordsforebygging)).
Gruppebasert behandlingsmetode for menn med sinne- og voldsproblemer.
Gruppetilbudet er til menn som er voldelige overfor sin samlivspartner og / eller viser
et sinne som skader og er truende overfor de nærmeste. Det skal være til hjelp for den
enkelte klient og bedre livskvaliteten for øvrige familiemedlemmer.

•

Barnehuset
Barnehuset ligger i Tromsø og skal sikre en enhetlig og god kvalitativ behandling av
barn som har vært utsatt for overgrep eller vold. Tilbudet gjelder også voksne psykisk
utviklingshemmede. Barnehuset sørger for nødvendig oppfølging på ett sted.
Dommeravhør og medisinske undersøkelser kan skje på Barnehuset.
( www.barnehuset.com )

•

Familievernkontoret
Familievernkontor ligger i Tromsø og tilbyr parterapi, familieterapi, mekling ved
samlivsbrudd. Er gratis —trenger ingen henvisning.
(e-mail: familievern.tromso@bufetat.no eller tlf. 46615620.)

•

Familievoldskoordinator i politiet:
Har et koordinerende og distriktsovergripende ansvar for politidistriktets samlede
innsats for å redusere og forebygge vold i nære relasjoner, herunder søke å redusere
mørketall. Skal bidra til god kommunikasjon og samarbeid med aktuelle
samarbeidspartnere utenfor etaten, herunder delta i Konsultasjonsteamet som politiets
representant. ( www.nkvts.no )
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•

4.

Politiråd: Regjeringen besluttet at det skulle opprettes et mer formalisert samarbeid
mellom politidistriktene og kommunene. Det ble derfor opprettet et lokalt politiråd i
Skjervøy kommune 20.06.07. Politirådet består av ordfører, lensmann, rådmann og tre
etatsledere. Formålet med samarbeidet er å utveksle informasjon, etablere felles
problemforståelse og få kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de
prioriteringer og beslutninger som må foretas innenfor den enkelte kommunale sektor
og hos politiet. Det er utarbeidet en avtale mellom lokal politimyndighet og
kommunen som inneholder oversikt over felles utfordringer og prioriteringer.
Politirådet møtes to ganger i året. Beredskap: § 219 Vold i nære relasjoner

Mål

Nasjonale mål og strategier er utgangspunkt for vårt kommunale arbeid. All bruk av vold
strider mot norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. Vold i det private rom
aksepteres ikke. Den skal forebygges, bekjempes og lindres gjennom tiltak for å hjelpe og
beskytte ofrene, og gjennom behandling og straffeforfølging av voldsutøveren.
Regjeringens plan om "Vold i nære relasjoner 2008-2011" skisserer 7 overordnede
målsettinger for å sikre kontinuitet i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Disse er:
• Ofrene skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse
• Voldsspiralen skal brytes ved å styrke behandlingstilbudet til voldsutøveren
• Ofrene skal gis tilbud om tilrettelagte samtaler med voldsutøver
• Kunnskap og samarbeid i hjelpeapparatet skal styrkes
• Forskning og utviklingsarbeid skal iverksettes
• Vold i nære relasjoner skal synliggjøres
• Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom holdningsendringer.

4.1.

Skjervoy kommunes mål

Skjervøy kommunes målsettinger har utgangspunkt i de overordnede målsettinger fra
regjeringens handlingsplan.
I en liten kommune er det viktig og nødvendig å sørge for at utvikling av tilbud og
iverksetting av tiltak i størst mulig grad må innarbeides i det eksisterende tjenesteapparat.
Oppmerksomhet på problematikken, bevisstgjøring, synliggjøring og kompetanse, er i praksis
noe av det grunnleggende i en liten kommune som Skjervøy. .
Vi må se utfordringene i forhold til å forebygge, avdekke og følge opp voldssaker av ulikt
omfang.
De fleste tiltakene må gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske rammer; enten ved å
videreføre allerede igangsatte tiltak eller omprioritere og utnytte eksisterende ressurser på en
annen måte.
Vi har ulike grupper og team som jobber tverrfaglig og ser på helhet og sammenheng i
tjenestetilbudet i kommunen. Det er viktig å være pådriver i arbeidet med å etablere gode
samarbeidsrutiner med andre etater, institusjoner og organisasjoner som skal bistå
voldsutsatte. Den voldsutsatte skal bli godt ivaretatt enten den henvender seg til krisesenter,
politi, sosialtjeneste, barneverntjeneste, helsetjeneste eller andre.
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4.1.1

Målsettinger

1. Informasjon og oversikt over hjelpe- og behandlingstilbudet skal være tilgjengelig for
innbyggerne
2. Alle —uavhengig av alder eller situasjon som utsettes for vold i nære relasjoner skal få
et helhetlig og samordnet hjelpetilbud.
3. Det kommunale hjelpeapparat skal ha nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne
avdekke og følge opp dem som lever med vold i nære relasjoner.
4. Det kommunale hjelpeapparat skal ha kunnskap om hvor voldsutøver kan få hjelp
5. Kommunen skal sikre at flyktninger, asylsøkere og fremmedspråklige er kjent med
norsk lov, kultur og hjelpeapparat
6. Kommunen skal målrettet forebygge at barn og unge med begynnende
adferdsproblemer blir voksne voldsutøvere.

4.2.
•
•

•
•

Forutsetninger for å nå de kommunale mål

Vi må øke samhandlings og samarbeidskompetansen på tvers av nivåer og instanser.
Vi må bruke kommunens eksisterende ressurser og videreutvikle allerede eksisterende
retningslinjer for koordinering og samhandling, til forebygging og oppfølging av
tiltak.
Vi trenger økende bevissthet og kompetanse om vold i nære relasjoner.
Den politiske og administrative ledelse må ønske at målene skal nåes, dersom
innsatsen mot vold i nære relasjoner skal lykkes.

4.3.

Implementering av tiltak

Noen av tiltakene vi beskriver i handlingsplanen må sees i sammenheng med allerede
eksisterende tiltak. Trivselstiltak som fremmer psyko-sosialt miljø, antimobbearbeid,
rusforebygging i ulike sammenhenger etc. bidrar også til å forebygge vold i nære relasjoner.
Andre tiltak forutsetter tydeliggjøring av rutiner og retningslinjer.
Det er viktig å se helhet og sammenheng. Alle tiltak som settes inn i en handlingsplan må vise
kommunens systematiske arbeid. Å se sammenheng er en forutsetning for å lykkes med
samordning av tiltak og tjenester, og for å utnytte ressurser på en optimal måte.
Endringsarbeid handler blant annet om prioriteringer og er en prosess som kan ta lang tid.
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5.

Handlingsplan

Vi har valgt å formulere tiltak som utfordringer i en prosess hvor evaluering og samarbeid må
skje underveis. Tiltak må være mest mulig konkrete.
Vi ser også den store betydningen av å arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt.
Tiltak som allerede er iverksatt og i funksjon er satt inn i planen. Ved å påpeke
trivselsskapende og holdningsskapende tiltak , sier vi noe om hvor viktig dette er for å ivareta
mestring og god psykisk helse - og gjennom dette forebygge uønsket adferd og vold.
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Mål 1:
Informasjon og oversikt over hjelpe- og behandlingstilbudet
kommunens innbyggere

skal være tilgjengelig for

Tiltak

Tidsperspektiv

Ansvarlig

Utarbeide informasjonsbrosjyre om hvor i
hjelpeapparatet man kan få hjelp, og hva
den enkelte instans kan bidra med overfor
voldsutsatte / voldsutøvere. Brosjyren skal
være tilgjengelig på offentlige kontorer /
tjenestesteder i kommunen

Vår 2011

Arbeidsgruppa

Brosjyren skal være tilgjengelig på
kommunens hjemmeside sammen med
annen relevant informasjon og linker til
aktuelle nettsteder

Vår 2011

Arbeidsgruppa

Informasjonsplakat

Vår 2011

Arbeidsgruppa

Mål 2:
Alle —uavhengig av alder eller situasjon som utsettes for vold i nære relasjoner skal få et
helhetlig og samordnet hjelpetilbud

Tiltak

Tidsperspektiv

Ansvarlig

Utvide mandat til psykiatri/psykososialt team til
å være ansvarlig for oppfølging av voldssaker.

Vår 2011

Leder av
psykiatriteamet

Utarbeide veiledende rutiner for samarbeid
mellom aktuelle instanser ved mistanke om og
ved avdekking av vold i nære relasjoner.

I løpet av 2011

Tverrfaglig
Ressursgruppe

Tilbud om IP ( Individuell Plan) som verktøy for
et helhetlig hjelpetilbud til voldsutsatte.

Fortløpende

Den enkelte
fagperson

Vurdere funksjon som lokal kontaktperson for
henvendelse fra nasjonal kontakttelefon "Vern
for eldre"

Vår 2011

Psykiatriteamet
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Mål 3:
Det kommunale hjelpeapparat skal ha nødvendige kunnskap og kompetanse for å kunne
avdekke o følge o dem som lever med vold i nære relasjoner.

Tiltak

Tidsperspektiv Ansvarlig

Erfaringsdelingssamlinger for
fagpersoner/ evaluering 1-2 g/årlig

Mai og November Rådgiver
Helsestasjonen

Kompetansehevingstiltak i samarbeid
med RVTS Nord ( Ressurssenter om
vold,traumatisk stress og
selvmordsforebygging)

Fortløpende

Arbeidsgruppa

Tverrfaglig fagdag

8.september 2011

Arbeidsgruppa

Mål 4:
Det kommunale hjelpeapparat

skal ha kunnska

er om hvor voldsutøver kan få hjelp

Tiltak

Tidsperspektiv Ansvarlig

Gjøre kjent tilbud fra ATV (Alternativ til
vold), Sinnemestringskurs ved SPHNT
(Senter psykisk helse Nord-Troms) og
andre relevante og aktuelle instanser for
oppfølging av voldsutøver

2011

Arbeidsgruppa

Mål 5: Kommunen skal sikre at flyktninger, asylsøkere og fremmedspråklige

er kjent

med norsk lov, kultur og hjelpeapparat

Tiltak

Tidsperspektiv

Ansvarlig

Lage rutiner for informasjon og
oppfølging

2011

Flyktningekonsulent
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Mål 6:
Kommunen skal målrettet forebygge at barn og unge med begynnende
adferdsproblemer blir voksne voldsutøvere

Tiltak

Tidsperspektiv

Systematisk bruk av "Det er mitt valg" i
grunnskolen

Fortløpende

Rektor ved den
enkelte skole

Melde bekymring til BarnehageSkolehelseteam for tidlig drøfting og
iverksetting av tiltak

Fortløpende

Den enkelte
fagperson

Tilbud om individuell plan ved behov for
systematisk oppfølging

Fortløpende

Den enkelte
fagperson

Trivselsplan med lavterskeltilbud

Fortløpende

Tverrfaglig
Ressursgruppe

Foreldresamarbeid,
Temakvelder/foreldremøter med relevante
tema

Fortløpende

Tverrfaglig
Ressursgruppe

Undersøke og eventuelt iverksette program
for hjemmebesøk til forskolebarn (jfr.
Rapport 2011:1 Folkehelseinstituttet)

Vår 2011

Helsesøster

Vurdere å ta i bruk "Barnehageprogram" fra
Stine-Sofie stiftelsen om forebygging og
håndtering av vold i nære relasjoner

Vår 2011

Barnehage
konsulent

Ansvarlig
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Prosjektnummer: 731554
Prosjekt tittel: Vennskapssamarbeid mellom Skjervøy og Solovetskij district
Prosjektstøtte fra Barentssekretariatet (i norske kroner): kr.100 000,-

1. Opplysnin er om støttemottaker
Navn på organisasjon / firma: Skjervøy kommune
Kontaktperson: Ingrid Lønhaug
E-post:
ingrid.lonhaug@skjervoy.kommune
Prosjektansvarlig: Ingrid Lønhaug
E-post:
ingrid.lonhaug@skjervoy.kommune.no
Adresse: Postboks 145 —G, 9189 Skjervøy
Telefon / fax: 97064251 / 77775501

2. Samarbeidspartner(e):
Navn på hovedsamarbeidspartner: Solovetskij district
Kontaktperson: Varaordfører Yakoleva, E-post: solovki@mail.ru
Natalia
Ansatt på museet: Balabdina, Anna
E-post: ann'a@list.ru
Solovki skole: Panarina, Natalia
E-post: nat @ andex.ru
Adresse:
Municipality of the Solovetskie Islands, Poselok Solovetskiy, Ulitsa Zaozernaya dom 46,
164070 Arkhangelsk oblast, Russia
Telefon / fax: + 7 818 35 90 336 (telefon og faks)
Evt. andre samarbeidspartnere: Troms Fylkeskommune

3. Prosjektets vari het
Dato for oppstart:
1.01.2009

Dato for avslutning:
31.10.09, utsatt til 31.10.10, utsatt til
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15.12.2010

4. Prosjektets innhold og resultater
Det skal her gis en fyldig beskrivelse av prosjektets innhold og resultater.
(aktuelle stikkord: hvem, hvor, når, hva (alle aktiviteter og tiltak som er gjennomført
innenfor rammene av prosjektet), antall deltakere, konkrete resultater, fremtidige
samarbeidsplaner o.a.)
Bakgrunn for prosjektet:

9.oktober 2003 skrev Skjervøy kommune og Solovki district under en vennskapsavtale på
Skjervøy. Formålet var å bli kjent med våre naboland og utveksle folk, kultur og kunnskap,
et folk til folk samarbeid. I "Avtale om vennskap og samarbeid mellom Solovetskij district i
Arkhangelsk fylke, Russland og Skjervøy kommune, Troms fylke, Norge " framgår det at de
to kommunene er enige om følgende:
• Å opprette og utdype bilaterale forbindelser mellom Skjervøy kommune og
Solovetskij district.
• Å bidra til en gunstig utvikling av sosiale, økonomiske og økologiske områder
• Å organisere utveksling av informasjon som er av gjensidig interesse
• Å oppmuntre til delegasjoner innen ulike felt
• Å utdype kontakter mellom innbyggere, myndigheter, lokale selvstyregrupper,
institusjoner og organisasjoner på Solovki og Skjervøy.
Dette prosjektet ble det søkt midler til som et delprosjekt av prosjekt 531548. Sistnevnte
prosjekt ble avsluttet i 31.desember 2008. Nye prosjektmidler ble imidlertid søkt fra perioden
høst 2007 —2008. Midlene ble imidlertid ikke benyttet før fra ca 1.01.2009 da det første
prosjektet ble avsluttet. Vi sliter derfor med en forsinkelse i prosjektet. Det har også vist seg
at det tar lengre tid å gjennomføre ulike tiltak enn det vi har planlagt.
Prosjektets organisering og ledelse.

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, og etatssjefgruppa er prosjektgruppe. Åshild
Simonsen har vært styreleder, men er på grunn av alvorlig sykdom ute av all offentlig
virksomhet. Roy Waage (ordfører) var nestleder og fungerer nå som leder.
Prosjektgruppa(etatssjefgruppa i Skjervøy kommune) består av:
Rådmann Reidar Mæland
Helse- og sosialsjef Lise Roman
Kultur- og undervisningssjef Torleif Nordfjærn
Teknisk sjef Yngve Volden
økonomisjef Rune Stifjeld
Ingrid Lønhaug har vært ansatt i 10% stilling som prosjektleder i perioden. Prosjektleder
jobber som lærer i 70% stilling og er ellers frikjøpt 20% som politiker (varaordfører).
Prosjektleder har rapportert til formannskap og kommunestyre om prosjektet Vi har hatt
prioriteringsdebatter i forhold til dette arbeidet, men flertallet har vært positive til fortsatt å
sette av penger til prosjektet. Fra 2011 er det snakk om å trappe ned økonomisk støtte til
samarbeidet, da kommunen har problemer økonomisk. Skjervøy kommune er blant annet på
ROBEK- lista.
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Prosjektgruppa har vært positive til prosjektet. Vi har hatt et ønske om å bruke
prosjektgruppa mer, men det har vi ikke fått til.
På Solovki har de jevnlige møter i administrasjonen hvor også vårt samarbeid drøftes.
Etatssjefgruppa:
Ordfører / rådmann: Yakovleva, Natalia Stepanovna
Rektor Sovaleva, Irina Viktorovna
Sykehus: Grigirèva, Elena Alexeevna, tidligere Boldyrevna, Olga Viktorovna, nå i permisjon
Solovki sosiale tjenester: Sharova, Olga Vasilievna, hun er også leder for det kulturelle
arbeidet på Solovki.
Presentasjon av samarbeidspartnere på Solovki
Politisk/administrativ ledelse:
• Yakovleva, Natalia Stepanovna: varaordfører, møte sommeren 2009 og diskuterte
felles planer. Hun fungerer som ordfører til desember hvor det blir foretatt nyvalg av
ordfører. Det er nå andre ordføreren som sier fra seg vervet som ordfører i denne
prosjektperioden. Natalia er fortsatt varaordfører og blir derfor den vi forholder oss til
gjennom dette prosjektet.
• Lopatkin, Michail Vasiljevitsj: siste ordfører, han var tidligere direktør på museet.
Han har vært til stede på møter vi har deltatt på tidligere (representant for museet). Vi
har ikke hatt kontakt med han som ordfører. Fra hans tid som ansatt i museet, har vi et
godt inntrykk av han. Han har ordnet ekskursjoner, gitt oss gaver og holdt tale om
vårt prosjekt.
Solovki skole:
• Sovaleva, Irina Viktorovna: rektor på barneskolen og barnehagestyrer. Den mest
sentrale i vårt samarbeid. Hun har besøkt Skjervøy en gang. Vi har hatt kontakt med
henne hver gang vi har vært på Solovki. Skole og barnehage er vår viktigste
samarbeidspartner da de utgjør det stabile i vårt samarbeid.
• Sukhikh, Lidija Aleksandrovna: undervisningsinspektør og matematikklærer på
skolen. Har besøkt Skjervøy en gang.
• Panarina, Natalia: engelsklærer ved skolen. Viktig samarbeidspartner på grunn av den
språklige kompetansen hun har. Har besøkt Skjervøy i lag med elever høsten 2009. Vi
har mye kontakt med henne for å avklare ting. Det er en lettelse i forhold til tidsbruk
å kunne få avklart saker som oppstår raskt.
• Tre elever ved Solovki skole nilfamilier Tre elever har besøkt Skjervøy, disse har
hatt gjenvisitt av elever herfra
Kulturskolen:
• Leonova, Nadesjda Arsentjevna: rektor på kulturskolen, dyktig faglig og
organisatorisk. Hun avholder konserter med sine elever når vi besøker Solovki, og det
er veldig imponerende musikalsk nivå på hennes elever.
Klostermuseet å Solovki:
• Lopatkin, Michail Vasiljevitsj: direktør på museet. Det er nå ansatt ny direktør på
museet, han er også arkimandrit for klosteret, fader Porfiry.
• Leonidovna, Jelena Vasiljevna: informasjonsmedarbeider på museet, har vært på
Skjervøy. Museet er interessert i vår vennskapssavtale. Hun snakker og skriver
engelsk. Hun har nå fått ny jobb i klosteret, jobber i administrasjonen som revisor.
• Balabdina, Anna Alexeevna: Museumsansatt. Vi har jobbet fram et underprosjekt i
lag, kalenderprosjektet og hatt mye med hverandre og gjort. En meget flink og kreativ
dame. Snakker og skriver engelsk. Hun deltok på møte i lag med
kommuneadministrasjonen da prosjektleder var på turistreise til Solovki, et
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idemyldringsmøte Anna har på grunn av omorganisering i museet mistet jobben sin.
Hun vil heretter bare bli løselig knyttet til museet.
Solovetsk Maritime Museum:
• Leonov, Peter Mikhailovich: Direktør på båtmuseet. Han var tidligere ansatt i
nærradioen på Solovki (nedlagt), men har nå vært med å bygge opp et helt nytt
museum. Han er veldig interessert i vårt samarbeid, og vi inviteres til å besøke hans
museum når vi er der. Vi planlegger mer kontakt.
S kehus / s keh'em:
• Boldyreva, Olga Viktorovna: overlege på sykehuset. Det har vært mye utskifting av
personell på sykehuset. Olga har vokst opp på Solovki og er lokalpatriot. Hun har nå
svangerskapspermisjon. Grigirèva, Elena Alexeevna har tatt over på sykehuset.
Kultur:
• Ordovskaya, Olga Vasijevna: kultursjef.

Samarbeidspartnere på Skjervøy.
Politisk / administrativ ledelse:
Reidar Mæland, rådmann
Roy Waage, ordfører og styreleder
Ashild Simonsen, var styreleder til høsten 2009, sykemeldt
- Formannskap og prosjektgruppe
Skoler o barneha e i Sk'erv
Administrasjon og lærere ved barneskolen og ungdomsskolen.
Ledelse og ansatte i Eidekroken barnehage.
Helsesenteret:
Ledelse ved helsesenteret og avd.leder Jorunn Slåttnes
Venneforenin a for Solovki o Sk'erv
Styre: Ingrid Lønhaug, sekretær, Jørgen Olsen, Evgenija Heggelund og Knut Ivar Evensen
(kasserer). Alle i styret har vært på Solovki.
Sk'erv
Folkebibliotek:
Bibliotekar Grethe Lund og Wenche Ratama har samarbeidet med oss om arrangement. De
samarbeider med fylkeskornmunen om forfatterbesøk fra Russland. Selger kalenderen for
oss.
GeoTurisme:
Helge Guttormsen: deltatt på reise til Solovki i turistsammenheng, gitt god pris i forhold til
fotos til kalenderen, butikken hans selger kalenderen uten vederlag
Sk'erv
Nettverkskreditt:
reklamerer for kalenderen, selger den for prosjektet
Midt i Værret:
Birgit Paulsen, i handelsnæringa, selger kalenderen for oss
Tolket'enesten:
Evgenija Heggelund: lokal tolk, har tolket på våre reiser til Russland, og når vi har hatt besøk
fra Solovki, noe oversetting, samtalepartner og aktiv deltager i styret for Venneforeninga for
Skjervøy og Solovki.
Forenin en Kalen i Maursund:
Natalia Panarina, lærer, besøkte foreningen på Maursund gård under et møte høsten 2009.
"Prosjektet" solgte kalenderen på julemessa der uten vederlag. Leder i foreninga har vært på
Solovki. Har også andre samarbeidsplaner.
Sk'erv
Barneskole:
5.klasseteam: Roar Henriksen, Kirsti Andreassen, Odin Svisdal, Ingrid Lønhaug.
1.klasse: Bente Haugsnes
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10.klasse: Per Arne Waagbø + 4 elever som har besøkt Solovki (Oana Cuc, Martine Volden,
Jannike Nilssen, Marius Gundersen)
Andre samarbeidspartnere.
Troms F Ikeskommune:
Bente Helland Knudsen: rådgiver i forhold til prosjektutvikling og søknader, hjelp til
oversetting, mellomkontakt i forhold til russiske instanser ved tidspress, overføringer av
penger
Roald Røkeberg: har vært en god støttespiller
Arkhan elsk oblast:
Arkhangelsk oblast kjenner vårt prosjekt og er fornøyd med det arbeidet som gjøres. Etter at
vi begynte å reise med tog /buss til Kem har vi ikke møtt representanter fra administrasjonen.
Troms fylkeskommune har imidlertid gitt tilbakemeldinger om at de mener samarbeidet vårt
er viktig.
Barentssekretariatets informas'onskontor i Arkhan elsk:
Direktør Andrey Shalyov: vår rådgiver og hjelper på russisk side i forhold til overføring av
gaver og penger.
Prosjektets målsetting:
Vi har hatt samme målsetting som i hovedprosjektet.
Prosjektets hovedmålsetting :
Å videreutvikle og styrke vennskapssamarbeidet mellom Skjervøy og Solovki til beste for
innbyggerne i begge kommuner
Resultatmål:
funksjonell organisering av samarbeidet
oversikt over ulike samarbeidsprosjekter
nødvendig utstyr for kommunikasjon
samarbeidsplan for 2009 —2010
igangsetting av prosjekter
Samarbeidsplan 2008 —2010.
Høsten 2008 besøkte 6 representanter fra Skjervøy Solovki. Deltagerne var fra barnehage,
barne- og ungdomsskole, helsesenter, venneforening og prosjektledelse. Her ble grunnlaget
for nye fellesprosjekt avtalt.
Delprosjekt / prioriteringer:
1. Kommunikasjon mellom ulike nivå i Skjervøy og Solovki i kommune. Det må skaffes
datamaskiner til bl.a.barnehage og kulturskole på Solovki for at vi skal kunne
formidle kunnskapsstoff om de to kommunene våre, for eksempel lage og sende
video, cd-er, musikk osv.
2. Oppbygging av hjemmesider som kan formidle kunnskap om våre to kommuner.
3. Utveksling av elever, lærere, helsepersonell, kommuneadministrasjon, kulturskole og
andre.
4. Delegasjonsreiser om videre arbeid.
Ordfører Dimitrij Lugovoj lanserte også ideen om å lage en felles kalender for våre to
kommuner.
Gjennomføring av prosjektet.
Prosjektet har vært prosjektleder i 10 % stilling. Prosjektleder har hatt kontortid på rådhuset
hver torsdag fra k1.11.30 til 15.30. Ansatt i prosjektlederstilling har vært den samme som i
hovedprosjekt Ingrid Lønhaug.
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A gjennomføre fellesprosjekt tar lenger tid enn det vi forventer har det vist seg. Underveis tar
også prosjektet andre veier enn planlagt.
Dette delprosjektet skulle egentlig vært startet høsten 2007, men da var ikke hovedprosjektet
ferdig. Delprosjektet startet først opp 01.01.2009 og har vart til desember 2010. Det har vært
mindre tid til møter med prosjektgruppa, men etatssjefene har vært gode samarbeidspartnere.
Det har vært rapportert skriftlig til formannskapet underveis (styringsgruppa).
Fortsatt er det litt vanskelig å få kontinuitet i vennskapsforholdet. Det er en del skifte av
personer i de ulike funksjonene. Det har blant annet vært vanskelig å forholde seg til
ordførerfunksjonen på Solovki. I løpet av prosjektperioden har det vært tre ordførere og nå er
det igjen ny- valg i desember. Varaordføreren har fungert som ordfører i mellomstunder og
det er henne vi har forholdt oss til etter at Dimitrij Lugovoj sluttet.
Vi har nå opparbeidet oss flere kontakter som snakker godt engelsk, og det er en
kjempefordel. På besøkene i offentlig regi (skolebesøkene) har vi brukt tolk.
Utvekslingsreiser:
Vi har gjennomført fire utvekslingsreiser i perioden høst 2009 —høst 2010:
1.) 27.06 —1.07.09: Delta else å reneoverskridende Reiselivs-Worksho
å Solovki.
Det ble arrangert en workshop på Solovki for norske og russiske deltagere. Her deltok
turoperatører, reiselivsaktører og festivalarrangører. Fra oss deltok Helge Guttormsen som
driver et lite reiselivstiltak innenfor geoturisme. Han er aktiv på reiselivssida i prosjekter og i
organisasjonsbygging. Prosjektet dekte hans egenandel.. Han tok mange bilder på turen og
produserte en turistbrosjyre som var oversatt til russisk.
2.) Venneforeningen for Solovki og Skjervøy arrangerte busstur til Solovki:
29.06 —12.07.09: Busstur til Solovki delvis i re i av ros'ektet.
Reisa ble i sin helhet finansiert av deltagerne. Prosjektleder brukte imidlertid noe tid på
planlegging av reisa i sin arbeidstid. Vi la inn et par offisielle oppdrag fra prosjektets side i
vårt program.
9 stykker fra Troms og en fra Nederland deltok på busstur til Solovki. Ingrid Lønhaug og
Jørgen Olsen var reiseledere. Prosjektleder + Jorunn Slåttnes og Jørgen Olsen (de har deltatt
på delegasjonsreiser i off. regi tidligere) møtte en delegasjon fra kommunen i løpet av turen.
Jørgen og Ingrid hadde også et møte med skolens ledelse. Vi hadde en veldig flink bussjåfør
på reisa. Han hadde mye lokalkunnskap (Skjåvik Bussreiser)
• Turistgruppa fikk god service på Solovki. Vi fikk billig omvisning i museet, gratis
inngang på det maritime museet m.m. Vi bodde på hotell Solo.
• Turistgruppa var også på Sikirnahøyden, i botansisk hage, rotur på tjern og kanaler,
sykkeltur m.m.
3.) 23.09.- 30.09.10: Dele as'on fra Solovki til Sk'erv i re i av ros'ektet.
• elever og en lærer fra Solovki besøkte Skjervøy, disse bodde privat og deltok i
Skjervøy Ungdomsskoles undervisningsopplegg og aktiviteter for 10.klasse.
Deltagere:
Natalia Panarina, lærer
Ignatiy Agafonov, elev
Tatiana Maximova, elev
Irina Sharapova, elev
• delegasjonen fikk omvisning på helsesenteret, i kirka, på kulturskolen, Eidekroken
Barnehage, kulturhuset, biblioteket, Skjervøy Videregående skole, ungdomsklubben
• de deltok i undervisningsopplegg i 4. og 7.klasse på barneskolen.
• dagstur til hytta til Jørgen Olsen i Venneforeninga
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fritidsaktiviteter for ungdom i kommunen

4.) 14.09 —22.09.10: Dele as'on fra Sk'erv til Solovki i re i av ros'ektet.
• fire elever og en lærer + tolk besøkte Solovki, disse bodde privat og deltok i
undervisning og aktiviteter på Solovki skole.
Deltagere:
Per Arne Waagbø, ungdomsskolelærer
Jannike Nilssen, elev fra 10.klasse
Marius Gundersen, elev fra 10.klasse
Oana Cuc, elev fra 10.klasse
Martine Volden, elev fra 10.klasse
Evgenia Heggelund, tolk
• delegasjonen fikk omvisning i klosteret og museet, i botanisk hage, på Sikirnahøyden,
i barnehagen
• de var på elevkonsert i kulturskolen
• de var på rotur på kanaler og tjern i skogen
• de var på båttur på Kvitsjøen
• deltok i fritidsaktiviteter i lag med lokal ungdom
• intervjuet på russisk TV
Vedlegg: Reisebeskrivelse fra turen til Solovki v/ to av elevene, trykt i lokalavisa
Kommunikasjon.
I hovedprosjektet ble mulighetene for kommunikasjon kartlagt. Vi har nå gode muligheter til
å holde kontakten med skolen og museet. En viktig ny faktor er at vi har kontakt med folk
som behersker engelsk. Det er mye enklere å forholde seg til virksomheter som har denne
kunnskapen. Bruk av tolk er dyrt, krever mer tilrettelegging og tar mer tid. Fordelen er at
språklige misforståelser kan unngås og at tolketjeneste krever mer planlegging og strammere
tidsbruk.
Det har vært vanskelig å ha et forhold til politisk ledelse etter at Dimitrij Lugovoj sluttet. Det
har vært skifte av ordførere, og vi har derfor forholdt oss til varaordfører i denne perioden.
Det har også vært skifte av museum/klosterledelse. De har fått inn en munk, en arkemandrit
som leder av både kloster og museum. På sykehuset / eldrehjemmet er det også ny ledelse.
Det er skolen og et par museumsansatte vi har mest samarbeid med. Årsaken til dette er både
mange utskiftinger av ansatte og ulik språkkompetanse.
Konkrete samarbeidsprosjekter.
1) Venneforeningen for Solovki og Skjervøy arrangerte busstur til Solovki:
Offisielt ro am å kommunehuset å Solovki:
Møte med fungerende ordfører Natalia Yakoleva, rektor kina Viktorovna Sovaleva
og museumsansatt Anna Aleksejevna Balabdina som også fungerte som tolk (tolket
til engelsk). Fra Skjervøy møtte Ingrid Lønhaug, prosjektleder, Jørgen Olsen,
venneforeninga og Jorunn Slåttnes, fra Skjervøy Helsesenter.
Vi samtalte om prosjektet. Fra kommunen og skolen sin side ønsket de ikke flere
datamaskiner til kulturskole eller barnehage, men i stedet støtte til en le - vegg i
bamehagen, slik at de kunne være ute med ungene om vinteren. Vi bevilget
kr.10.000,- til le-veggen i desember 2010 og vil følge opp avtalen som ble gjort i
denne forbindelse.
Vi tok opp igjen ideen til Lugovoj om å utarbeide en kalender i lag og bestemte oss
for å fullføre dette prosjektet. Anna og jeg tok på oss ansvaret for å få dette gjort. Vi
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mente på dette møtet at pengene fra salget av denne kalenderen skulle gå til videre
kulturutveksling mellom kommunene med vekt på utveksling av
håndarbeidskunnskap.
Vi ønsker også å få til mer utveksling av handverk. Skjervøy ønsker at en
neverkyndig person kan komme og delta på kulturdager i Maursund og holde kurs i
dette faget. Det var også et ønske om å få flere utvekslinger av voksne. Mange av de
som har besøkt oss har sluttet i jobbene sine og reist fra øya.
Vi utvekslet tanker om kvinnebanknettverkene til Innovasjon Norge. Våre
samarbeidspartnere mente at et slikt opplegg ville være midt i blinken for alle damene
som holder på med håndarbeid/suvenirutvikling på Solovki Anna har veldig lyst til å
jobbe med kulturutveksling.
Vi snakket også om samarbeidet som Troms fylkeskommune og Arkhangelsk oblast
har, og Troms fylke sitt engasjement i forhold til vindmøller på Solovki. Det er veldig
delte meninger om utbygging av vindmøller på Solovki. Mange vil ha det som det er
på øya og ønsker ikke nye installasjoner. Denne diskusjonen kjenner vi igjen fra
Skjervøy.
Planle in av utvekslin stur til Sk'erv .
Jørgen Olsen og Ingrid Lønhaug møtte rektor Irina Viktorovna og lærer Natalia
Pandarina på Solovki skole for å planlegge utvekslingstur for elever. Vi diskuterte
reiserute, opplegg og økonomi. Det ble klart at Natalia skulle delta som lærer på
turen. Rektor hadde et spesielt ønske om at elevene skulle oppleve hvordan vi jobber i
forhold til toleranse for psykisk utvildingshemmede og for andre som skiller seg ut i
samfunnet under oppholdet på Skjervøy.
Bes k å skolen.
Vi traff også på en professor fra Moskva som to ganger i året pleide å ha med seg
studenter fra Moskva til Solovki skole for å studere barns oppvekst i små samfunn.
En veldig engasjert mann som fortalte om opplegget sitt og den økonomiske
utviklingen på universitetet. Han hadde blant annet betalt reisa til studentene sine fra
egen lommebok denne gangen, noe som var nytt i forhold til økonomi. Vi diskuterte
utviklingen på Solovki med han. Han var redd for at klosterdelen i museet skulle ta
over museumsdelen, slik at anlegget bare ble åpent for pilegrimsfarere.
Studentene hadde for øvrig opplæring i kampsport på skolen denne dagen. Det var
mye liv og røre der. Noen elever viste oss rundt i skolehagen med synlig stolthet. Den
er kjempefin.
Bes k av resident Dimiti. Medvedev å Solovki?
Da vi kom til Solovki, var det ikke den stille og rolige øya reiseleder hadde reklamert
for, som vi møtte. For det første hadde det vært en stor beredskapsøvelse i forhold til
brann på øya, og for det andre hadde presidenten meldt sin ankomst. Han skulle
besøke klosteret og være med å vurdere hvordan klosteret skulle organiseres. Når en
er vant til at det omtrent ikke er biler der, var det et sjokk å møte alt virvaret rundt det
kommende presidentbesøker. Irina sa det var 500 biler der, fly og helikopter.
Heldigvis, må vi si, så kom ikke presidenten. Han måtte møte Obama i stedet. Vi ville
antagelig blitt hindret en del i våre utfarter dersom han hadde kommet, og vi ville
antagelig ikke ha sett han.
2) Utvekslin av tre elever o en lærer fra Solovki til Sleerv .
Delegasjonen tilbrakte ei uke på Skjervøy. De bodde privat og deltok i skolehverdagen på
Skjervøy ungdomsskole i 10.klasse. Elevene besøkte også to klasser på Skjervøy
Barneskole og deltok i undervisning der. De fortalte om seg sjøl og deltok i sosiale
aktiviteter sammen med barna. Det var felles leker i 7.klasse og vaffelspising i 4.klasse.
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Vi fulgte ønsket til rektor Irina Sovaleva om å besøke institusjoner som har psykisk
utvildingshemmede barn og eldre. På Skjervøy Ungdomsskole går det også for tiden to
multihandikapede elever. Vi besøkte også et aktivitetssenter for psykisk
utviklingshemmede. Elevene fikk et innblikk i hvordan vi tar oss av disse gruppene, og
hvordan livet deres er organisert.
Lærer Natalia Panarina deltok under åpningen av ei grillhytte for psykisk
utvildingshemmede på Kågen. Hun fikk delta på festen sammen med Nordreisa
handikapforening.
De besøkte også Skjervøy videregående skole hvor de fikk omvisning og god innføring i
hvilke tilbud skolen har. De deltok på et arktisk smaksverksted, en møteplass mellom
serveringsbransjen og lokale matprodusenter da skolen hadde åpen dag for alle. Det var
meningen at de skulle på fisketur med skolens båt, men det ble for dårlig vær, slik at
turen ble avlyst. I stedet dro vi på hyttetur til Hamneidet hvor Jørgen Olsen hadde tilgang
til hytte. Vertselevene var også med, vi hadde en fin tur hvor vi lekte, grillet pølser på bål
og koste oss.
Vi var på omvisning i kirka. Der holdt vår russiske organist en minikonsert for elevene.
Vi var på biblioteket og i ungdomsklubben.
Delegasjonen ble intervjuet av både lokalavisa Framtid i Nord og i lokal nærradio.
Vi hadde avskj edsmiddag for vertsfamilier, elever og lærere, som var involvert i besøket,
på Cafe Kristina. Der ble det overrakt gaver og holdt taler. Alle var fornøyd med
oppholdet. Bagasjen til våre gjesteelever var dobbelt så stor da de dro. Gjestene våre ble
fulgt til Tromsø, da de skulle reise hjem.
3) Utvekslin av fire elever en lærer o en tolk fra Sk.ervø til Solovki.
Det er fortsatt mye planlegging og tilrettelegging før en kan reise på besøk. Reisa til
Solovki er lang, men med mange inntrykk. Delegasjonen tilbrakte ei uke på Solovki. De
bodde privat, spiste de fleste måltidene på skolen og deltok i skolens aktiviteter for øvrig.
Elevene trivdes veldig godt på Solovki. De syntes de ble godt mottatt og godt fulgt opp.
Skolen hadde lagt opp et fint program. De hadde gruppearbeid hvor de lagde presentasjon
av skolene våre for hverandre på engelsk. Det ble til veggaviser som ble utvekslet.
Skolen arrangerte et løp hvor alle skolens elever deltok. Dette var et veldig populært
tiltak på Solovki. Om kveldene spilte de ball på skolens område. Spillet minte om
volleyball, men het pionerball.
De deltok på de tradisjonelle ekskursjonene til kloster og museum, botanisk hage,
Sikirnahøyden. Den ekskursjonen de likte best var roturen på kanalene. De ble intervjuet
på russisk TV, en filmsnutt som vi har hatt på vår hjemmeside. Det planlegges en
restaurering av Solovki, forstod vi av intervjuet (med tolkens hjelp).
Elevene var imponert over russiske ungdommers høflighet. Guttene bar vesker for dem,
åpnet dører, hjalp gamle damer med bæring osv. Matematikk —kunnskapen til de russiske
elevene var mye bedre enn vår kunnskap, men vi tok det igjen når det gjaldt engelsk. Vi
er fortsatt flinkest der. Elevene våre hadde faktisk lært en del russisk på turen også. De
knyttet vennskapsbånd, muligens litt forelskelser, så det var trist da de tok farvel. Da de
kom hjem opprettet de kontakt i facebook - grupper. To av elevene skrev et reisebrev
som ble trykt i lokalavisa. (Vedlegg)
4) Felles kalender
Høsten 2009 startet vi arbeidet med å lage en felles kalender for kommunene våre Anna
Balabdina og prosjektleder her har hatt en intens utveksling av e-post for å få den til.
Første mål var å få den ferdig før jul 2009. Det ble ikke nok tid, så vi utsatte den til
november 2010. Vi mener vi fikk til et riktig godt resultat. Flotte bilder fra begge
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kommuner, russisk og norsk tekst til alle bildene. Vi har brukt engelsk språk som
mellomspråk, så vi håper alt er blitt riktig. Kalenderen ble trykt i 300 eksemplarer på
Troms Fylkes trykkeri. Det er synd de ikke har trykkeri på Solovki. 30 eksemplarer av
kalenderen er sendt til Solovki med en fylkesdelegasjon fra Troms.
Kalenderen er blitt godt mottatt, men det er ikke det store salget. Foreløpig er ca
halvparten solgt eller sendt til Russland. Vi mener likevel det er et godt
prosjektsamarbeid. Veldig mange ser på bildene i kalenderen, og kalenderen har også fått
mye oppmerksomhet i lokalsamfunnet Det er solgt kalendere til andre deler av landet.
Det var oppslag i både nærradio og lokalavisa Framtid i Nord. En liten notis om saken i
Nordlys.
Kalendersalget vil ikke være avsluttet før januar er over. Vi ønsker å sette salgsinntektene
på et fond og bruke pengene til andre kulturtiltak mellom kommunene.
5) Le-ve i barneha en å Solovki.
Sommeren 2009 besøkte vi Solovki, mest på turistbasis, men la også inn et offisielt
besøk. Skolen og barnehagen hadde fått nye lekeapparater på utearealet. I barnehagen var
det foreldre som hadde sponset barnehagen med utstyr. Vi diskuterte vår prosjektplan
med kommunens administrasjon. Den innebar at vi skulle utstyre barnehage og
kulturskole med datamaskin. De snakket mer om en le-vegg som de ønsket ute på
barnehagearealet. De ville ha en plass hvor barna kunne være ute selv om det ikke var så
fint vær. Som prosjektleder har jeg vurdert det slik at vi skal hjelpe dem på vei med
denne le - veggen, og se bort fra å hjelpe dem med noe de ikke ser behov for lenger.
6) Kunnskapsformidling / kontakt /samarbeid
5. og 10 klasse har hatt kontakt og ønsker å ha kontakt med Solovki skole i
fortsettelsen i tillegg ønsker 1.klasse å koble seg opp mdt Solovki; brev, tegninger,
gaver, mail, face-book og besøk
Flere personer på Skjervøy har kontakt med folk på Solovki og utveksler julehilsener
og små gaver.
Facebook —gruppe mellom ungdommene som har besøkt hverandre m.fl.
Innslag på russisk TV fra Skjervøyelevenes besøk på Solovki. Denne filmsnutten ble
også lagt ut på hjemmesida i kommunen Det russiske TV-innslaget handlet om
Solovki. Det var Moskva TV som intervjuet en av våre elever Martine Volden.
Oppslag i media (Framtid i Nord og i lokal nærradio på Skjervøy) om prosjektet.
Elevbesøkene på hver sin side av grensene førte til mye kunnskapsutveksling mellom
elever og lærere.
Elevene som besøkte Solovki har holdt foredrag og vist bilder til egne og andres
klasser om oppholdet, både i barneskolen og i ungdomsskolen. De har også holdt
foredrag i Venneforeningen for foreldre og andre interesserte.
Festivalturisme i Barentsområdet.
I juni 2009 var 23 russiske og 13 norske reiselivsaktører på Solovki for en to dagers
drøfting om utvikling av festivalturisme i Troms, Finnmark og Russland. Vertskapet
for turen var Reiselivs-Workshop Arkhangelsk fylke , Barentsrådet og Solovki
kommune Denne workshopen knyttet kontakter mellom Norge og Russland. Fra
norsk side var det stor vilje til å få til en økt turisme fra Russland til Troms og
Finnmark, og fra Nord-Norge over til Russland.
Helge Guttormsen, reiselivsaktør fra Skjervøy fikk dekt en egenandel på reise på
kr.8000,-. Han utarbeidet en turistbrosjyre som han hadde med til Solovki. Han tok
bilder fra severdigheter å Solovki og har siden vist dem på åpent møte i
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Venneforeninga.
Vedlegg til rapporten —oppsummering av turen, brosjyren

Prosjektet nedfelt i planer
Den kulturelle skolesekken —i planen for Skjervøy kommune er samarbeidet med
Skjervøy og Solovki et prioritert tiltak under overskriften Kulturarv.
Samarbeidet er også nevnt i aktivitetsplan for Skjervøy Barneskole.
Venneforeningen for Skjervøy og Solovki.
I samarbeid med museum og historielag jobbet foreningen for å få penger til å sette
opp to opplysningstavler langs Engnesveien som ble bygd av russiske krigsfanger
under krigen. Det ble søkt økonomisk støtte i forbindelse med Kulturminneåret, men
det ble avslag. Planen er foreløpig lagt på is, men vi skal jobbe videre med ideen. Vi
samlet en del historie fra krigen som vi har lagra.
Turistreise til Solovki med buss ble planlagt og realisert. Her fikk vi nye venner i
forhold til prosjektet. Vi hadde åpent møte på Skjervøy og fortalte om turen. Møtet
var godt besøkt.
Per Arne Waagbø har også holdt foredrag og vist bilder fra besøket på Solovki høsten
2008.
Helge Guttormsen viste bilder og fortalte fra sin tur til Solovki sommeren 2010. Han
deltok på en tur som prosjektet ga økonomisk støtte til. Det var arrangert av
Bedriftskompetanse AS sommeren 2009.
Foreningen hadde besøk av rådmann Kjetil Hallen fra Nordreisa som fortalte om sin
kommunes samarbeid med Russland. De har et demokratiprosjekt med Shenkursk.
Dette er også et folk til folk samarbeid.
Elever og lærere som besøkte Solovki høsten 2010 holdt foredrag og viste bilder fra
turen sin til Solovki.
Foreningen arrangerte markeringen av Romanias nasjonaldag 1.desember i år. Det
møtte ca.40 stykker. Foreningen har som formål å skape forståelse for andre folk og
kulturer.
Andre samarbeidsprosjekt det har vært jobbet med.
Rådgiver Magne Johnsen, UNN tok kontakt med prosjektansvarlig da han hadde
besøk av sykehusdirektøren fra Arkhangelsk. Han ville bruke Skjervøy Helsesenter
som eksempel på organisering av helsearbeid i en norsk kommune Vi planla besøket,
men det viste seg at tida ble for knapp, så de fikk ikke tid til å komme hit. Meninga er
at det skal bygges en type helsesenter på Solovki, slik at de får mer moderne forhold å
vise folk utad, mest på grunn av den store turisttilstrømningen der.
Utveksling av husflid og håndverksartilder, vi ønsker f.eks å lære mer om bruk av
never i husflidsammenheng. Anne B aldakina ønsker å jobbe med kulturutvekssling.
Et strikkeprosjekt her ønsker strikkere til sitt prosjekt, de får noen fra Murmansk. Kan
de få noen fra Solovki?
Samarbeid med båtmuseet på Solovki, kan foreningen Kysten, Skjervøy og båtmuseet
samarbeide om hjemmeside og utveksle "kystkultur"?
Synliggjøre felles historie, felles kultur. Vi har jobbet med Engnesveien, bygd av
russefanger under annen verdenskrig. Vi har historien om Arnøydramaet fra annen
verdenskrig, hvor russiske telegrafister hjalp motstandsbevegelsen med sendere ute
på Arnøy. En skikkelig triller som er gitt ut i bokform av Kjell Fjørtoft. Vi har også
Pomortida da russere og nordmenn fisket og drev handel i felles farvann.
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Planer videre.
Fortsatt utveksling av elever.
Selge kalendere ut desember og januar. Vi vil sette av pengene for kalenderen i et fond som
skal brukes til fortsatt samarbeid med Solovki på kultursaker.
Kalenderprosjektet kan det videreføres i en eller annen form?
Jobber med å få samlet historie, samfunnskunnskap om kommunene våre som kan gis ut i et
hefte brukt i undervisningssammenheng både på Solovki og i Skjervøy.
Hvordan få til fortsatt utveksling av elever m.fl.?
Felles historie, synliggjøring av russisk tilstedeværelse i Nord Troms (Engnesveien,
Arnøydramaet).
Utveksling av næringslivsrepresentanter.
Utveksle matoppskrifter / russisk og norsk matkultur, lage hefte
Utveksle håndarbeidsprodukter, kan vi være et marked for hverandre? Hvordan er det mulig?
Profilering av prosjektet.
Prosjektet har vært omtalt i lokalmedia i Nord Troms flere ganger. Oppslagene har vært
positive. Mange kjenner til samarbeidet gjennom mange års arbeid med prosjekter.
I fylkestinget ble vårt prosjekt omtalt i desembermøtet 2010, da ordfører fra Skjervøy
snakket litt om hva samarbeidet gir oss i vår kommune.
Kalenderen vil gjøre prosjektet mer kjent.
Kommunens hjemmeside.
Venneforeninga for Skjervøy og Solovki ved jevnlige møter og annonseringer.

5. Avvik i forhold til opprinnelig plan
Beskriv evt. avvik i forhold til opprinnelig prosjektplan og hvorfor disse oppsto.
Avvik i forhold til opprinnelig plan.
Prosjektsøknaden hadde ei ramme på kr.315 000. Vi fikk bevilget kr.220 000,-. Prosjektet
startet opp senere enn forventet da hovedprosjektet forskjøv seg. I forhold til
prosjektbudsjettet kom vi derfor litt skjevt ut. Mange ting som ble avklart i hovedprosjektet
er nå nedprioritert av partene. Vi har lagt ned forventningene til forbedringer når det gjelder
kommunikasjon i lydstudio. Det er i dag ikke mulig å opprette lydstudio på Solovki. De
ønsker heller ikke å få pc-maskiner til virksomheter som kanskje ikke kan bruke dem.
I stedet for datamaskiner ønsket skolen/barnehagen at vi skulle støtte bygginga av en le-vegg
i barnehagen. Vi bestemte oss for å bevilge kr.10 000,- til dette tiltaket.
Utveksling av elever ble en suksess på begge sider av grensa. Det ble skapt mye entusiasme
og glede i forhold til disse reisene. Elever fra begge kommuner opplevde noe helt nytt og
annerledes. Vi har prioritert utveksling av elever og lærere. Utstillinger av bilder, håndarbeid
osv jobber vi med, men har ikke kommet i mål med disse planene.
Det er blitt lettere å ha samarbeid ettersom vi har funnet fram til deltagere i Solovki som
snakker engelsk. Alt går mye lettere i forhold til et mer dynamisk samarbeid.
lage en felles kalender for Skjervøy og Solovki ble prioritert tidlig i prosjektperioden, og
kalenderen skulle vært ferdig i 2009. Prosessen tok lenger tid enn planlagt, og derfor ble
kalenderen ferdig først i november 2010. Det ble uttalt på møtet sommeren 2009 at vi ønsket
at det salget av denne kalenderen innbrakte, skulle bli brukt til kulturutveksling
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(husflidstradisjoner). Salgsinntekter for kalenderen vil være klart i janffebr 2011. Vi håper
dette beløpet kan settes inn i et nytt prosjekt for kommunene.
Det har ikke vært penger til delegasjonsreiser for administrasjonen i denne omgang. Det er
viktig at vi snakker sammen over bordet også og ikke bare på e-mail Vi har etter hvert
opparbeidet oss et godt nettverk på Solovki, noe som er et veldig positivt fortrinn for
samarbeidet.

6. Prosjektets regnskap
Det skal avleveres regnskap for alle prosjektets kostnader, ikke bare for
Barentssekretariatets bevilgning. Navn på regnskapsposter kan ved behov endres. Det kan
også føyes til ekstra poster.
Aktivitet

Spesifikasjon

Prosjektledelse
Utveksling inkl
tolk
Adm utgifter
Delprosjekter

Budsjetterte
Utgifter

Faktiske
utgifter

60 000,110 000,-

86.723,16
108.810,48

15 000,55 000,-

13.793,92
27.209,-

Totalt
240 000,236.536,56
Attestasjon på revisorbekreftet regnskap må legges ved for bevilgninger på over kr. 100.000.
For bevilgninger på under kr. 100.000 er det tilstrekkelig med regnskapførers underskrift på
regnskapet. For institusjoner som er underlagt Riksrevisjonen kreves ikke revisorbekreftelse
av regnskapet.

7. Underskrift
Sted: Skjervøy
Underskrift:

Dato: 29.12.2010

Navn: Ingrid Lønhaug
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PS 21/11 Referatsaker

Referat sak

Referat sak

TROMS fylkeskommune

Samferdselsetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 SKJERVØY

Vår ref.:
10/279-95
Løpenr.:
327/11

Saksbehandler:
Britt Cristine Mathisen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 16

Arkiv:
Q80 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
06.01.2011

HANDLINGSPROGRAM FOR GANG OG SYKKELTILRETTELEGGING
VEDTATT HANDLINGSPROGRAM
Vi takker for innspill i høringsrunden.
Handlingsplanen for gang- og sykkeltilrettelegging i Troms (G/S-planen) ble vedtatt i
fylkestinget 17. desember. Vedtatt handlingsprogram og saksprotokoll er vedlagt til
orientering.

Med vennlig hilsen
/
z .---,
/ /
j./_
( /-,..11,
jørn Kavli
tatssjef

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

l'i-s)-171-L
Britt Cristine Mathisen
Rådgiver

Telefon
Telefaks
77 78 80 00
77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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SAKSPROTOKOLL
Utvalg:
Møtedato:
Utvalgssak:

Fylkestinget
07.12.2010
73/10

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

10/279-88
HANDLINGSPROGRAM FOR GANG OG
SYKKELTILRETTELEGGING

Behandling:
Votering (37 representanter tilstede):
Samferdselskomiteens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Samferdselskomiteens innstilling pkt. 2-3 vedtatt med 30 stemmer for og 7 stemmer mot.
Samferdselskomiteens innstilling pkt. 4-8 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesrådet legger vedlagte handlingsplan til grunn og anbefaler at fylkestinget gir sin
tilslutning til G/S-handlingsplanen.
2. Ved realisering av store veiprosjekt som krever brukerbetaling for å bli realisert, vil
fylkestinget kunne foreta en rullering av G/S- planen for å imøtekomme nye behov som
oppstår.
3. Det skal være egenandel fra kommunene på 20 % til tiltak i G/S-planen. Egenandel kan
være økonomiske bidrag, grunnavståelser, planutforming eller lignende.
4. Hvis tiltak får annen finansiering før de er prioritert i G/S-planen, eller blir rimeligere enn
først antatt, frigjøres midlene og går til neste prioriterte tiltak. Kostnadsoverskridelser
dekkes av vegeier. I store prosjekter, eller om andre hensyn taler for det, avklares det i
dialog mellom kommunen og Fylkeskommunen.
5. For å sikre optimal fremdrift i G/S-satsningen sees G/S-planen og fylkesvegplanen i
sammenheng. G/S-plan rulleres også i sammenheng med rullering av fylkesvegplan.
6. Når G/S-planen er vedtatt gis kommunene anledning til å forskuttere bevilgningene til de
tiltakene som har blitt prioritert, forutsatt at kommunen tar opp lånene og selv tar
kapitalkostnadene. Se fylkestingssak nr 0050/06 om forskuttering.
7. Byggherreansvar legges i utgangspunktet til vegeier. Ved komplekse prosjekt vurderes
byggherre ansvar i det enkelte tilfellet. Dette avklares før prosjekt startes.
8. G/S-plan og fylkesvegplan skal sees i sammenheng for raskest mulig gjennomføring av
tiltak.

Jørn Larsen
Ørneveien 18
9180 Skjervøy

Skjervøy komunne
v/ Teknisk etat
9180 Skjervøy

Dato 01.12.2010

S knad om å få tildelt k"

t reste årds'orda

Viser til samtale med dere den 19/11-2010 angående prestegårdsjorda. Jeg ønsker å kjøpe
prestegårdsjorda for å bygge eneboliger. Vi bor i dag i Hollendervika og ønsker å flytte inn til øya. Ser
ut fra saksfremlegg at det er ønskelig med eneboliger og jeg vil engasjere Barlindhaug consult i
Tromsø til å utarbeide bebyggelsesplan som viser tomteinndeling og vei.
Dersom jeg får kjøpe/ tildelt området vil jeg stå for alle utgifter med prosjektering, reguleringsplan og
bygging av vei. Jeg ser for meg 4-6 tomter på dette området. Ser det som viktig med god planlegging
så husene kan plasseres i forhold til eksisterende bebyggelse.
Viser til sitat fra kulturetaten og funksjonshemmedes råd:

Funksjonshemmedes råd onsker ingen hoy-hus i området, men at byggestilen står i samsvar
med
Eksisterende bebyggelse i områdel.
Kulturetaten har følgende merknader:
1. Vi ber om at en utbygging innenfor planområdet i mest mulig grad tar hensyn til den
listeførte Skjervoy kirke ogfredete prestegården, slik som feks volumoppbygging og
fargevalg. Det vil etter vår vurdering være best med enkeltstående eneboliger og ikke
sammenhengende større bygningsvolumer. Ny bebyggelse må ikke gis hvit farge lik
den vernede kirken eller prestegården. Dette for at ny bebyggelse i nærheten av kirken
og prestegården skal være noe underordnet i sin detaljering.
2. Oppforing av enkeltstående boliger og ikke sammenhengende bygningsvolumer som
småblokker, rekkehus eller liknende, vil etter vår vurdering viderefore eksisterende
utbygningsstrukturen som finnes i omkringliggende boligområder. En
utbyggingsstruktur med enkeltstående boliger oppover bakkene, og storre bygninger nede i
sentrumsområdet.
Vi ber om at det tas hensyn til våre merknader i utarbeidelse av bebyggelsesplan.

Vi ber om at det tas hensyn til våre merknader i utarbeidelse av bebyggelsesplan.
Vurdering
En mener at de imkomne merknader er av slik betydning at de må vektlegges ved
utarbeidelse
av bebyggelsesplan.
Med bakgrunn i saksutredningen vil en tilrå en omregulering med tilhørende bestemmelser.

Har vært i kontakt med Barlinghaug consult ASv/ Per Olav Bye og de tar oppdraget med all
prosjektering, bebyggelsesplan, reguleringer osv.
Håper dette er av interesse for dere og ser fram til å samarbeide med dere.

Jørn larsen
ørneveien 18
9180 Skjervøy
TLF: 97951602
E-post: larsen@raIlycross.as
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TROMS fylkeskommune

Samferdselsetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Skj ervøy kommune
Postboks 145
9180 SKJERVØY

Vår ref.:
10/1410-18
Løpenr.:
34589/10

Saksbehandler:
Eirik Jensen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 06

Arkiv:
NO2 SAKSARKIV
Deres ref.:
2007/314-4

Dato:
21.12.2010

BEHANDLING AV ØNSKER FRA KOMMUNER OG ANDRE

Etter innspill fra fylkesråden for samferdsel inviterte Troms fylkeskommune i sommer
kommuner og andre til å komme med innspill og forslag til forbedringer i framtidig
kollektivtilbud i fylket. I løpet av året har vi fått i underkant av ett hundre tilbakemeldinger
vedrørende rutetilbudet i fylket, av dette står kommunene og regionrådene for omkring
halvparten. Vi takker for alle forslag og innspill.
Forslagene er gjeimomgått, og noen innspill er allerede innarbeidet i de nye anbudskontraktene og rutetilbudet som gjelder fra 2011. Se vedlegg A. De nye rutene finnes på
www.tromskortet.no
En del forslag som går på båtruter er sammenfattet og vil bli behandlet og avgjort senere.
Videre må en del ønsker settes på vent for og vurderes mht. konsekvenser, både økonomisk
og rutemessig, noen utsettes grunnet eksisterende kontrakter. Vi ønsker også å se noe av dette
i en større helhet for de områdene det gjelder. Vi vil i tillegg se på nytt statistikkrnateriale fra
ruter i de områder hvor det nå er iverksatt anbudskontrakter. Et annet forhold som vi ønsker å
vurdere er, - gjennomføring av et likhetsprinsipp for kollektivtilbud i områder som er
sammenlignbare. Se vedlegg B for saker som er satt på vent.
Noen av forslagene er avslått, vedlegg C. Vedlegget inneholder en kolonne med begrunnelse
for avslaget. Imidlertid, - alle ønskene blir liggende i vårt oppsett, og vi vil bruke også de
forslagene som er avslått i framtidige diskusjoner om rutetilbudet.
Enkelte forslag er mer omfattende, de tar ikke for seg konkrete justeringer/endringer på
avgangs- og rutenivå. Det dreier seg i fiere tilfeller om helt nye forbindelser og nye
ruter/destinasjoner. Slike ønsker og forslag av mer prinsipiell karakter må opp til politisk
vurdering, og vi har en egen liste (Vedlegg D) som fylkesråden for samferdsel vil følge opp i
tiden framover.
Reiselivsbransjen har også bidratt med gode innspill, særlig når det gjelder sommerrutene. Vi
har dialog med flere aktører i bransjen og ønsker i første omgang noen få konkrete innspill for
å tilpasse sommerrutene der man ser behov. Prosesser som kan knyttes mot eksisterende
tilskuddsordninger bør vurderes.
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon
Telefaks
77 78 80 00
77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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Forslag som er innkommet etter fristens utløp vil bli behandlet i neste runde, høsten 2011.
Troms fylkeskommune legger opp til at kommunene årlig skal få anledning til å komme med
ønsker og innspill til forbedringer av kollektivtilbudet i fylket, neste invitasjon vil komme til
våren.
Samferdselsetaten benytter anledningen til å takke for samarbeidet og ønsker en riktig god jul
og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen
,

ørn H. Kavli
amferdselssj ef

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Jørn Larsen
Ørnveien 18
9180 SKJERVØY

Deres ref:

Vår ref:

2010/5950-2

Løpenr:

44359/2010

Arkivkode

L81

Dato

13.12.2010

Svar ang. søknad om å få tildelt/kjøpt Prestegårdsjorda
Viser til deres søknad av, 01.12.2010, der det uttrykkes ønske om å kjøpe Prestegårdsjorda for å
bygge eneboliger.
I formannskapssak 16/08 ble det vedtatt at Prestegårdsjorda skulle omreguleres til boligformål.
Det ble også vedtatt følgende:
Rådmannen bes fremme en sak til formannskapet som beskriver disponering av området.
Her må det avklares hvem som skal kontrollere utbyggingen og hvilke konkurranseform
som skal benyttes.
I Økonomiplan 2010 – 2013 pkt 7, ble følgende vedtatt i kommunestyret den 16.12.2009:
Kommunestyret ber omstillingsprosjektet igangsette et tiltak med bygging av nye
selveierleiligheter på Prestegårdsjorda.
Omstillingsprosjektet har startet jobben med å imøtekomme vedtakene som er referert ovenfor.
Arbeidet er ikke avsluttet, dette medfører at det foreløpig ikke foreligger noen konklusjon på
valgt løsning, hvem som skal kontrollere utbyggingen og hvilken konkurranseform som skal
benyttes.
Ut i fra ovenstående kan ikke, pr. i dag, Prestegårdsjorda selges som omsøkt.
Med hilsen
Yngve Volden
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77775520

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Skjervøy Byggeservice as
postboks 187
9189 SKJERVØY

Deres ref:

Vår ref:

2010/5645-3

Løpenr.

Arkivkode

44863/2010 194169/805

Dato

15.12.2010

Svar vedr. Bygge - og dispensasjonssøknad gnr. 69 bnr 805, Kolbjørn
Kristoffersen
TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008, § 20-1
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 38/10.

Byggested:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Tiltakets art:

Severin Steffensens vei 42
Kolbjørn Kristoffersen
Skjervøy Byggeservice AS
Tilbygg og renovering av eksisterende bygg

Gnr/Bnr:
Adresse:
Adresse:
Bruksareal:

69/805
Lailafjellvn. 27
Postboks 187, 9189 Skjervøy
28,1 m²

VEDTAK:
Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (Pbl 08) § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse i ett
trinn, mottatt Skjervøy kommune 17.11.2010, for tilbygg og renovering av eksisterende bygg.
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om
ansvarsrett.
Med hensyn til at uavhengig kontroll er utsatt til 1. juli 2011, presiseres det at
kvalitetssikringssystemene til de ulike ansvarshavende skal ivareta kontrollfunksjonen. Viser for
øvrig til vilkår og redegjørelser nedenfor.
Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl(08) § 19-2 gis det dispensasjon for at byggelinjen i reguleringsplanen brytes
med 3 meter (se for øvrig saksutredning nedenfor).
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Vilkår:
Det er opplyst om, i tilleggsskriv, at det ikke, p.g.a utforming av takkonstruksjonen, vil bli
benyttet ferdigproduserte takstoler. Det forutsettes at takkonstruksjonen blir prosjektert og utført
i.h.h.t gjeldende krav og med samme utforming som fremkommer av tegninger.
Selv om krav til tetthetsmåling fravikes skal tilbygg bygges etter krav satt i og i medhold av
Pbl(08).
Det søkt ansvarsrett for UTF for Roger Soleng med henvisning til sentral godkjenning. Roger
Soleng innehar ikke sentral godkjenning for UTF for murerarbeider. Det er vurdert at lokal
godkjenning kan gis. Imidlertid må det snarest mulig sendes inn dokumentasjon for kompetanse
for utførende av murerarbeider.
Det er søkt ansvarsrett for PRO for Rørlegger Helgesen AS. Det er angitt at sentralgodkjenning
ikke dekker PRO for vann og avløpsledninger mv. Det er ikke mottatt lokal godkjenning for
denne funksjonen. Det er vurdert at lokal godkjenning kan gis. Imidlertid må det snarest mulig
sendes inn dokumentasjon for kompetanse for prosjektering av VVS.
Godkjenning av foretak foransvarsrett:
Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl(08) § 23-1, jfr. § 22-1, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til
følgende foretak med sentral godkjenning:
Vedr. SØK funksjonen
Skjervøy Byggeservice AS, er innvilget ansvarsrett for SØK funksjonen i denne sak. Skjervøy
kommune har nylig trukket tilbake slik ansvarsrett for foretaket, med bakgrunn i at foretaket ikke
ivaretok sitt ansvar.
SAK 10 § 6-9, femte ledd, sier:
”Ved (…) vurdering av ny godkjenning, skal det tas hensyn til om foretaket har rettet avvik som
lå til grunn for tilbaketrekkingen.”
I denne saken, har foretaket levert inn søknad som viser forbedringer. På bakgrunn av slik søknad
ble det gjennomført møte med foretakets representant, med gjennomgang av søknad og
spesifisering av krav til SØK funksjonen. Møtet var konstruktivt, og det er kommunens vurdering
at foretaket viser at det er gjort forbedringer og viser forståelse for hvilke krav som gjelder for
SØK- funksjonen.
Dermed er det kommunens vurdering, at foretaket igjen kan gis lokal godkjenning for ansvarsrett
som ansvarlig søker.
Foretak
Skjervøy Byggeservice AS

SØK
PRO
UTF

Roger Soleng

UTF

Godkjenningsområde
Hele prosjektet, tiltaksklasse 1.
Tilbygg, tømrerarbeider av yttervegger
eksist. Bygg. Takstoler, tiltaksklasse 1
Våtromsarbeid på bad. Innredning eksisterende
bygg, tiltaksklasse 1
Bygging tilbygg, tømrerarbeider, tiltaksklasse 1
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Rørlegger Helgesen AS

UTF

Alt av rør og sanitær, tiltaksklasse 1

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl §§ 22-3 og 23-1 gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett i forbindelse
med omsøkte tiltak til følgende foretak:
Foretak
Kurt Einarsen AS

UTF

Godkjenningsområde
Utgraving av fundament for tilbygg, tiltaksklasse 1

Rørlegger Helgesen AS

PRO

VVS, tiltaksklasse 1.

Roger Soleng

UTF

Muring av grunnmur, Leca, tiltaksklasse 1

Kommentar vedr. Soleng
Av sentral godkjenningen til Roger Soleng, fremkommer det at foretaket arbeider innenfor
arbeidsområdet Tømrerarbeider.
Soleng søker også ansvarsrett for UTF – Muring av grunnmur. Vi forutsetter at Soleng har
kompetanse til å arbeide med dette arbeidsområdet. Men da dette ikke er angitt i sentral
godkjenningen, må dette behandles som lokal godkjenning.
Vi vet at Soleng tidligere har hatt ansvarsrett for dette området, imidlertid må dette synliggjøres
gjennom dokumentasjon for området (se vilkår).

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
Planstatus:
Området er regulert gjennom reguleringsplan for Vågen
Dispensasjoner:
Innstilling til administrativt vedtak:
Med hjemmel i pbl(08) § 19-2 gis det dispensasjon for at byggelinjen i reguleringsplanen brytes
med 3 meter
Det er mottatt søknad om dispensasjon i saken, datert 17.11.2010. Nabovarsel er sendt ut, det er
ikke kommet innvendinger fra naboer.
Gjeldende reguleringsplan for området er Vågen. Planlagte tiltak medfører brudd på
reguleringsplanens byggelinje med 3 meter. Årsak til at byggelinja brytes er at det ønskes et
tilbygg mot veien. Ut over dette er tiltaket funnet å falle innenfor bestemmelser gitt i og i
medhold av gjeldende reguleringsplan.
Når man skal vurdere omsøkte dispensasjon, må det gjøres en samlet vurdering av ulemper og
fordeler. For å kunne gi dispensasjon, må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene, jfr. Pbl(08) §19-2.
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Som det fremkommer av situasjonsplanen vil tilbygget bryte med byggelinja mot veien.
Siktlinjen vil ikke få negativ innvirkning i forhold til de trafikale forhold på stedet eller utsikt for
naboer. For å vurdere dispensasjonssøknaden må spørsmålet ”veies” opp mot fordeler og
ulemper. Med bakgrunn i tiltakshavers ønske om tilbygg for å gjøre boligen mer hensiktsmessig i
forhold til inngangsparti og løsning for bad, vil det helt klart være fordel for tiltakshaver at det
gis dispensasjon. Saksbehandler kan ikke se noen umiddelbare ulemper. Siktlinja blir ivaretatt,
naboene har ingen innvendinger og saksbehandlers vurdering er at dispensasjon kan gis som
omsøkt.
Dispensasjonen er behandlet administrativt jfr. Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av
Skjervøy kommunestyre i sak 38/10.
Nabovarsling:
Nabovarsling er gjennomført i tråd med Pbl(08) § 21-3. Det er ikke registrert innvendinger i
saken.
Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Tiltaket er i tråd med de rammer som fremkommer av bestemmelser gitt i og i medhold av
Pbl(08). I forhold til reguleringsplan er dispensasjon gitt for å bryte med byggelinja.
Atkomst/avkjørsel:
Godkjennes i.h.h.t situasjonsplan
Tetthetsmåling
Av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) kapittel 14, fremkommer krav til
energieffektivitet for bygninger. Ved nye byggetiltak (nybygg, tilbygg, påbygg mv.) skal disse
kravene etterkommes.
Veiledningen til TEK 10 § 14-2 sier imidlertid følgende:
”Ved tilbygging og påbygging er det i de fleste tilfeller ikke hensiktsmessig å kreve oppfyllelse av
installasjonstekniske krav. Det vil også være uhensiktsmessig å kreve dokumentasjon av lekkasjetall, men
nøyaktig utførelse og kjente tettingsmetoder bør anvendes.”

Dette medfører at spørsmålet vedr. tetthetsmåling ikke behandles som dispensasjonsspørsmål,
men at man her ser til hensikten bak bestemmelsen, og hvilke begrensninger som ligger i
tilknytning til denne.
Pbl 08 § 31-2, fjerde ledd gir også anledning til å unnlate tetthetsmåling, da det må antas å
medføre uforholdsmessige kostnader og omfang.
Det påpekes at tekniske løsninger som fremkommer i og i medhold av gjeldende Pbl 08, skal
benyttes. Men det er ikke hensiktsmessig/nødvendig å gjennomføre tetthetsmåling for dette
tiltaket, da det er tilbygg til eksisterende bolig.
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Vannforsyning og avløp:
Tiltaket tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Dette medfører bl.a tilknytningsavgift, slik det
fremkommer av tabellen nedenfor.
Navn
Vann og kloakk
25 % mva
Total sum

Kr/m²
70,-

m²
28,1

Sum
1967,491,75
2458,75

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
Sikkerhet i bruk:
Byggverket skal ivareta bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08, når det gjelder personlig og
materiell sikkerhet, miljø, helse og brukbarhet.
Sikringstiltak ved byggearbeid mv.
Jf. Pbl 08, skal arbeid på byggeplass ikke utføres før ansvarshavende har truffet nødvendige tiltak
for å sikre mot at skade kan oppstå.
Avfall:
Avfall, som følge av arbeidene med tiltaket, skal handteres i tråd med gjeldende krav til
avfallshandtering.
Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering,
tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jfr. Pbl(08) § 21-10 og § 8-1 i forskrift om
byggesak(SAK10) Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.
Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven(08)
§ 21-9 første ledd.
Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven §§ 28 og 29.
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
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Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/5645.

Med hilsen

Yngve Volden
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77775520
Kopi til:
Kolbjørn Kristoffersen

Lailafjefjellvn 27

9180

SKJERVØY
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TROMS fylkeskommune

Samferdselsetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Vår ref.:
10/2281-8

Løpenr.:
34003/10

Saksbehandler:
Jan Egil Vassdokken
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 91

Arkiv:
N33 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
16.12.2010

FERGESAMBANDET STORSTEIN - LAUKSUNDSKARET
RUTEPLAN
Viser til møter, e-post og telefonsamtaler.
I vurderingene knyttet til justering av ruteplan for fergesambandet Storstein —Lauksundskaret
via Nikkeby, har Troms fylkeskommune vektlagt følgende forhold:
- Ruteplan må kunne gjennomføres lovlig med tanke på arbeidstid for mannskapet,
innenfor en treskiftsordning.
Fergen må ha sitt stasjoneringssted på Storstein ut fra følgende forhold:
o Ved nødsituasjoner er brann-, politi- og ambulanseberedskap nærmest denne
fergekaien
o For teknisk vedlikehold må fergen ligge ved Storstein uansett på grunn av
behov for servicefolk og reservedeler fra Skjervøy
o Ved sykdom el.l. vil ekstramannskap kun være tilgjengelig fra Storstein
o Eventuell stasjonering på Lauksundskaret vil medføre større sannsynlighet for
kansellering av første avgang i sambandet på grunn av tekniske- eller
mannskapsmessige forhold
Justert ruteplan skal ikke medføre økte kostnader for fylkeskommunen

I tillegg til dette fastsatte fylkeskommunen i sin e-post til Skjervøy kommune og Torghatten
Nord AS den 1.12., følgende rammebetingelser for endret ruteplan:
Antall turer i sambandet kan ikke være større en det som ligger i anbudsruten.
Første tur tidligst 0630. Siste ankomst senest 2330.
o Fortrinnsvis vil vi ha siste ankomst før kl 2300.
Følgende avganger kan ikke endres:
o Fra Lauksundskaret kl 0830 mandag til fredag (buss til Skjervøy som også er
skolebuss)
o Fra Storstein kl 1315, fra Lauksundskaret kl 1340 mandag til fredag (buss fra
Skjervøy som kjører skolerute på Arnøya fra kl 1340)
o Ankomst Lauksundskaret kl 1645 på fredag (buss fra Skjervøy)
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon
Telefaks
77 78 80 00
77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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Fylkesmannen
i Troms
Romssa
FyIkkamånni
Saksbehandler

Telefon

Renate Kristiansen

77 64 20 63

Vår dato
07.02.2011
Deres dato
27.10.2010

Vår ref.
2010/5999 - 4
Deres ref.
2009/4557-15

Arkivkode
423.1

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Klage over formannskapets vedtak i sak 09/4557 datert 27.4.2009 —avslag
på søknad om deling av eiendom, gnr. 3 bnr. 8, Haukøya
Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 27.10.2010, samt
vårt foreløpige svar datert 1.11.2010.

Saken gjelder gyldigheten av kommunens avslag på tillatelse til deling av eiendommen
gnr. 3 bnr. 8, Haukøya. Kommunen finner ikke at de sikkerhetshensyn som pb1.85 § 68
skal ivareta er avklart, og Fylkesmannen har ingen avgjørende innvendinger til denne
vurderingen. Klagen tas derfor ikke til følge.

Sakens bakgrunn
Sakens dokumenter, herunder innhold i plangrunnlag, søknad, klage og kommunens
saksfremlegg, forutsettes kjent for partene. Vi skal likevel gi et kortfattet sammendrag av
saken.

Skjervøy kommune mottok søknad om deling av eiendommen, gnr. 3 bnr. 8, Haukøya, for
oppføring av fritidsbolig. Tillatelse til fradeling var avhengig av dispensasjon fra LNF
formålet i kommuneplanens arealdel samt forbudet om bygging og deling i 100-metersbeltet
langs sjøen, jf. pb1.85 § 7.
I møte 27.4.2009, under sak 2009/4557, avslo Skjervøy formannskap fradelingssøknaden.
Begrunnelsen for avslaget var at "det ikke foreligger tilstrekkelig sikkerhet med hensyn til
fare for ras." Av vedtaket fremgikk videre at "en vurderer det derfor slik at en ikke kan gi en
tillatelse til fradeling som omsøkt før NGI har befart området."
Vedtaket ble påklaget av erverver Hilde Olsen i brev datert 25.5.2009. I klagen ble det vist til
at klager hadde vært "i kontakt med folk som kjenner stedet godt og som har opplysninger om
hvor det tidligere har gått ras (...). Det har ikke gått ras på dette stedet som søkes fradelt som
man er kjent med. Jeg kan ikke se at det er noen fare for ras i området nå, når det ikke har
gått ras der tidligere." Videre ble vist til at "i forbindelse med at eiendom 3/15 ble søkt
fradelt i 1999 ble NGI kontaktet, men de kunne ikke gi en endelig uttalelse uten at de hadde
befart området. Nå ble søknaden likevel innvilget, og jeg kan ikke forstå hvorfor det stilles
strengere krav til en fradeling på naboeiendommen."
-

,
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I samråd med klager ble klagebehandlingen stilt i bero inntil man hadde innhentet vurdering
fra NGI (Norges Geoteknisk Institutt). Det ble anmodet om en vurdering av rasfare fra NGI
basert på fremlagte bilder og kart. Skjervøy kommune mottok en slik vurdering 16.4.2010.
Klagen ble fortsatt opprettholdt av klager, jf. e-post av 7.5.2010.
Klagen ble behandlet i planutvalget i møte 8.9.2010, under sak 75/10. Klagen ble
ikke tatt til følge, og saken ble oversendt til Fylkesmannen for endelig klagebehandling
Fylkesmannen mottok i brev datert 15.11.2010 tilleggsmerknader fra klager, Hilde Olsen.
I merknadene stiller klager spørsmålstegn ved kostnadene knyttet til ei
"skrivebordsvurdering" fra NGI, og hun undrer seg over at prisen er så høy, samt at hun må
betale og dokumentere at det ikke er skredfare i området når det aldri har gått ras på den
aktuelle tomten. Videre ber hun "Fylkesmannen om å vurdere om det er riktig av kommunen
å legge til grunn NGIs vurdering av sitt vedtak da NGI ikke har gjort noen konklusjoner
angående rasfaren." Det vises for øvrig til merknadene i sin helhet.
Merknadene gjelder i det vesentlige forhold som har blitt tatt opp tidligere i saken og de har
ikke hatt avgjørende betydning for vårt vedtak, Fylkesmannen har derfor ikke forelagt
opplysningene til kommunen for uttalelse, jf. forvaltningsloven § 17 andre ledd bokstav c).
Fylkesmannens vurdering

Rettsli runnla
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. Vi
skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og kan også ta opp forhold som ikke
er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal
vi imidlertid også legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie
skjønn, jf. forvaltningsloven (fv1.) § 34 annet ledd.
Saken gjelder søknad om deling av eiendommen, gnr. 3 bnr. 8, Haukøya, for oppføring av
fritidsbolig.
Det rettslige grunnlaget for kommunens avslag er pb1.85 § 68. Det følger av denne
bestemmelsens første ledd at:
"Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller
vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljoforhold."
Som grunnlag for avslag har kommunen blant annet vist til at "i 1999 da naboeiendommen
gnr. 3/15 ble søkt fradelt gjorde NGI en vurdering med hensyn til ras ut fra tilsendte kart og
foto. Konklusjonen av denne vurderingen er at stedet må befares for det kan gis en endelig
uttaleise, derte på bakgrunn av at området har et potensial for ras ettersom rerrengheiningen
er så bratt."
Videre er det lagt vekt på uttalelse fra NGI datert 16.1.2010 hvor det fremgår at: "tomta
ligger i skog under en omkring 500 m hoy fjellside. Det er mye skog i fiellsiden, men vi
utelukker ikke at tomten kan være utsatt for steinsprang. I tillegg ligger tomta og øya slik til at
det kan bygge seg opp mye sno med vind fra nordvest. Vi er avhengige av å befare området
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for å avgjøre om tomta tilfredsstiller PBLs krav til sikkerhet mot skred." Kommunen har etter
dette konkludert med at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for sikkerhet i
området med hensyn til skredfare.
Fylkesmannen har ingen avgjørende innvendinger til kommunens vurdering, og vi vil
begrunne dette nærmere i det følgende.
Vi viser til at pb1.§ 68 er en materiell bestemmelse, og således en selvstendig avslagshjemmel.
Når det gjelder det nærmere innholdet og praktiseringen av bestemmelsen, er dette utdypet i
rundskriv T-5/97 (Arealplanlegging- og utbygging i fareområder). Rundskrivet er videre
supplert med temaveiledningen "Utbygging i fareområder" fra Statens Bygningstekniske Etat,
melding HO-1/2008.
Når det gjelder begrepet "fare" omfatter det situasjoner der det ikke er tilfredsstillende
sikkerhet for menneskeliv og materielle verdier. Om lovens krav til "tilstrekkelig sikkerhet"
uttales det at: "Det kan ikke settes krav om absolutt sikkerhet til plassering av bebyggelsen.
Utgangspunktet er at det ikke må bygges på steder hvor det er markert risiko for at fare kan
oppstå. (...) I vurderingen av hvorvidt tomten kan bebygges eller ikke må bygningsrådet i
nødvendig utstrekning legge vekt på ekspertuttalelser. Men det utelukker ikke at
bygningsrådet til slutt skal foreta en selvstendig totalvurdering av risikomomentene. Det
avgjørende må være sannsynligheten for at noe vil skje og graden av fare/skade som kan
oppstå" jf. rundskriv T-5/97 punkt 4.3.
Videre fremgår det av rundskrivet at:
"Har kommunen konkret kunnskap om at det foreligger en fare eller ulempe som faller inn
under plan- og bygningsloven § 68, skal soknaden avslås eller sikringstiltak påbys. Det må
anses tilstrekkelig for kommunen å henvise til kartmateriale eller annet som påviser enfare
for ras, radon eller lignende. Likeledes vil man kunne bygge på at det erfaringsmessig har
forekommet ras eller lignende i område. Det er ikke anledning for kommunen til å automatisk
avslå alle bygge- og delesoknader inntil soker kan påvise at det ikke foreligger fare. Det må
kunne påvises en slik fare i den konkrete sak"
Det foreligger ikke noe faresonekart for det aktuelle området hvor skredfaren er vurdert.
Kommunen har imidlertid i samråd med søker innhentet en uttalelse fra NGI for vurdering av
skredfaren på eiendommen Uttalelsen fra NGI er basert på foto og kart over området. NGI
viser til at de er avhengig av å befare området for å kunne avgjøre om tomta tilfredsstiller
plan- og bygningslovens krav til sikkerhet mot skred. Årsaken til dette er at tomtas
beliggenhet i utgangspunktet gjør den utsatt for steinsprang og sneras. Dette må forstås slik at
man ikke utelukker fare for skred i området, og etter Fylkesmannens vurdering foreligger det
ikke på nåværende tidspunkt tilstrekkelia dokumentasjon for sikkerbet i området med hensyn
til denne skredfaren.
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I denne sammenheng viser vi videre til rundskriv T-5/97 punkt 4.5 hvor søkers ansvar
beskrives slik:
"Når kommunen har påvist at det foreligger en sannsynlighet for et eiendommen ikke kan
deles eller bebygges, må det være tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare likevel ikke
foreligger, eller at det kan motvirkes ved sikringstiltak (...) Det er soker selv som må
engasjere den konsulenthjelp som er nødvendig for å avklare hvilke tiltak som må gjøres, og
hvordan de skal gjennomføres."
Når det gjelder klagers anførsel om at man ikke er kjent med at det har gått ras på stedet, vil
vi bemerke at kommunen ikke kan gi bygge-/deletillatelse på betingelse av at tiltakshaver
bebygger grunnen på eget ansvar. En slik ansvarsfraskrivelse ble ikke godkjent i RG 1988
side 499.
Usakli orsk.ellsbehandlin
Det er fra klages side vist til at det ble innvilget fradeling på naboeiendommen i 1999, og
klager mener det ikke kan stilles strenger vilkår for fradeling i denne aktuelle saken.
Fylkesmannen viser til at dette må forstås som en anførsel om usaklig forskjellsbehandling.
I den offentlige forvaltningen gjelder det ulovfestede prinsippet at like saker skal behandles
Iikt. Usaklig forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak anses ugyldig.
For at en anførsel om forskjellsbehandling skal føre frem, er det imidlertid en forutsetning at
det dreier seg om like saker både faktisk og rettslig sett. For øvrig vil ikke likhetshensynet
være til hinder for at kommunen endrer sin praksis på et bestemt område, når en slik endring
er begrunnet i saklige hensyn og gjennomføres konsekvent.
Slik saken er opplyst for Fylkesmannen, kan vi ikke se at det foreligger usaklig
forskjellsbehandling i dette tilfellet. Vi viser i denne sammenheng til at tidligere fradeling
ligger helt tilbake til 1999, og som nevnt vil ikke likhetshensyn være til hinder for at
kommunen endrer sin praksis på området. For øvrig vil det ikke være slik at en "uheldig"
behandling av en enkeltsak innebærer at de som senere fremmer en søknad har noen rett til å
kreve seg behandlet på samme måte.
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Med hjemmel i pb1.(2008) § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, gjør
Fylkesmannen følgende
vedtak:

Skjervøy kommune ved formannskapet sitt vedtak i sak 2009/4557, vedtatt i møte 27.4.2009,
stadfestes.

X-X-X1CWX

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. pb1. § 1-9, jf. fv1. § 28. Vi gjør
oppmerksom på retten til å kreve innsyn i sakens dokumenter, jf. fv1. §§ 18 og 19. Partene
anses underrettet gjennom en kopi av dette brevet.

Etter fullma

amb rg ( .f.
fagansvarlig
enate Kristiansen
rå giver

Kopi:

Hilde Olsen, Haugenrudhagan 8, 0673 Oslo
Borghild Nilsen, Verftsveien 10, 9180 Skjervoy

Skjervøy kommune
Rådmannen

ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT
OG ØKONOMIPLAN 2011 —2014
RAPPORTERING NR 1 —FORMANNSKAPSMØTE 240211
INNLEDNING
Etter formannskapets ønske fortsetter vi med denne rapporteringen også i 2011. Første gang
vil alt være nytt og er ment som en oversikt over de ting administrasjonen har oppfattet at vi
og formannskapet skal jobbe videre med eller følge opp særskilt i 2011. Senere vil vi på
vanlig måte ta ut det som er ferdig og føye på nye ting som dukker opp

A) PUNKTER I VEDTAKET 141210
1) Kunstgressbane (nr 4) Ansvar: Torleif (i samarbeid med teknisk)
Ny sak når svar på spillemiddelsøknad kommer —vanligvis april/mai. Jobbing med
alternativ finansiering fram til da.
Fornyet søknad sendt innen fristen i januar
2) Rehabilitering u-skole, idrhall og svømmehall (nr 5). Ansvar: Plankomiteen
Framdriften vil avhenge av hva som skjer vedr drøfting med fylket om Kystens
kompetansesenter vedtatt av fylkestinget. Avventer oppnevnelse av prosjektgruppe for
dette.
3) Boligfelt Rypeveien (nr 7). Ansvar: Teknisk
Starte arbeidet med anbudsgrunnlag i februar. Tar sikte på sak til formannskapet i
mai-møtet.
4) Veilys Taskeby og Lauksletta (nr 8). Ansvar: Teknisk
Starter med avklaringer med Ymber om tilstand på dagens anlegg, særlig vedr
råtevurdering. Tar sikte på sak til formannskapet i mai-møtet.
5) Innkjøp skolebøker (nr 9). Ansvar: Ordfører og rådmann
Ordfører og rådmaim ser på saken og fremmer sak til formannskapet senest i maimøtet.

6) Strategi omsorgsboliger og sykehjemsplasser (nr 10). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet må diskutere hvordan de skal jobbe med dette. Tar sikte på sak til
kommunestyret ca
7) Samarbeid om menighetshus (nr 11) Ansvar: Formannskapet
Formannskapet må diskutere hvordan de skal jobbe med dette.
8) Retningslinjer Startlån (nr 12). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet må diskutere dette og gi noen føringer for evt endringer og så lager
rådmannen et utkast.
9) Oppvarma fortau (nr 13). Ansvar: Rådmannen
Evaluering ferdigstilles til 1. oktober. Påbegynnes når inneværende sesong er ferdig.
10) Evaluering spesialundervisning (nr 14). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet må diskutere hvordan de skal jobbe med dette.
11) økonomisk sosialhjelp (nr 15). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet må diskutere hvordan de skal jobbe med dette.
12) Dagsenter/omsorgsboliger på Arnøya (nr 16). Ansvar: Lise
Vurdering legges fram til BØP 2012-15
13) Barnas kommunestyre (nr 17). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet må diskutere hvordan de skal jobbe med dette.
14) Kunst i kulturskolen (nr 18). Ansvar: Torleif
Vurdering legges fram før ferien.
15) Kiilgården (nr 19). Ansvar: Rådmannen
Redegjørelse til formannskap før ferien og evt tiltak til BØP 2012-15.
16) Styrking av IKT-drifta (nr 20). Ansvar: Rådmannen
Lages sak til formannskapet når det evt finnes forslag til løsning.
17) Trosopplæringa (nr 21). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet må diskutere hvordan de skal jobbe med dette.
18) Ungdomsklubben (nr 22). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet må diskutere hvordan de skal jobbe med dette.

B) NYE INVESTERINGER 2011
19) Nytt økonomisystem i Nord-Troms (I-4). Ansvar: Rune
Forespørsel ute med tilbudsfrist medio mars. Mål om å skrive kontrakt før påske.
20) Sprinkleranlegg Malenavn 2&4 (I-6). Ansvar: Teknisk
Arbeidet har vært på anbud og oppstart februar/mars.

21) Inngang legekontor (I-7). Ansvar: Teknisk
Planlegging påbegynt.
22) Felles IKT Olderdalen (I-9). Asnvar: Frode
Oppgradering påbegynt
23) Prosjektering Sandøra (I-10). Ansvar: Adm og Teknisk
Videreføring fra 2010. Grunnundersøkelser påbegynnes i februar og dette blir
grunnlaget for prosjekteringen.

C) INVESTERINGER PÅBEGYNT 2010
24) Digitalisering kino (508). Ansvar: Torleif
Ny dato fra leverandøren er medio mars.
25) Renseanlegg klaokk (521). Ansvar: Teknisk
Ferdigstilling til høsten
26) Kai Vorterøy (542). Ansvar: Teknisk
Riving av den gamle piren gjennomføres i april
27) Industriområde indre havn (521). Ansvar: Teknisk
Ferdigstilling i februar

D) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen
28) Red ordfører/rådmann og fskapets post
Gjenstår 40.000,- på formannskapets post og 25.000,- på ordføre/rådmann. Blir ingen
ting utenom de faste tildelingene.
29) Reduksjon porto
Mer utsending pr epost så det ser ut til å gå bra.
30) Reduksjon politisk virksomhet med 100.000,Reduksjon med 2 kommunestyremøter gir 60.000,-. Mangler da 40.000,- i og med at
antall medlemmer blir opprettholdt. Ikke rom for ekstra møter i noen utvalg.
Formannskapet må drøfte hvordan dette skal løses.
31) Red åpningstid sentralbordet
Gjennomført fra 1. januar i tråd med vedtak.
32) Red prosjektleder Solovki
Reduksjonen gjøres fra 1.8. Formannskapet må diskutere hvordan
vennskapssamarbeidet etterpå.

33) Ikke iverksetting av krisesenter tilbud, 100.000,Vi kommer antagelig ikke unna dette som følge av lovendring. Rådmannen og
varaordføreren jobber med samarbeid med Tromsø og øvrige i Nord-Troms. Fremmes
sak når dette er avklart.

E) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef
34) Red stilling bskolen 1.8.11
Forutsatt 1 klasse mindre og det ser ut som det slår til, pr i dag 21 skolebegynnere.
35) Red stilling uskolen 1.8.11
Forutsatt færre elever med tilleggsressurser. Pr nå litt uklart rundt dette. Det ses på
alternative løsninger.
36) Fjerne merkantil skolene Skjervøy
Gjennomført 1. januar i tråd med vedtak.

37) Red 50 % stilling voksenopplæring 1.8.11
Det er søkt prosjektmidler sammen med Lerøy og helse/sosial som kan dekke opp
dette —avgjøres i april. Jobbes parallelt med å forberede reduksjon hvis vi ikke får
midler. Foreløpig uklart om det blir oppsigelse eller omplassering.
38) Vakanse grunnskole
Vakant fra i fjor høst.
39) Red spesped barnehage
Ser ut til å løse seg grunnet redusert behov fra høsten.

F) HELSE OG SOSIAL. Ansvar: Etatsjef
40) Midlertidig vakanse M 2&4
Gjennomført fra 1. januar i tråd med vedtak
41) Red sosialhjelp jf kvalifisering
For tidlig å se effekt nå —rapporteres i mai
42) Reduksjon ferievikarer
For tidlig å si om dette går. Vurderes før utlysning

G) TEKNISK Ansvar.:Etatsjef
43) Utsatt oppstart plankontor til 1.7
Tildelt tilskudd fra fylket. Ser foreløpig greit ut med oppstart 1.7. Må avklares i
interkommunal prosjektgruppe
44) Felles ferievikar sentralbordet
Ser greit ut å få til.

45) Red vedl gatelys 100.000,Gjennomføres ved at alt vedlikehold stanses når budsjettet er brukt. Umulig nå å si
hvor det ikke blir utført vedlikehold. Prøver å unngå stenging, men det kan bli mørke
strekk grunnet manglende vedlikehold.
46) Forskyving branndokumentasjon
Foreløpig uklart om revidert framdrift blir godkjent.

H) FINANS Ansvar: Økonomisjefen
47) Inndekning ROBEK siste år
Kommunestyrets viktigste mål for 2011 er å komme ut av ROBEK. Dette følges tett
opp i hele år. Denne rapporteringen er en viktig del av dette og ytterligere tiltak vil bli
iverksatt. Formannskapet må si noe om evt hyppigere økonomirapportering enn mai
og oktober

I) NYE UTFORDRINGER
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig
kunne bli forlenget utover året.
48) Brannsamarbeid
Utredning av brannsamarbeid med Tromsø og muligens deler av Nord-Troms.
Resultatet legges fram som egen sak og evt tiltak BøP 2012-15.
49) Nord-Norgepermisjon legetjenesten
Avtalefestet permisjon ønskes tatt ut våren 2011. Vikarbehov for 4 mnd. økonomisk
konsekvens beregnes til første rapportering.
50) Midlertidig bemanningsøkning ressurskrevende bruker
Ekstra bemanning fra januar og pr nå usikkert hvor lenge. Utredninger og
kompetansetiltak iverksatt parallelt. økonomisk konsekvens beregnes til første
rapportering.
51) Nord-norsk skredovervåkning
Vi er innmeldt fra januar etter anbefaling fra politiet og Fylkesmannen økonomisk
konsekvens beregnes til første rapportering. Mulig vi også må gjøre ny vurdering av
skredvollen i Arnøyhamn.
52) Midlertidig bemanningsøkning ressurskrevende elever
Ekstra bemanning fra januar og pr nå usikkert hvor lenge. Utredninger iverksatt
parallelt. økonomisk konsekvens beregnes til første rapportering.
53) Foriengelse tilleggsressurser skoleåret 2011112
Vedtatt forlengelse av tiltak ytterligere ett skoleår. økonomisk konsekvens beregnes til
første rapportering.

54) Egenandel IKT-stilling
Midlertidig løsning første halvår i samarbeid med NAV. Dekning av egenandel på
50.000,- foreløpig uavklart.
55) Midlertidig bemanningsøkning skjermet enhet
Behov for å forlenge styrket bemanning Pr nå uvisst hvor lenge. økonomisk
konsekvens beregnes til første rapportering.

J) INNSPARINGER ETTER 2011
En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2011 eller senere. Disse har vi
foreløpig ikke sett noe nærmere på. Dette vil bli gjort når vi nærmer oss høstens
budsjettbehandling.

