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Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 75t)Yararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
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Skjervoy kommune

Arkivsaknr:

2009/4984-2

Arkiv:

194169/486

Saksbehandler: Bjørn Vidar Johansen
Dato;

10.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
3 8/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Søknad om dispensasjon

-

Møtedato]
27.05.20097

Oppføring av redskapsiager og servicebygg

HENVISNING TIL LOVVERK:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)
Gjeldende reguleringsplan Skjervøy Sentrum

VEDLEGG
i Søknad om dispensasjon
2 kart
3 tegninger
4 nabovarsel
5 klage
6 klage
7 Fotomontasje i
8 Fotomontasje 2
9 Fotomontasje 3
RÅDMANNENS INNSTILLING
Planutvalget gjør slikt vedtak:
• Med bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor, samt iht. reguleringsbestemmelse
siste setning, gis det tillatelse til gesimshøyde inntil 12,5 meter, som omsøkt.
• Ansvarlig søker må levere plan for parkering, som er i tråd med
reguleringsbestemmelse § 18

§

BAKGRUNN FOR SAKEN
Skjervøy kommune har mottatt søknad om rammetillatelse, oppføring av redskapshus og
servicebygg på eiendommene med Gnr/Bnr 69/482 og 69/486, på Skjervøy.
SAKSOPPLYSNINGER
Søknad om rammetillatelse datert 22.04.09 fra Tore Nordby, på vegne av Henry Sletten.
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16,

Nabovarsel er sendt ut, og det er kommet to brev med innvendinger/klage vedr. søknad og
omsøkte tiltak;
Et brev med innvendinger, adressert til Planutvalget, fra Sin K. Pedersen.
En kopi av brev med innvendinger/klage til SØK, fra naboene Sin K. Pedersen og Knut
Øystein Johansen.
-

-

Knut Øystein Johansen er ikke nabo, og er etter første vurdering ikke gjenboer, da det er vurdert
at han ikke påvirkes av tiltaket. Likevel gis hans uttalelse, sammen med Sin K. Pedersen
Klage, fra Sin K Pedersen, til Planutvalget gjelder:
Mange(fiullt nabovarsel
Pedersen mener nabovarsel er mangelfulit, og henviser til at nabovarsel skal inneholde
tilstrekkelige opplysninger slik at naboer skal kunne vurdere hvordan tiltaket berører dem.
-

-

Brudd på reguleringsplanfor området (Bygningshøyde og utsikt)
Klager mener utbyggingen ikke syes være i samsvar med gjeldende reguleringsplan vedr.
byggehøyde, samt at det er feil i søknad om dispensasjon i forhold til dette.
Klager stiller spørsmål vedr. hva som vil bli total høyde på den delen av bygningen som vil
bli høyere enn reguleringspianens. Dette redegjøres under vurderinger, på bakgrunn av
mottatte søknad med vedlagte tegninger.
Videre stilles det spørsmål om en bygning, som omsøkt, ikke vil medføre en begrensning av
utsilcten for bakenfonliggende bygninger.

-

-

Formål
Klager stiller spørsmål om hvorfor denne typen industri legges til sentrum av Skjervøy, samt
om notvaskeri er å anse som lettere industri.
Forurensning som følge av virksomhet
Klager lurer på hva som vil bli utfàllet ved uhell og/eller lekkasjer av miljøfarlige stoffer,
om det finnes plan for knisehåndtering, konsekvensutredning, samt om hvordan
luftforurensningen er fra slike anlegg.

Klage, fra Sin K Pedersen og Knut Øystein Johansen sendt til SØK gjelder:
Mange(ftdlt/feilaktig nabovarsel
Pedersen og Johansen mener nabovarsel er mangelfulit, og henviser til at nabovarsel skal
inneholde tilstrekkelige opplysninger slik at naboer skal kunne vurdere hvordan tiltaket
berører dem.
-

-

Bruddpå reguleringsplan/høyde på bygning og utsikt
Klager mener utbyggingen ikke syes være i samsvar med gjeldende reguleringsplan vedr.
byggehøyde, samt at det er feil i søknad om dispensasjon i forhold til dette.
Klager stiller spørsmål vedr. hva som vil bli total høyde på den delen av bygningen som vil
bli høyere enn reguleringsplanens. Dette redegjøres under vurderinger, på bakgrunn av
mottatte søknad med vedlagte tegninger.
Videre stilles det spørsmål om en bygning, som omsølct, ikke vil medføre en begrensning av
utsikten for bakenforliggende bygninger.

-

Hører en slik virksomhet til i sentrum av Skjervøy
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Klager lurer på hva som vil bli utfallet ved uhell og/eller lekkasjer av miljøfarlige stoffer,
om det finnes plan for krisehåndtering, konsekvensutredning.
Videre stilles det spørsmål om hvordan luftforurensningen er fra slike anlegg, samt om
Planutvalget kan garantere at driften vil stoppe om dette blir et problem
Da begge brev med innvendinger/klager inneholder samme punkter/forhold, vil de under
vurderinger, behandles sammen.
Gjeldende reguleringsplan for området Skjervøy sentrum. Reguleringsformål for området er
industri/havneanlegg/service. Her kan oppføres bygg/anlegg for lettere industri som ildce vil
virke sjenerende på de øvrige funlcsjoner.

Omsøkte
•
•
•
•

tiltak har som formål:
Servicebygg
Bøteri
Not vaskeri
Lager/redskapslager fiskeri
—

Deler av omsøkte tiltak medfører, i utgangspunktet, brudd på gjeldende reguleringsbestemmelse
§ 16, vedrørende Gesimshyde.
Regulert gesimshøyde er inntil 7 meter. Deler av omsøkte tiltak (“tørketårn”) vil ha
gesimshøyde på 12,5 meter. Mesteparten av omsøkte tiltak, er planlagt med gesimshøyde som er
innenfor gjeldende regulering.
Det er levert søknad om dispensasjon for overskridelse av gesimshøyde (det søkes om
byggehøyde, men det er ikke bestemmelser vedr dette i reguleringsplanen, samt at det henvises
til en høyde på 9 meter, som også er feil).
Søknad om dispensasjon begrunnes med at handtering/tørking av nøter, betinger omsøkte
høyde. Tiltakshaver har opplyst at det ikke vil være mulig å gjennomføre omsøkte virksomhet,
uten denne delen av bygningsmassen.
Det er ikke angitt 1sning for parkering på egen grunn, jfr. reguleringsbestemmelse § 18.
øvrige forhold i søknad om rammetillatelse er iht. gjeldende reguleringsplan, og det forventes at
ansvarlig søker og tiltakshaver følger disse, samt øvrige bestemmelser gitt i og i medhold av
Pbl. opp.
VURDERING
Reguleringsplanen åpner for virksomhet for lettere industri i området. Det er saksbehandlers
vurdering at omsøkte tiltaks formål, faller innenfor regulert formål (se ytterligere vurderinger
under vurdering av naboinnvendinger,).

Naboinnvendinger
Mange (fullt/feilaktig nabovarsel
Det er korrekt at nabovarsel skal inneholde tilstrekkelige opplysninger, slik at naboer skal
kunne vurdere hvordan tiltalcet berører dem. Nesten samme tekst som fremkommer av SAK
§ 16, punkt 3.
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Da er det spørsmål om hva som er tilstrekkelige opplysnmger. Saksbehandler mener det
beste er at nabovarsel inneholder kopier av dokumentasjon som opplysninger om tiltakets
ytre rammer..., søknad om dispensasjon, siluasjonspian, fasade ogplantegninger mv.. Dette
for at naboer fr direkte og utf’l1ende informasjon om hva som hva tiltaket omfatter.
Likevel fremkommer det av teksten i SAK § 16, punkt 3, at man kan gi tilstrekkelige
opplysninger, slik at naboer kan vurdere hvordan tiltaket berører dem.
Man kan da velge ulike løsninger for dette. SØK har, i denne salç valgt å opplyse i
nabovarselet at komplett søknad kan finnes hos kommunen, på Rådhuset, samt egen adresse.
Dette er det for øvrig tilrettelagt for i gjeldende skjema for nabovarsel.
Nå fikk naboer nabovarsel før kommunen mottok søknad, derfor kunne
bygningsmyndighetene ikke legge frem denne dokumentasjonen, ved første henvendelse fra
Pedersen. Pedersen har imidlertid fått rnnsyn i søknaden i ettertid.
Det er saksbehandlers vurdering at nabovarsling er gitt i tråd med gjeldende bestemmelser
gitt i og i medhold av Pbl.
Brudd på reguleringsplan for området (Bygningshøyde og utsikt)
Se, under punkter vedr. Gesims høyde nedenfor.
Formål
Klager stiller spørsmål om hvorfor denne typen industri legges til sentrum av Skjervøy, samt
om notvaskeri er å anse som lettere industri.

I reguleringsplanen angis det at det kan oppføres bygg/anlegg for lettere industri som ikke
vil virke sjenerende på de øvrige områdene. De øvrige områdene er nærliggende omgivelser
som består av industri, bolig og forretningsområder.
I vurderingen av hva som er lettere industri, har påvirkning på omgivelser vært et viktig
punkt. Skal man igangsette industri virksomheter i disse områdene, må de ikke medføre
unødige ulemper som sjenerende lukt og støy.
Slik bygningsmyndigheten har fått opplyst, vil ikke virksomheten notvaskeri medføre
sjenerende lukt og støy. Vask og behandling av nøter og annet, vil foregå innendørs. SØK
opplyser også at en av bygningene skal være lager, og at de søker å unngå utendørs lagring
av utstyr.
Videre er det tatt med i vurderingene at Skjervøy er et fiskevær som alltid har bestått av
industri rettet mot fiskeri, herunder fiskeindustri, trålverksted, skipsverft mv. I denne
sammenheng er omsøkte tiltak å anse som likt allerede og/eller tidligere eksisterende
virksomheter i Skjervøy sentrum.
Det er derfor bygningsmyndighetenes vurdering at omsøkte virksomhet er lettere industri,
som ikke vil medføre sjenerende forhold overfor omgivelsene, ut over det reguleringspianen
gir rom for.
(Se, for øvrig under eget punkt nedenfor)
-

Forurensning som følge av virksomhet
Se under punkt vedr. Forurensning nedenfor.
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Gesims høyde

Reguleringspianen setter i utgangspunktet øvre, mulige gesimshøyde til 7 meter. I reg.
bestemmelse § 16, annet ledd siste setning, sies det imidlertid:
“(..)

I spesielle ti (felter kan bygningsrådet avvikefra dette.”

Det er søkt om dispensasjon fra bestemmelser vedr. gesimshøyde, men saksbehandler mener
man i dette tilfellet kan vurdere om dette er et spesielt tilfelle, som angitt ovenfor.
Ansvarlig søker (SØK) Tore Nordby, opplyser i søknad at omsøkte høyde er nødvendig for
handtering/tørking av nøter. På telefon med teknisk sjef er det opplyst at det ikke er praktisk
mulig å grave seg ned i bakken for å redusere gesims.-/bygningshøyden.
Dersom omsøkte gesims-/bygningshøyde ikke er mulig, vil grunnlaget for virksomheten falle
bort.
Det er dermed saksbehandlers vurdering at omsøkte tiltak representerer det som i
reguleringsbestemmelsen omtales som spesielle ti(feller. Dette betyr at man må vurdere om
gesimshøyde på 7 meter kan fravikes.
I vurderingen om bestemmelse vedr. gesimshøyde kan fravikes, må man vurdere
konsekvenser/ulemper og fordeler, for tiltalcshaver, omgivelser og naboer, ved både avslag og
innvilgelse av omsøkte høyde for bygningen. Det må også tas med vurdering om omsøkte
gesimshøyde medfører konsekvenser/ulemper, som er større enn gjeldende regulering gir rom
for.
Konsekvenser/ulemper ogfordelerfor tiltakshaver:
Ved avslag av omsøkte høyde (gesimshøyde 12,5 meter) vil, etter SØK’s uttalelse, grunnlaget
for virksomheten falle bort. Tiltaket kan dermed ikke gjennomføres. Dette vurderes som en stor
konsekvens, som er kritisk for tiltakshaver.
Ved innvilgelse av omsøkte høyde, vil naturlig nok tiltakshaver f fordelen med gjennomføring
av tiltak og igangsetting av virksomhet. Som er en positiv fordel for tiltakshaver, samt
samfunnet på Skjervøy.
I så måte er det enten eller, for tiltakshaver.
Konsekvenser/ulemper ogfordelerfor omgivelser og naboer:
Bygningens plassering, høyde og evt. lukt, utslipp osv, må vurderes, når man skal vurdere dette.
Vil bygningen og virksomheten medføre uakseptable konsekvenser/ulemper?
Ved avslag på søknad om angitte bygningshøyde, vil ikke omsøkte tiltak gjennomføres. Dagens
situasjon på eiendommen vil da, inntil videre, videreføres Dette vurderes å ikke medføre
verken fordeler eller ulemper for omgivelser og naboer.
.

Dersom omsøkte bygningshøyde innvilges, vil omgivelsene og naboer oppleve endring i
nærområdet.
Slik planen er fremlagt:
Vil tomten graves ut slik at bygningsmassen plasseres lavere enn dagens terreng nivå
på eiendommen. Dette anses som positivt i forhold til bygningshøyden, og som en
faktor som reduserer evt. ulemper for omgivelser.
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• Iht. vedlagte fotomontasje, vil kotehøyden gesims til “tørketåm” være, på ca samme
nivå som boliger på oversiden av Sirandveien.
• Som det fremkommer på vedlagte situasjonsplan, vil bygningsmassens plassering være
ca 44 meter fra ner kant av Strandveien.
Ovennevnte faktorer er forhold som medfører en reduksjon av ulemper. Bebyggelse i
omgivelser vil ikke bli innebygd pga. lang avstand mellom omsøkte tiltak og omkringliggende
bebyggelse.
“Tørketårnets” grunnflate vil bli 150 m
, som bare er en liten del av omsøkte bygninger. Dette,
2
sammen med bygningenes plassering i terreng, medfører begrenset reduksjon av utsikt for
omgivelser.
Forurensning
Lukt, støy og annen forurensning er viktige forhold å vurdere. Gjennom gjeldende
Forurensningslov, er det satt strenge krav til rensning og begrensning av utslipp og øvrig
forutrensning. Bygningsmyndighetene har fått opplyst fra ansvarlig søker, samt Fylkesmannen i
Troms, at slike virksomheter skal ha null utslipp og full rensing av sin virksomhet og
biprodukter som følge av denne.
Derfor er det saksbehandlers vurdering at lukt og annen forurensning ikke er en faktor som
medfører konsekvenser/ulemper for omgivelsene.
Når det gjelder risikokartiegging, beredskapsplan, konsekvensutredning mv., med tilhørende
planer og tiltak, er dette noe som skal være utført før virksomheten og bygningene tas i bruk.
Da mottatte søknad, er søknad om rammetillatelse (jfr. Pbl § 95a), er det ikke å forvente at SØK
eller tiltakshaver har slike komplette planer. Ved søknad om igangsetting vil det imidlertid måtte
foreligge mer konkrete planer vedr. denne problemstillingen og andre.
Gjeldende reguleringsplan
Den gir rom for å oppføre bygninger i området som har inntil 7 meter Gesimshøyde. På
oversiden av omsøkte tiltak, er det et areal som kan utnyttes til byggeformål. Dette betyr at det
kan oppføres bygninger og anlegg på høyde med Strandveien (bygnings sokkel 5 meter høyere
enn omsøkte tiltak), som har gesimshøyde på 7 meter.
En slik bygning vil være nærmere bebyggelse på oversiden av Strandveien, og ha gesimshøyde
på ca samme kote høyde som “tørketårnet”.
Med bakgrunn i dette, er det saksbehandlers vurdering at innvilgelse av omsøkte gesimshøyde
for “tørketårn” på 12,5 meter, ikke vil medføre ulemper/konsekvenser for omgivelsene, som er
større enn det er gitt rom for i gjeldende reguleringsplan.
“Tørketåmet” er opplyst å være en kritisk del av planlagte virksomhet. Dersom “tørketårnet”
ikke kan oppføres, vil tiltaket ikke gjennomføres. I så måte mener saksbehandler at dette utgjør
et spesielt tilfrlle jfr. Reg. bestemmelse § 16.
KONKLUSJON
Omsøkte tiltak, har formål, som er i tråd med gjeldende reguleringsplan for Skjervøy Sentrum.
“Tørketårnets” Gesimshøyde på 12,5 meter, medfører ikice konsekvenser/ulemper for
omgivelsene, som går utover det man må kunne forvente som følge av gjeldende
reguleringsplan.
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“Tørketårtiet” er nødvendig for virksomheten i bygningsmassen, og vurderes som et spesielt
tijfelle etter reguleringsbestemmelse § 16. I så måte er det ikke en dispensasjonssak.
§ 16. I så måte er det ikke en dispensasjonssak.
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g,,
Kto. 4750-1889608
Org.nr.965 482 253
Tif. 414-46549

Sw.mg. Tore Nordby
Henrik Wergelandsvei 13
9007 Tromsø
Skjervøy Kommune
Rådhuset
9180 Skjervøy

Tromsø 22.04.09

VEDR. OPPFØRING AV SERVICEBYGG NOFL
Søknad gjelder dispensasjon fra regulert byggehøyde for bygging i område
regulert for FISKE -INDUSTRI OG TERMINALOMRÅDE.
I augjeldende område planlegges oppført redskapsiager samt servicebygg for NOFI
AJS.
I hht. reguleringsbestemmelsene er max. byggehøyde her satt til 9,0 m.
Som det fremgår av vedlagte tegninger vil deler av servicebygget,( ca. 150 m2), f en
byggehøyde på totalt ca.14,5 m.
Høyden er nødvendig for håndteringftørking av nøter.
Bygget er lokalisert på nederste del av området,(ved sjøen), og vil ikke begrense
utsikten til bakenforliggende bygninger.
Det søkes med dette om dispensasjon fra regulert byggehøyde fra 9,0-14,5 m.

Med hilsen

Tore Nordby
Kopi. ELSietten
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Gjli,art av nabovarsel

For nedenfomevnte eiendom er det i he hold
bestemmelne I §94 nr. 3Ip1 n- og b,9IhgsIoven
av 14juni 19 nr. 77 sendt fiende nabovarsel:

f& tiltak etter plan- og bygni gsloven (P 1)

Tiltak på eiendommen:

Til kommune

Gnr.

r

5?

nr
4

,
3
qj

I Festenr.

I SeksJonsnr.

Eiendommens adresse
Potnr•

KopI av dette dokumentet med ved legg sendes
kommunen, samtidig som naboer varsles.

I

I Poststed

qdk)

Eierlfester

,41 Ç/»
e.
1

.

G Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsioven § 93.
[‘g. Nybygg
G RMng
G lnnhengning mot veg

Q
G
G

G
EJ
G

Anlegg
Skilt
Bruksendring

Annet

Søknaden er lagt ut på besøksadresse:
Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker
innen 2 uker etter at dette varslet er sendt.
(Kopi kan sendes kommunen.)

G

i_i..:

•‘!I.

Eiendomsdeling eller bortfeste

Dispensasjoner

4/

£rt’.4

beskriv

I

Endring av fasade

St’Zôk 4

svarilg søkersadresse
Epost dresse

zÇ,,- (

—

4

,,‘

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

G

Drlftsbygning
i landbruket pbl

G

Mindre byggearbeid

G

siçiit

§ 81

Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:
Eventuelle merknader må være kommet til

Kommunens adresse

kommunen
nnn 9 i iIcr 9ttPr at rfetta vnrRlpt er eengIt

Gruppe

Beskrivelse av vedlegg

Dispensasjonssøknader

B

Situasjonsplan

D

Fasadetegninger og snitt

E

Andre vedlegg

J

Dato

2)OL/09
Telefon

,

4r49

*

meldlngssaker skriver
tiltakshaver under

Byggblankett 5155 nov. 2005 -Side

Nr. fra til
-

Ikke
relevant

-

-

-

-

Undersrift(tiIrvg sak

Gjentas med blo bokstaver

/cQ4 ,i,/o,J) j3

I av

©
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EIendomIbyggOSted
Gn,
Brr.

Gnr.

Festenr.

Nabogjenbo.r eiendom
Festenr.
Seksjonsn

Bnr.

Seksjonsnr.

Adresse

I
Nabo-I enboer den om eierlfester

Eiersltesters navq

0,
Adresse
P0

A
Poststed

r.

Postnr.

9/?9

Poststedets reg.nr

Poststed

Il kvitterlng for mott varsel
Varsel er mottatt

Pe

Denne del distres på kvitteting
tO7 8375 3 NO
B r.

Nabo4gjenbo.r eiendom
Seksjonsnr.
Festenr.

_.

Adresse
P

Poststed

.ç/

-

Poststedets reg.nr

Dato

Nabo-I enboer eiendom eierlfester
Eierslfesters navn
Adresse

Poststed

Personhi kvittering for mottatt varsel
Varsel er mottatt

Bnr.

Postnr.

Poststed

Dato

Sign

Poststedets reg nr

Samtykker i tiltaket

Nabo4gJenboer eiendom
Festenr.
Seksjonsnr

Adresse
Postnr.

-

Samtykker i tiltaket

Nabogjenboer eiendom
Festenr.
Seksjonsnr.

Bnr.

Posisted

I?

Adresse

Gnr.

Iij2P2€J

P stnr.

:-z

Personli kvittering for mottatt varsel
Varsel er mottatt

Postnr.

esersn

Adresse

r.

Gnr.

Nabo-I enboer eiendom elerlfester
El

Nabo-I enboer eiendom eierlfester
Eiersffesters navn
Adresse

Poststed

Personhi kvhtterlng for mottatt varsel
Varsel er mottatt

Postnr.

Poststed

Dato

Sign

Samtykker i tiltaket
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Poststedets reg.nr.

Sin K. Pedersen
Strandveien 73
9180 SKJERVØY

07)05.2009

Tore Nord by
Ringveieri 101
9018 TROMSØ

KLAGE PÅ MANGELFULLT NABO VARSEL

Jeg viser til mottatt nabovarsel fredag 24/4.2009 om tiltak på eiendommen Gnr. 69,
Bnr. 482.482 fra Tore Nordby om oppsett av redskapsiager, servicebygg, bøteri,
notvask etc. og sender nå en formell klage på dette. Klagen blir sendt på grunn av
manglende og feilaktige opplysninger i nabovarslet.
Nabovarslet skal innholde tilstrekkelige opplysninger slik at naboer skal kunne
vurdere hvordan tiltaket berører dem, jeg mener nabovarslet jeg fikk var svært så
mangelfulit.
Denne utbyggingen er ikke i samsvar med kommunens reguleringsplan. I henhold til
reguleringsbestemmelsen for området er maks bygghøyde satt til 7 meter og ikke 9
meter som det kommer frem i søknaden om dispensasjon.
Videre i søknaden kommer det frem at deler av servicebygget,(ca.150 m2) vil få en
total bygghøyde på totalt ca. 14, 5 m. Hvordan kan man prosjektere et anlegg når
man ikke vet nøyaktig høyde på bygget? Dette inngir ikke til tillitt. Hva vil det si at den
totale bygghøyden blir på ca 14,5 meter? Kan man da få et bygg på 20 meter?
Jeg stiller meg også spørrende til at en sånn type industri blir lagt til sentrum av
Skjervøy. I reguleringsbestemmelsene for dette området står det: Innen
industri/havneområdene kan det oppføres bygg/anlegg for lettere industri som ikke
vil virke sjenerende på de øvrige områdene. Bygningsrådet kan kreve at annen
industri blir fokalisert til områder utenfor sentrumsområdet. Er denne type virksomhet
noe dere definerer som lettere industri?
Er det i det hele tatt satt spørsmålstegn med hva som vil skje med havna om det
skjer uhell og miljøfarlige stoffer lekker ut? Noe som det har vært eksempler på i den
senere tid ved andre lukkede anlegg. Foreligger det noen plan fra utbygger om
krisehåndtering og konsekvensutredning i tilfelle utslipp i havna på grunn av
menneskelig eller teknisk svikt? Hva med luftforurensning? Om det skulle bli lukt fra
anlegget er dette ikke bare de nærmeste naboene, men hele Skjervøys befolkning vil
få kjenne på kroppen. Hva om så blir tilfelle? Kan dere garantere at driften vil stoppe
om dette blir et problem?
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Det kommer også frem av søknaden at bygget vil bli lokalisert til nederste del av
området, og vil ikke begrense utsikten til bakenforliggende bygninger. Denne
uttalelsen stiller jeg meg kritisk til, hvordan kan et bygg på ca. 14,5 meter ikke
begrense utsikten til bakenforliggende bygninger?
På bakgrunn av opplysningene i klagen håper jeg at dere kan gi mer konkrete svar
på de tingene jeg påpeker og setter spørsmålstegn ved.
Vennlig hilsen

SnK
Strandveien 73

Strandveien 77
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SIn K. Pedersen

Strandveien 73
9180 SKJERVØY

12.05.2009

Planutvalget i Skjervøy kommune
Skjervøy kommune
9180 SKJERVØY

KLAGE PÅ NABOVARSEL Å INDUSTRIOMRÅDE I BOLIGSENTRUM OG GJELDENDE
REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET

Jeg viser til mottatt nabovarsel fredag 24/4.2009 om tiltak på eiendommen Gnr. 69,
Bnr. 482.482 fra Tore Nordby om oppsett av redskapsiager, servicebygg, bøteri,
notvask etc. og sender nå en formell klage på dette. Klagen blir sendt på grunn av
manglende og feilaktige opplysninger i nabovarslet. Nabovarslet skal innholde
tilstrekkelige opplysninger slik at naboer skal kunne vurdere hvordan tiltaket berører
dem. Nabovarslet er svært mangelfulit.
Denne utbyggingen syns ikke å være i samsvar med kommunens reguleringsplan
hvor det i henhold til reguleringsbestemmelsene for området er maks bygghøyde på
7 meter og ikke 9 meter som det kommer frem i søknaden om dispensasjon.
Videre i søknaden framgår det at deler av servicebygget,(ca 150 m2)vil få en total
bygghøyde på ca. 14,5 meter. Betyr det at den totale bygghøyden blir på 14,5 meter
eller vil man da få et bygg på 20 meter?
Hvorfor blir denne type industri lagt til sentrum av Skjervøy? I
reguleringsbestemmelsene for akkurat dette området står det: Innen
industri/ha vneområdene kan det oppføres bygg/anlegg for lettere industri som ikke
vil virke sjenerende på de øvrige områdene. Bygningsrådet (dvs, dagens planutvalg)
kan kreve at annen industri blir lokalisert til områder utenfor sentrumsområdet. Er et
notvaskeri en lettere type industri?
Hva om det vil skje uhell og miljøfarlige stoffer vil lekke ut? Det har det vært
eksempler på i den senere tid ved andre lukkede anlegg for moderne notvaskeri.
Finns det en plan fra utbygger for krisehåndtering og konsekvensutredning i tilfelle
det skulle skje utslipp i hamna på grunn av menneskelig eller teknisk svikt? Hvordan
er luftforurensningen fra slike anlegg? Lukt fra anlegget vil jo ramme hele Skjervøys
befolkning.
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Av søknaden går det fram at bygget vil bli lokalisert til nederste del av området og
derved ikke vil begrense utsikten til bakenforliggende bygninger. Vil ikke ett bygg på
ca. 14,5 meter begrense utsikten til bakenforliggende bygninger?
Med bakgrunn i klagen håper jeg å få mer konkrete svar på de tingene.
Mht. gjeldende reguleringsplan for området om “lettere industri” vil jeg vurdere å anke
til fylkesmannens miljøavdeling.

Vennlig hilsen
r
Sin K. Pedersen
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5654 -1

Arkiv:

233

Saksbehandler: Rune Stiljell
Dato:

18.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
39/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
27.05.20097

Etablering av industrikai og næringsareal indre havn

Rådmannens innsifiling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
1. Formannskapet godkjenner bygging av kai og industriområde innenfor en ramme på kr
11.850.000,-.
2. Ordfører og rådmann fr fullmakt til å sluttføre forhandlinger om og inngå leieavtale
basert på framlagt utkast, med en årlig leie på 550.000,-.
3. Det tas opp et lån på kr. 7.850.000,- til finansiering av prosjektet
4. Før oppstart må det aktuelle området være overdratt til Skjervøy kommune
vederlagsfritt.

Saksopplysninger
Saken er tidligere behandlet i F-sak 105/08 og som en del av budsjett 2009 der formannskapet i
pkt 13 fikk fullmakt til å godkjenne endelig kostnadsoverslag og fmansieringsplan inkl
leieavtale.
Basert på beregning fra vår konsulent og forhandlinger med aktuell leietaker er det meste nå
nærmest på plass og det er nødvendig at formannskapet gjør vedtak før arbeidet bestilles.

Vurdering
Basert på gjennomført anbudsrunde ser det ut for at tidligere oppgitt kostnadsramme holder og i
samråd med vår konsulent har denne vært brukt i forhandlinger med leietaker. Et utkast til
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leieavtale er på det nærmeste ferdig og vil etter planen kunne fremlegges i møtet. Med
leieavtalen og tilskuddet på plass vil vi ha fullfinansiering av prosjektet.
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Skjervøy kommune
Saksutredning

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

105/08

Formannskapet

12.11.08

Arkiv
233

Saksmappe
08/00026.3

ÅJL

Saksbehandler

Dato

Frode Schultz

07.11.2008

VEDR. ETABLERING AV INDUSTRIKAI OG
NÆRINGSAREAL INDRE HAVN SKJERVØY

Saksopplysninger:
Skjervøy kommune er en viktig fiskerikommune, der fiskeindustri er en viktig inntektskilde.
I Skjervøy kommune er det produksjonsanlegg for hvitfisk, kongesneglefabrikk og
prosessanlegg for laks.
Skjervøy kommune har hatt en henvendelse angående etablering av et notvaskeri med
bakgrunn i etableringen til Lerøy Auroras prosessanlegg. Aktøren ønsker å bygge en
servicestasjon for oppdrettsposer ved det gamle fergeleiet på Skjervøy (KYKO).
Reguleringspianen for området dekker et tiltak av denne art.
økonomi og finansiering:
Totaltkostnadene til prosjektet er stipulert til mellom kr. 8.000.000.- og kr. 10.000.000.-

Finansiering:
Prosjektet er tenkt finansiert ved tilskudd, egenandel og låneopptak finansiert ved
leieinntekter.
økonomi og finansiering etter tilsagn fra Troms fylkeskommune:
Tilsagn fra Troms fylkeskommune (kap. 551, post 60) er på kr. 4.000.000.Resterende, vurdert etter anbudfrist, finansieres ved låneopptak og egenandel (tomtetekniske
arbeider).
Vurderinger:
Utbyggingen vil styrke Skjervøy kommune sin attraktivitet som lokaliseringssted for fiskeri
og maritim virksomhet. Dette gjelder for utviklingsmuligheter for industri og
næringsvirksomheter med behov for sjøretta arealer. I tillegg vil dette styrke fiskeriservice,
redskapsindustri og næringsmiljøet generelt. Dette kan påvirke Skjervøy kommunes
konkurransekraft i positiv retning på kort og lang sikt.
En slik utbygging samsvarer med kommunens målsetting om å videreutvikle Skjervøy som et
maritimt senter med sterk fokusering på kystens muligheter og Skjervøys kvaliteter.

I

Forutsetningen er at Skjervøy kommune erverver arealene som dekker behovene for
utbyggingen. Denne sak må ses i sammenheng med etableringen av lakseslakteri på stedet.
Konklusjon:
Etableringen av dette næringsarealet og industrikaien synes vel begrunnet og er nødvendig
for etableringen av et notvaskeri i området.
Prosjektet vil kunne realiseres ved omstillingsmidler (2007) og midler fra kap. 551 post 60
samt lån og kommunal egenandel.

Rådmannens
innstilling:
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1.
Formannskapet gir sin tilslutning til gjennomføring av prosjektet under forutsetning
av at betjening av lånet dekkes ved leieinntekter.
2.
Før oppstart må området være overdratt Skjervøy kommune vederlagsfritt.

Behandling i Formannskapet 12.11.2008:
-

Vedtak i Formannskapet 12.11.2008:
Innstilling enst. bifalt.
-

Skjervøy,
Reidar Mæland
Rådmann
Frode Schultz
Kontor- og personalkonsulent

Skj ervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5670-1

Arkiv:
Saksbehandler: Frode Schultz
Dato:

19.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
40/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
27.05.2009

Rufiering av budsjett og okonomiplan 2009-2012
Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. økonomirapport for vår 2009 tas til etterretning
2. Formannskapet vedtar prioriteringer gjort i prioriteringstabell, drift

3. Formannskapet vedtar prioriteringer gjort i prioriteringstabell, investering

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommunes okonomirutiner tilsier at behovet for regulering skal vurderes hver vår og
høst.
I denne sak er tatt med økonomirapport for 2009 og økonomiplan for perioden 2009 2012.
—

Saksopplysninger
En gjennomgang av sentraladministrasjonens driftsbudsjett viser at det i forhold til budsjett er
behov for tilførsel på 100 Politisk virksomhet, 12705 konsulenter der det er et overforbruk på kr
108.900.- pr. 11.05.2009, og 12700 advokater med kr. 57.000.-. Dette skyldes, for 12750,
dekning av utgifter til utredninger i forbindelse med prosjektering av nye industriarealer og for
12700 dekning av utgifter i forbindelse utredninger i forbindelse med fiskeristrukturen i
Skjervøy kommune. Dette må dekkes ved ekstra bevilgning.
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Nivået på inntekter Tiltak flyktninger må justeres ned fordi antallet er lavere enn forutsatt i
budsjett. For 2009 justeres til kr. 350.000.- og dette viderefores til økonomiplanen.
Kommunens økonomiske situasjon gjør at driften er meget nøktern men det er lagt inn forslag
om utvidelse ved NAV, bevilgning for utarbeidelse av arkivplan og gjenåpning av kantina på
rådhuset.
I investeringer prioriteres kapasitetsutvidelse IKT for å f til bedre utnyttelse og oppgradering av
nytt saksbehandlingssystem samt at fellesløsningene er blitt noe dyrere enn først antatt.

Vurdering

økonomirapport/ okonomiplan vår

-

2009, sentraladministrasjonen

Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde:
Generelt lønn:
Lønn må en komme tilbake til, til høsten, da lønnsoppgjøret ikke er avklart enda.

100, Politisk virksomhet:
Det ser pr. i dag ut for at forbruket er noe større enn bevilgning og det må tilføres midler til
dekning av advokat- og konsulentutgifter.

101, Valg:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.

102, Kontroll og tilsyn:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.

120, Administrasjon:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.

121, Tiltak flyktninger:
Inntekter for ansvarsområdet må justeres ned siden antallet flyktninger er lavere enn beregnet.
Nivåjustering fra kr. 1.079.000.- til kr. 350.000.- Dette gjelder både rapportering for 2009 og
økonomiplan 2009 2012.
—

130, Kommunekassen:
Det ser pr. i dag ut for at forbrukl inntekt er i tråd med budsjett. Tap på fordringer er satt til kr.
25.000.- men må ses opp mot gebyrinntekter og man vil komme tilbake til dette i høstens
rapport.
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140, EDB:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett, dog må det gjøres en del interne
omfordelinger. Investeringer i utvidelse må gjøres for å tilpasse dagens drift til implementerte
løsninger.
160, Felles utgifter/inntekter:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.
180, Overformynderiet:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.
Totalt sett ser driften for sentraladministrasjonen ut til å ha behov for tilfersel av kr.
166.000.- øvrige justeringer kan gjøres innenfor nåværende budsjett.

Tiltak drift:
Totalt sett ser driften for sentraladministrasjonen ut til å ha behov for tilforsel av kr.
166.000.- Eventuelle andre justeringer kan gjøres innenfor nåværende budsjett.
Nye tiltak vil ha behov for tilforsel av midler.

Nye tiltak:
Tiltak 1. Arkivlosning i Skjervøy kommune
Skjervøy kommune har hatt tilsyn vedr. arkivlokaler og tilstanden ved disse. Det er påkrevet
at lokalene utbedres til en standard arkivloven tilsier. Videre er det under innføring felles
elektronisk arkivering i Nord Troms. Dette innebærer at det i fremtiden vil være mindre
behov for arkivlokaler under forutsetning av at store deler av dagens arkiv avleveres til
IKAT. Avleveringen vil skje etter anvisning fra IKAT og skal følge gitte retningslinjer.
Dette innebærer at Skjervøy kommune må ha på plass ny Arkivplan, dagens arkiv må
organiseres og pakkes før avlevering.
Forslag: Det bevilges kr. 100.000.- for 2009 til utarbeidelse av elektronisk arkivplan
(pålagt) og avlevering av arkivmateriale.

Tiltak 2. Kantina
Kantinedriften ved Skjervøy rådhus ble nedlagt 2008 og foreslås gjenopprettet. I og med at
NAV er etablert ved rådhuset ser man behov for gjenåpning av kantinen. Tidligere drift viste
at det vil være behov for tilførsel av ca. kr. 100.000.- pr år til drift. Dette kan deles likt på
Skjervøy kommune og NAV med kr. 50.000.- på hver pr. år. Kantinen foreslås åpnet fra
01.09.2009.
Forslag: Det bevilges kr. 25.000.- for 2009 til gjenåpning av kantinen.

Tiltak 3. NAV-stiffing
Utvidelse av Skjervøy kommunes andel i NAV med
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stilling innen økonomisk sosialhjelp

og gjeldsrådgiving med virkning fra 01.09.2009.
Forslag: Det bevilges lonnsmidler for utvidelse med 1 stilling ved NAV Skjervøy.
Skjervøy kommunes andel beløper seg til kr. 72.000.-

Tiltak investering:
NYE TILTAK
Tiltak 1. Geoteknisk undersøkelse, Kollagernes
Det skal utføres geotekniske undersøkelser for å beregne kostnadene ved utf’lling av
industriområde Kollagernes. Totalkostnadene vedr. undersøkelsen er på kr. 430.000.-. Det er
bevilget kr. 100.000.- over omstillingsprosjektet.
Forslag: Det bevilges kr. 330.000.- til formålet.

Tiltak 2. Kapasitetsutvidelse IKT
Kapasiteten på overføringsnett internt i Skjervøy kommune oppgraderes. Nettkapasiteten
skal betjene stadig flere fagprogrammer og utvidelse av eksisterende. Samt betjene
opprettelsen av felles sak! arkivsystem og internett, intranett og felles epostløsning for Nord
Troms. Det gjøres investeringer i forbindelse med utvidelse av felles serverpark i Olderdalen
samt at sikkerhet oppgraderes ved installasjon av aggregat. Kapasitetsutvidelse i Skjervøy
kommune for epost og internett.
Forslag: Ramme økes med kr. 250.000.- for 2009.

Tiltak 3. Industriareal, utfylling Kollagernes
Skjervøy tettsted har pt. begrensede arealer tilgjengelig for nyetableringer. Innen
havneområdet må det til opparbeiding for å tilrettelegge for nye etableringer og! eller
utvidelser. En utf’lling vil gi indust.riarealer og betydelig kaifront.
Forslag: Investering bevilges kr. 15.000.000.- under forutsetning av medfinansiering
tilsvarende 50%

Tiltak 4. Kommunalt bidrag til opprettelse av stiftelse
Kaien på Vorterøy trenger utbedring og det skal opprettes en stiftelse for dette. Skjervøy
kommune ønsker tiltaket velkommen og vil bidra til opprettelsen.
Forslag: Det bevilges kr. 100.000.- for 2009 ifi opprettelse av stiftelse for utbedring av
kaien på Vorterøy

TILTAK VIDEREFØRT FRA 2008
Tiltak 5. Almenningskai Skaret
På Arnøy produseres for ca. kr. 300 mill, pr år og Skaretfisk alene har omsetning ca. kr. 180
mill. Fiskeindustrien og næringslivet for øvrig er avhengig av infrastruktur tilpasset
næringene. Arnøy har i dag ikke mulighet til å ta i mot større skip for lasting! lossing. Det
anses som en hemsko for næringsbedriftene og lite miljøvennlig at omlasting må skje på
Skjervøy og gods må videretransporteres derfra til Arnøy på bil. Oppgradering av
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kaiforholdene til å omfatte dypvannskai har en totalramme på ca. kr. 10 mill. Dette
innebærer en kommunal egenandel på 50%, kr. 5 mill. Egenandelen forutsettes innbakt i
avtale med brukere på en slik måte at egenandelen flnansieres ved leieinntekter.
Investeringsprosjektet er tildelt kr. 4.500.000.- fra fSrlket.
Forslag: Investeringsprosjektet bevilges kr. 10.000.000.- for 2008 med betingelse av
tildeling av RUP- midler tilsvarende 50%.

Tiltak 6. Industriareal “KYKO”
Skjervøy tettsted har pt. begrensede arealer tilgjengelig for nyetableringer. Innen
havneområdet må det til opparbeiding for å tilrettelegge for nye etableringer og! eller
utvidelser. Det er forespørsel vedr. området ved siden av Industriparken for etablering av
bla. Notvaskeri samt annen maritimt tilknyttet virksomhet. Prosjektet har en totalkostnad på
ca. kr. 6.000.000.- og Skjervøy kommunes andel, 50% vil utgjøre ca. 3.000.000.- Prosjektet
ventes omsøkt så snart forprosjekt fra Norfico foreligger.
Forslag: Investering bevilges kr. 10.450.000.- i 2008 under forutsetning av
medfinansiering av tilsvarende 50%.

Tiltak 7. Klilgården kultur- og reiselivspark
Prosjektet vil være et ledd i utviklingen av Skjervøy kommune som reiselivskommune samt
gi mulighet for lokaler til bruk for frivillige organisasjoner. Prosjektet har en beregnet
totalkostnad på kr. 3.000.000.- og Skjervøy kommunes andel vil være 50%, kr. 1.500.000.Forslag: Investering bevilges kr. 3.000.000.- under forutsetning av medfinansiering
tilsvarende 50% kr. 1.500.000.-

Tiltak 8. Forprosjekt Veksthus
Det har i lang tid vært arbeidet med å få etablert en eller annen form for veksthus!
næringshage/ inkudator i Skjervøy kommune. For å få utredet muligheten for en slik
etablering behøves til foranalyse kr. 500.000.-. Skjervøy kommunes andel vil være 50% kr.
250.000.Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til ifitaket under forutsetning av medfinansiering
tilsvarende 50% kr. 250.000.-

Tiltak 9. Lekeplass i Værret
Sikre lekeplasser for barn er en del av retningslinjene og anbefalingene innen universell
utforming. Tiltaket vil også kunne ses i sammenheng med satsingen på reiseliv. Kostnad kr.
200.000.- medfører en kommunal andel på kr. 100.000.- og det forventes at lokalt næringsliv
dekker resterende 50%.
Forslag: Det bevilges kr. 200.000.- til etablering av sikker lekeplass for barn under
forutsetning av at lokalt næringsliv finansierer 50%, kr. 100.000.-.

Tiltak 10. Forprosjekt Fyrtårn, fiskerihistorisk senter
Skjervøy kommune har lange tradisjoner som fiskerikommune. Langs kysten er det få
historiske senter som er spesielle for fiskeri. Et slikt senter vil også være en del av satsingen
på reiseliv. Kostnad for forprosjektet vil være kr. 500.000.Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til forprosjektet under forutsetning av
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I medfmansiering ifisvarende 50% av kostnadene kr. 250.000.Tiltak 11. Kommunalt bidrag til opprettelse av stiftelse
Kaien på Vorterøy trenger utbedring og det skal opprettes en stiftelse for dette. Skjervøy
kommune ønsker tiltaket velkommen og vil bidra til opprettelsen.
Forslag: Det bevilges kr. 100.000.- for 2009 til opprettelse av stiftelse for utbedring av
kaien på Vorterøy

Tiltak 12. Forprosjekt Vågavannet friluftsområde
Prosjektet må ses på som en del av reiselivssatsingen i Skjervøy kommune samt at området
kan utnyttes for lokalbefolkningen
Forslag: Det bevilges kr. 200.000.- for 2009 til forprosjektet
Tiltak 13. Bygdeutviklingsprosjekt
Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 400.000.- og det forutsettes at kommunens
egenandel vil bli 50% kr. 200.000.Forslag: Det bevilges kr. 400.000.- til prosjektet for 2009 under forutsetning av
medfinansierin

Tiltak drift
Prioritet

Tiltaksnr.

Titaksnavn

2009

1
2
3
4

3
1
2

Stilling NAV
Arkivløsning
Kantinedrift

72.000
100.000
25.000

Tiltak investering
Prioritet Tiltaksnr.

Tiltaksnavn

2009

1
2
3
3
4
6
7
8

Geoteknisk, Kollagemes
Kapasitetsutvidelse IKT
“Kyko” opparb. Av areal
Kollagernes industriareal
Stiftelse Kai Vorterøy
Allmenningskai Skaret
Forprosjekt Vågavannet
Bygdeutvildingsprosjekt

330.000
250.000
10.450.000
15.000.000
100.000
10.000.000
200.000
400.000

1
2
6
3
4
5
12
13

Tiltak investering, viderefert uten prioritering
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr

2009/960-1

Arkiv
Saksbehandler: Rune Stie11
Dato:

18.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
4 1/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
Skjervøy Kommunestyre

Rullering budsjett/okonomiplan 2009-2012
Vedlegg: økonomirapportløkonomiplan fra alle etater med vedtak fra hovedutvalgene (til
formannskapets behandling sendes rnnstillingene til hovedutvalgene ut og vedtak legges fram i
møtet)

Rådmannens innstilling
Formannskapet drøfter saken i møte 27. mai og vurderer behovet for et arbeidsmøte før
innstillingen lages.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok budsjett for 2009 før jul og bestemte samtidig at økonomiplanen skulle
utsettes og rulleres i juni i etterkant av avklaring omkring evt “Finnmarkspenger”.
Etatene har som i fjor både rapportert for hittil i 2009 og laget nye innspill til økonomiplanen
basert på det som er skjedd i perioden etter jul. Dette går som enkeitsaker til hovedutvalgene og
samordnes i en felles sak til kommunestyret.
Vurdering
Basert på kommunestyrets forhåpning om Finnmarkspenger er det fra etatene fokusert på dagens
drift og nye behov i og med at de avsluttet sitt arbeid i forkant av at revidert uasjonalbudsjett ble
framlagt 15. mai.
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Møtedato
27.05.2009]

i

Basert på revidert og kommuneproposisjonen som ble framlagt samme dag må vi konstatere at
vi ikke fr finnmarkspenger. Ut fra det må formannskapet i møtet 27. mai drøfte og komme fram
til en rullering av økonomiplanen uten slike midler.
Det naturlige er da å ta utgangspunkt i det som forelå til formannskapets innstillingsmøte i
desember i forkant av vedtaket om å behandle kun 2009. Så snart virkningene av revidert er
beregnet vil dette bli sendt ut direkte til formannskapets medlemmer.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5618 -2

Årkiv:
Saksbehandler: TorleifNordfjærn
Dato:

17.05.2009

Saksfremlegg
üa1gssak

I

Utvalgsnavn
Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget

MøtedaiJ

7

økonomirapport pr. 15.05.09 for kultur- og undervisningsetaten - oppvekstog levekårsutvalgets ansvarsområder

Vedlegg
i Driftsrapport

Kultur- og undervisningssjefens
innstilling
Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at fonnannskapet gjør følgende vedtak:
Formannskapet tar økonomirapporten fra kultur- og undervisningsetaten til etterretning.

Saksopplysninger
vår og høst
I henhold til kommunestyrevedtak skal det to ganger i året
avlegges
økonomirapport. Rapportering denne gangen skjer uten bruk av skjema for budsjettreguleringer.
—

—

I og med at iønnsoppgjøret for 2009 ennå ikke er klart, er det ikke tatt hensyn til merforbruk i
lønn som følge av dette oppgjøret.

Kort gjennomgang av hver ansvarsområde (de av dem som angår oppvekst og levekår)
200 Administrasjon
Tilsynelatende er det her et stort overforbruk i fastlønn i og med at nærmere 60 % av budsjettet
er forbrukt det normale ville ha vært ca 46 %. Lønn for 70 % stilling som bamehagekonsulent
er utgiftsført på ansvar 200. Den vil bli flyttet til ansvar 270
felles barnehager
der
budsjettmidlene befinner seg.
—

—

—

Øvrige utgifteposter er noe presset, men må sees opp mot 210
gjelder annonsering.

—

felles grunnskole

—

bl.a. når det

203 PPT
Regnskapet er helt i samsvar med budsjettet.

210 Felles grunnskole
Det meste av midlene her er nå fordelt til skolene, men budsjettreguleringen er ennå ikke
foretatt, Så langt ser det ut til at regnskapet vil tilsvare budsjettet.

211 Skjervøy barneskole
Fastlønn ligger ca kr 100.000,- over budsjettet. Dette skyldes uforutsette utgifter som følge av at
skolen har fatt elever som trenger norskopplæring. I tillegg er det grunn til å. forvente en
overskridelse som følge av at skolen fra høsten får inn flere skolebegynnere med svært stort
behov for særskilte tiltak. Trolig vil man komme ut ca kr 400.000,- over budsjettert fastlønn.
Øvrige utgiftsposter viser normalt forbruk.

212 Skjervoy ungdomsskole
Også her ligger man ca kr 100.000,- over budsjettert lønn så langt. Dette skyldes uforutsette
lønnsutgifter som følge av behov som har dukket opp i løpet av skoleåret.
Øvrige utgiftsposter viser normalt forbruk.

213 Arnøyhamn skole
Fastlønn viser så langt et overforbruk på ca kr 90.000,-. Her vil det imidlertid bli en reduksjon i
antall lærerstillinger fra høsten av, noe som bør føre til at budsjettet ikke overskrides.

Øvrige utgiftsposter viser normalt forbruk.
214 Årviksand skole
Fastlønn viser et overforbruk på ca kr 40.000,- så langt. Dette skyldes at skolen har fått
fremmedspråklige elever som trenger særskilt norskopplæring, noe man ikke hadde oversikt
over da budsjettet ble laget.
Her varsles at skolen nå har fått et så høyt elevtall at den vil bli todelt fra høsten av den er
udelt dette skoleåret. Dermed må man forvente et overforbruk i lønn på ca kr 200.000,- i tillegg
ut 2009.
—

øvrige budsjettposter er noe presset som følge av høyere elevtall og dermed større kostnader
enn forventet.

270
272
273
275

Felles barnehage
Eidekroken barnehage
Vågen barnehage
Arnoyhamn barnehage

På grunn av den innflytelsen skjønnsmidlene har på regnskapssituasjonen, må vi vente til høsten
med å si noe nærmere om hvordan vi vil komme ut på denne sektoren.
281 SF0 Skjervøy
Fastlønn ligger ca kr 30.000,- over budsjettet. Om budsjettet holder er usikkert fordi man ennå
ikke vet hvor stor bemanning det vil være behov for til høsten når et nytt skoleår tar til.
øvrige utgiftsposter viser et normalforbruk.
Inntekstanslaget er satt for høyt. Det må regnes med en svikt på ca kr 110.000,- her.
282 SF0 Årviksand
Fastlønn her er overskredet med ca kr 10.000,-, noe som skyldes behov for lengre åpningstid
enn forventet. Behovet for åpningstid i høsthalvåret er ennå uavklart.

294 Voksenopplæring

Lønnskostnadene samlet sett er så lang i samsvar med budsjettet. Trolig vil man komme ut som
budsjettert også for de øvrige utgiftspostene.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5618-1

Arkiv:
Saksbehandler: Tor1eifNord1æm
Dato:

17.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak

Utvalgsnavn
Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg

Møtedato

økonomirapport pr. 15.05.09 for kultur- og undervisningsetaten - kultur- og
fritidsutvalgets ansvarsområder
Vedlegg
i

Driftsrapport

Kultur- og undervisningssjefens
innstilling
Kultur- og fritidsutvalget innstiller at formannskapet gjør følgende vedtak:
Formannskapet tar økonomirapporten fra kultur- og undervisningsetaten til etterretning.

Saksopplysninger
vår og høst
I henhold til kommunestyrevedtak skal det to ganger i året
avlegges
økonomirapport. Rapportering denne gangen skjer uten bruk av skjema for budsjettreguleringer.
—

—

I og med at lønnsoppgjøret for 2009 ennå ikke er klart, er det her ikke tatt hensyn til mulig
merforbruk i lønn som følge av dette oppgjøret.
Kort gjennomgang av hvert ansvarsområde (de av dem som angår kultur og fritid)
200 Administrasjon:
Tilsynelatende er det her et stort overforbruk i fastlønn i og med at nænnere 60 % av budsjettet
er forbrukt det normale ville ha vært ca 46 %. Lønn for 70 % stilling som barnehagekonsulent
er utgiftsført på ansvar 200. Den vil bli flyttet til ansvar 270 der budsjettmidlene ligger.
—

øvrige poster er noe presset, men må sees opp i mot 210 felles grunnskole bl.a. når det gjelder
annonsering.

220 Biblioteket
Her er forbruket så langt i år i tråd med budsjettet.
221 Kinoen
I henhold til kommunestyrevedtak skal det fra 01.08.09 reduseres med en hel stilling ved
kulturhuset. I budsjettet berører dette ikke kinodrifta, selv om også denne må reduseres, noe som
vil medføre mindre inntekt og også en del mindre utgifter (for eksempel til flimleie og filmfrakt)
Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjettet.
Trolig vil billettsalget bli kr 70.000

—

80.000 lavere enn budsjettert.

222 Kulturhuset
På bakgrunn av at reduksjonen på en hel stilling skjer først fra 01.08. d.å. er det naturlig at en
større andel av budsjettet er forbrukt pr. mai enn om man skulle hatt jevn bemanning hele året.
Overtidsbruken har vært større enn beregnet. Derfor viser regnskapet et overforbruk her på ca kr
14.000,-.
øvrige utgiftsposter har et forbruk på ca 21 % av budsjettet. Dette er lavere enn forventet.
På inntektssida har man så langt fatt inn ca kr 34.000,- av de budsjetterte kr 120.000,-. Her er det
grunn til å forvente en svikt på minst kr 60.000,- i og med at det må bli færre arrangementer til
høsten med redusert bemanning.
224 Svømme- og idrettshall
I og med at svømmehallen er stengt i perioden april september, sparer man lønnsutgifter til
badevakter. Det gjenstår å betle lønn for perioden oktober desember, og det ser ut til at
fastlønna holder.
—

—

Utgifter utenom lønn er i tråd med budsjettet.
På inntektssida mangler det drøyt kr 130.000,- for å nå årsbudsjettet. Først på slutten av året får
leieinntekter fra Skjervøy videregående skole for bruk av
man inn den største summen
idrettshallen. Det er vanskelig å vite om man når inntektsmålet her fordi man ikke vet ennå hvor
mange timer pr. uke den videregående skolen vil bruke idrettshallen i høsthalvåret.
—

230 Ungdomsklubb
Lønnsbudsjettet her viser overskridelse på ca kr 25.000,-. Imidlertid vil man f en refusjon fra
Skjervøy videregående skole som vil dekke dette.

øvrige utgiftsposter har et forbruk på ca 56 % Dette er høyt, men forklares bl.a. av at
kommunen har lagt ut for branntekniske løsninger, noe som fører til at man ikke skal betale
husleie på ei god stund.
På inntektssida mangler det inntekter for kiosksalg og egenandeler. Disse har gått med til å
kjøpe inn varer. M anglende inntekt må altså sees opp mot utgiftsposten matvarer som nesten
ikke er belastet.
Trolig vil man totalt komme ut som budsjettert.
290 Kulturskolen
Samlet lønnsutgifter er omtrent som forventet i budsjettet.

øvrige utgiftsposter viser et forbruk på over 80 %. Dette er høyt. Samtidig ser det ut til at
inntektene vil bli høyere enn forventet det mangler ca kr 45.000,- på de kr 210.000,- som er
beregnet i årsinntekt. Inntektene vil trolig veie opp de økte utgiftene slik at man kommer ut
omtrent som budsjettert.
—

293 FYSAK
Lønn er i samsvar med budsjettet.
Så langt i år er det lavt forbruk på øvrige utgiftsposter. Budsjettet vil holde.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5623-2

Saksbehandler: Tor1eifNordærn
Dato:

18.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak

[

Utvalgsnavn
Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget

økonomiplan 2009 2012 for kultur- og undervisningsetaten
-

Vedlegg:
Vedlegg
1 Tidligere økonomiplan for 2009 2012
-

Kultur- og undervisningssjefens
innstilling
Oppvekst- og levekårsutvalget opprettholder de vedtak som ble gjort i utvalget ved
økonomiplanbehandlinga 21.10.08.

Saksopplysninger

Vurdering

Møtedato
26.05.2009

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5623 -1

Arkiv:
Saksbehandler: TorleifNordfjæm
Dato:

18.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak

Utvalgsnavn
Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg

Møtedato
25.05 .200]

økonomiplan 2009 2012 for kultur- og undervisningsetaten
-

Vedlegg
i økonomiplan for kultur og undervisningsetaten 2009-20 12

Kultur- og undervisningssjefens
Innstilling
Kultur- og fritidsutvalget opprettholder de vedtak som ble gjort i utvalget ved økonomiplan
behandlinga 20.10.08.

økonomirapport og rullering av okonomiplan 2009-2012 for helse- og
sosialetaten pr. mai 2009
Vedlegg: økonomiplan for 2009 til 2012 for helse- og sosialetaten, sak 32/08.

Helse- og sosialsjefens innstilling:
Oppvekst- og levekårutvalget gjør slikt vedtak:
1) økonomirapport for helse- og sosialetaten vår 2009 tas til etterretning.
2) Oppvekst- og levekårutvalget opprettholder de prioriteringer som er gjort i sak 32/08
økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2009-20 12.
3) Oppvekst- og levekårutvalget peker spesielt på behov for å bevilge midler til følgende
tiltak:
• Den 4.nattevaktstillinga, jfr.tiltak 7 i økonomiplan for 2009-20 12 og jfr.
Arbeidstilsynets rapport
• økt bemanning på ettermiddager helg på Skjervøy sykestue og sykehjem, jfr.
tiltak 8 i økonomiplan for 2009-2012 og jfr. Arbeidstilsynets rapport
• Aktivitetstilbud for hjemmeboende brukere, jfr. tiltak 3 i økonomiplan for 20092012 og miljøarbeider/aktivitør på sykehjemmet, jfr. tiltak 9 i økonomiplan for
2009-2012
4) Oppvekst- og levekårutvalgets vedtak oversendes formannskapet som innspill til
rullering av økonomiplan
-

Saksopplysninger
Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapport hver vår og høst. Det er
videre bestemt at økonomiplan for 2009-20 12 skal rulleres i juni 2009.
Helse- og sosialsjefen legger frem en oversikt over forbruket på hvert ansvarsområde innafor
helse- og sosialetaten. Oversikten gir opplysninger i grove trekk og peker på de områder hvor
det ser ut til at utgiftene blir vesentlig høyere/lavere enn budsjettert og det samme på
inntektssida.
Helse- og sosialsjefen har i brev datert 22.04.09 bedt alle 9 virksomhetslederne kommentere
regnskapstall i henhold til forbruk i mai. 3 av virksomhetsledeme: leder av sosial- og
barneverntjenesten, leder av hjemmetjenesten og leder av avlastningstiltaket, har vært innkalt til
egne møter for å gå igjennom den økonomiske situasjonen.
Det gis til slutt en kort vurdering av tiltak i henhold til økonomiplanen for etaten, jfr. vedtak i
sak 32/08.

Tabell for forbruket i % pr. mai 2009

10100
10201
10202
10203
10207
10302
10400

Lønn
Fast lønn
Sykevikar
Ferievikar
Andre vikarer
Tillegg sønlhelg/kveld og natt
Lønn annen ekstrahjelp
Overtid
Totalt på lønn
Drift
Inventar, utstyr, konsulenter m.m
Kjøp av tjenester
Overforinger

43,9%
50,4%
7,3%
75,6%
60,0%
188,4%
62,8%
43,8%
31,6%
63,7%
29,4%
42,7%

Helse- og sosialsjefen laget ikke en tilsvarende oversikt i fjor og det er derfor ikke noen tall å
sammenligne med.
Lønn:
Fastlønna “burde” hatt et forbruk på 46,08% når mai lønna er kjørt. Fastlønna ligger lavere fordi
de stillingene som ble opprettet i hjemmetjenesten enda ikke er besatt og derfor ført på
ekstrahjelp. Mye av det høye forbruket på 10302 skriver seg fra dette.
Totalt ligger lønna lavere i mai fordi ferien ikke har starta og det ikke har utbetalt lønn til
ferievikarer.
Det er mange bekymringer for overforbruk på lønnsposter som helse- og sosialsjefen vil komme
tilbake til under hvert ansvarsområde.
Inventar. utstyr, konsulenter m.m.
Her ligger utgifter til innleie av vikarleger som har et høyere forbruk på grunn av situasjonen i
legetjenesten. Videre ligger utgifter til barnevemskonsulent her. Det er ikke budsjettert med
disse utgiftene.
Kjøp av tjenester.
Forbruket er lavt fordi utgifter til jordmortjenesten og institusjonsplasser barnevem ikke er
utanvist.

Den økonomiske situasjonen i hver enkelt virksomhet.
300 Administrasjon
Noe høyere utgifter på fastlønn enn budsjettert. Administrasjonen har svært lav stilling på
merkantil side og har måttet leie inn ekstra for å få utført arbeid med bl.a søkerlister i
forbindelse med utlysing av stillinger.
Ingen vesentlige avvik verken på utgifts- eller inntektssida.
-

310 Helsestasjonen
Lavt forbruk fordi tilskudd til interkommunal jordmorstilling ikke er utanvist og det samme
gjelder bruk av tilskuddsmidler.
—

Helsestasjonen skal pusses opp for å f bedre samtalekontorer, kontor for psykolog, mottaksrom
for helsestasjon for ungdom m.m. Midler i Opptrappingsplanen for psykisk helse skal brukes til
dette, jfr. tiltak 20 i økonomiplanen. Kostnadsoverslaget er høyere enn det vi har midler til og vi
må vurdere å bruke andre fondsmidler.
Ingen vesentlige budsjettavvik verken på utgifts- eller inntektssida.
320 Legetjenesten
I årsmeldinga for 2008 ble det rapport om lav stabilitet i legetjenesten. Dette fortsetter også i
2009.
• Høyere utgifter på driftsavtalene som kompenseres delvis av høyere inntekt og ref. fra
staten
• Høyere utgifter til inngåtte avtaler for legevikarer må ses mot lavere utgifter fastlønn
• Noen driftsposter vil ha høyere forbruk enn buclsjettert
• Hva situasjonen med svært mange vikarer i stillingene vil ha å si for utgifts- og
inntektssida må en komme tilbake til ved reguleringa høsten 2009.
-

321

Fysioterapitjenesten
• Lønn som budsjettert
• Drift som budsjettert
• Medhold i klage på refusjon i 2008 fører til noe høyere inntekt enn budsjettert
—

350 Sosialtjenesten
Her lønnes stillingene i sosial- og barnevemstjenesten. En av fagstillingene har vært sykemeldt
siden oktober og fortsatt. Det har vært flere krevende barnevemssaker, stort antall søknader om
økonomisk sosialhjelp, kompliserte gjeldsrådgivningssaker og behov for tidsbruk i forbindelse
med etablering av NAV. Dette har ført til svært stort arbeidspress på de 2 fast ansatte.
—

Det er inngått avtale med tidligere ansatt om å jobbe 2-3 dager i uka for å overholde frister i
saksbehandlinga. Det er også inngått avtale med barnevemspedagog med eget firma om å bistå i
krevende barnevernssaker. Rådmannen er orientert om avtalen og har godkjent den.
Antatt overforbruk pr. 31 .12.09
Merutgifter fratrukket sykepengerefusjon
300.000
351 Tilskudd eldre og uføre
Ingen kommentarer
—

354 økonomisk sosialhielp
Det fremkommer i media at det har vært en stor økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp på
landsbasis. Forklaringa på dette har vært høyere sosialhjelpssatser, sen saksbehandling i NAV
og at flere har behov for hjelp i forhold til økt arbeidsledighet m.m. Også i Skjervøy ser vi en
stor økning på utgifter til økonomisk sosialhjelp.
Det er ikke lett å spå om fremtida, men helse- og sosialsjefen ser ikke at det er grunnlag for å tro
at utviklinga utover i 2009 skulle tilsi et lavere forbruk enn hittil i år. Dette legges til grunn i
tabellen nedenfor.
-

Omsorgslønn som er hjemlet i lov om sosiale tjenester kap. 4.2, jfr. 4.3. er behandlet i
brukerutvalget og viser behov for stor tilførsel av midler. Det foreligger også en klage til
f’1kesmannen som vi enda ikke vet resultatet av.

Omsorgslønn
Tilskudd boutgifter
Div.tilskudd
Div. andre områder
Antatt merforbruk

Antatt merforbruk/lavere forbruk pr.3 1.12.09
+240.000
+450.00
+700.000
170.000
+ 1.220.000
-

355 Edruskapsvern
Ingen vesentlig avvik på budsjett.
-

360- Barnevern
Helse- og sosialsjefen har gått gjennom situasjonen med leder for barnevemtjenesten.
Det ligger an til at barnevemet skal ha et lavere forbruk enn budsjettert på fosterhjem,
forebyggende tiltak, institusjonsopphold m.m.
Helse- og sosialsjefen er orientert om at det i løpet av kort tid kan bli snakk om 2 nye
fosterhjemsplasseringer med de kostnader dette medfører.
Helse- og sosialsjefen avventer derfor å gi en konkret vurdering av situasjonen innafor
barnevernet til høsten 2009.
370 Hiemmesykepleien
I forhold til regnskapstall pr. mai ser det ut til at det blir lavere forbruk på fastlønn og høyere på
innleie ekstrahjelp enn budsjettert. Dette har sammenheng med at med at de stillingene som ble
opprettet fra 1/1-09 ikke er besatt og ført på fast lønn, men på ekstrahjelp. Høyere utgifter enn
budsjettert på sykevikar og tillegg.
Antatt merforbruk pr. 31.12.09
Lønn totalt
+ 660.000
Annen drift
+40.000
Redusert inntekt sykepenger
150.000
Antatt høyere inntekt ressurskrevende brukere
+ 300.000
Antatt merforbruk
+550.00
-

-

372 Hjemmehielp
Lønn sykevikar har høyere forbruk enn budsjettert og det fører til høyere inntekt på
sykepengerefusj onen.
Her føres også omsorgslønn til voksne brukere og forebyggende tiltak(støttekontakt) hvor
brukerutvalget fatter vedtak. Her ser det ut til å bli et overforbruk på 214.000.
Antatt merforbruk pr. 31.12.09
Sykevikarer, tillegg m.m.
+ 270.000
Omsorgslønn
+ 100.000
Forebyggende tiltak
+114.000
Høyere inntekt sykepengerefusjon
+ 270.000
Antatt merforbruk
+ 214.000
-

373 Hybelhus
Utgifter til innkjøp av mat og betaling for middag kan gi et pluss på 40.000.
-

375 Tiltak funksjonshemmede barn/unge
Hvis det ikke skulle skje noe i denne virksomheten som man ikke kjenner til i dag flere barn
med behov for avlastning eller vesentlig høyere behov for avlastning i forhold til det som er
innvilget, ser det ikke ut til at det blir overskridelser på budsjettet. Det er også tatt med en noe
høyere statlig inntekt.
-

—

377 Psykiatritjenesten
Høyere utgifter sykevikarer og andre vikarer og dermed høyere tillegg enn budsjettert. Ser ut til
at sykepengerefusjonen blir lavere enn budsjettert.
Høyere utgift og lavere inntekt pr. 31.12.09
Vikarer
+460.000
Sykepengerefusjon
-40.000
-

Antatt merforbruk

500.000

378 Omsorgsboliger Malenaveien 2-4
Høyere utgifter sykevikarer og andre vikarer og dermed høyere tillegg enn budsjettert. Ser ut til
at sykepengerefusionen blir lavere enn budsjett rt.
Høyere utgiftJlavere inntekt pr. 31.12.09
Vikarer
+ 490.000
Sykepengerefusjon
30.000
Antatt merforbruk
520.000
—

-

379 Aktivitetssenter
Ingen kommentarer
-

380 Skjervøy sykestue og sykehjem
Høyere utgifter andre vikarer, annen ekstrahjelp, overtid og tillegg. Budsjett på medisiner,
matvarer vil ikke holde. Høyere inntekt matpenger, svangerskapsrefusjon og lavere inntekt
sykepengerefusjon.
Antatt høyere utgift pr. 3 1.12.09
Lønn
+420.000
Drift
+255.000
Inntekt
-200.000
Antatt merutgift
875.000
—

Vurdering

Helse- og sosialsjefen viser til gjennomgang av den økonomiske situasjon på de ulike
virksomhetene slik dette fremkommer overfor..
Det fremgår her at følgende områder er problematiske ut fra en økonomisk vurdering:
• 350 sosialtjenesten
• 354 økonomisk sosialhjelp
• 370 hjemmesykepleien
• 377 psykiatritj enesten
• 378 omsorgsboliger Malenaveien 2-4
• 380 Skjervøy sykestue og sykehjem
—

-

-

—

—

-

På mange områder er det pr. mai vanskelig å si noe helt konkret om hva regnskapet for 2009 vil
vise- dette gjelder både på utgifts- og inntektssida.
Samlet er

merutgiftene beregnet

til 4,1 mill kr. i 2009.

økonomiplan 2009

—

2012.

Kommunestyret har vedtatt at økonomiplanen skal rulleres våren 2009.
Det ble gjort et grundig arbeid med økonomiplanen for helse- og sosialetaten med utgangspunkt
i opplysninger i årsmeldinger, innspill fra virksomhetene og tiltak som var tatt opp i tidligere
økonomiplaner. I alt ble 28 tiltak lagt frem.
Oppvekst- og levekårutvalget prioriterte tiltakene slik det fremgår av vedtak i sak 32/08.
Tiltak som er lagt inn i kommunens økonomiplan vil bli realisert som planlagt.
Helse- og sosialsjefen vurderer det slik at den prioriteringen som Oppvekst- og levekårsutvalget
gjorde i sak 32/08 bør opprettholdes.
Helse- og sosialsjefen ser ikke at det er kommet inn nye behov i den tida som er gått siden
Oppvekst- og levekårutvalget gjorde sitt vedtak.
Dette med unntak av behov for 50% stilling for sosialkurator ved overgang til NAV. Denne
stillinga er tatt med i økonomiplan fra sentraladministrasjonen.
Helse- og sosialsjefen vil peke på at tiltak 7 i økonomiplanen for 2009-2012
ny
nattevaktstilling i hjemmetjenesten/institusjonen og tiltak 8 økt bemanning på institusjonen
ettermiddager på helg er enda mer nødvendig etter Arbeidstilsynets rapport om
arbeidsbelastning for de ansatte.
-

-

Videre må det påpekes at det er et stort behov for aktivitetstilbud for hjemmeboende og
aktivitetstilbud for beboerne på sykehjemmet, jfr. tiltak 3 og 9.

Lise Romé.n
Helse- og sosialsjef

Skjervøy kommune
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2009/5393-2
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Saksbehandler: Yngve Volden
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Saksfremlegg
Utvalgssak

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
25.05.2009

Økonomirapportl økonomiplan vår 2009, teknisk sektor
-

Vedlegg
1 Særutskrift økonomiplan 2009-20 12, drift
2 Særutskrift økonomiplan 2009-20 12, investering
Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget gjør følgende vedtak:
1. økonomirapport for vår 2009 tas til etterretning
2. Driftsutvalget vedtar prioriteringer i tråd med prioriteringstabell, drift
3. Driftsutvalget vedtar prioriteringer i tråd med prioriteringstabell, investering
4. Driftsutvalget vedtak oversendes formannskapet som innspill til rullering av
økonomiplan

Kommunen har vedtatt økonomirapportering hver vår og høst.

Økonomirapport:
Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde:

Generelt lønn:
Lønn må en komme tilbake til, til høsten, da lønnsoppgjøret ikke er avklart enda.

600, Administrasjon:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk er i tråd med budsjett. På inntektssiden er det lav inntekt på
byggesaksgebyr så langt. Dette kan forklares med at det er mindre byggeaktivitet om vinteren.
605, Kart og oppmåling:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk er i tråd med budsjett. På inntektsiden er det ingen inntekt på
kart- og oppmålingsgebyr så langt. Dette vil rette seg opp utover året etter hvert som
oppmålingssesongen kommer i gang. For festeavgiften er det litt økning i forhold til budsjett.
606, Arealpianlegging:
I mangel av planlegger er dette en liten post i budsjettet. Det vil ut over våren bli brukt en del på
annonsering og befaringer. Det ser foreløpig for at budsjettet vil holde, med den drift vi klarer å
utføre på dette området i dag.
610, Anleggseksjonen:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.
620, Skjervøy vannverk:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.
630, Skjervøy kloakkanlegg:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.
650, Brannvern:
I forhold til lønn ser det ut for at en er i tråd med budsjett. På pensjon er det allerede et
merforbruk. Dette skyldes at avlønning, i form av beredskapslønn, er gjort pensjonsgivende
i.h.h.t sentral særavtale med virkning fra 1. januar 2009. Denne ble vedtatt så sent på året slik at
vi ikke var kjent med avtalen når lønnsbudsjettet ble laget i oktober.
øvrig drift ser så langt ut for å holde seg innenfor budsjett.
652, Feiing:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.
660, Utleieboliger:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.
670, Kommunale bygg:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt er i tråd med budsjett.

671, Parker! idrettsanlegg:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt vil være i tråd med budsjett.
675, Renhold:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt stort sett er i tråd med budsjett.
Innenfor renhold ble det, som et forsøk, ansatt en renholder som “fast” sykevikar og lønna skulle
dekkes av sykepengerefusjon. Etter et halvt års forsøk med dette kan det se ut som det har hatt
en positiv virkning i form av mindre, langvarige sykemeldinger. Dette fører igjen til at
“finansieringa” av “fast” sykevikar faller bort. Det er “svikt” i sykepengerefusjon (noe som er
positivt i seg selv), men det fører altså til at sykevikarstillinga ikke kan finansieres gjennom
sykepengerefusjon, fullt ut. Slik etatssjefen ser det, må vi avslutte forsøket p.g.a at stillingen
ikke kan fmansieres som forutsatt.
680, Havneforvaltningen:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk er innenfor budsjett. På inntektsiden er vi noe bekymret. Det er
liten aktivitet i havnene og Hurtigruten, som er hovedinntektskilden, kansellerer anløp. Bare i
januar måned kansellerte Hurtigruten 22 anløp, som gir en inntektssvikt på kai- og anløpsavgift
på kr. 70 000,-.
681, Skjervøyterminalen:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt stort sett er i tråd med budsjett.
Det knyttes imidlertid en viss usikkerhet opp mot regulariteten til Hurtigruten. Når Hurtigruten
innstiller, slik som nevnt under Havneforvaltningen, blir forutsigbarheten for de som skal få
levert gods uholdbar. Dette fører til, og har ført til, at noen kunder skifter befrakter over på
veifrakt. Kanselleringer og dermed mindre godsmengde fører til reduserte inntekter. Vi har enda
over halve året på å rette opp svingningene og håper situasjonen på godssiden retter seg.
690, Kommunale veier:
Det ser pr. i dag ut for at forbruket totalt sett er i tråd med budsjett.

____

______

___________

________

økonomiplan:
Det er vedtatt at økonomiplanen for 2009—2012 skal rulleres ijuni 2009.
I og med at økonomiplan for 20 10-2012 ikke ble vedtatt i 2008, legges økonomiplan for både
drift og investering vedtatt i driftsutvalget ved.
I tillegg til økonomiplan fra i fjor er det listet opp nye behov som er kommet i tillegg.
Tiltak i forhold til drift:
21. Tiltak mot måsen i Stussnesfjellet.
I fjor ble det igangsatt et prosjekt for å forsøke å bekjempe måsen i Stussnesfjellet. Dette går i
hovedsak på å plukke eggene etter hvert som de blir lagt, slik at måsen til slutt gir opp og
fmner seg et annet sted å hekke. Det må erfarne klatrere til for å gjennomføre dette.
Kostnadene vil beløpe seg til ca 20- 30 000,-. Første året dette ble gjort var i fjor. Effekten av
det vet man ikke enda da prosjektet må gå over tre år for at måsen forhåpentligvis ser at de er
uønsket. I tillegg til eggplukking skal det ryddes et felt lenger ut mot Stussnes for å se om
måsen vil etablere seg der, kostnad kr.20 000,- Her trengs også kr. 30 000,- til eggplukking
også i2010.
Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 50 000,- i 2009 og kr. 30 000,- i 2010
.

22. Fornybar energi
I f. sak 31/09 ble det vedtatt i pkt. 2 at kr. 37 000,- søkes innarbeidet i økonomiplanen i juni09. Sak vedlagt.
Teknisk etats rammer økes med kr.37 000,23. Brannvesenet
Etter arbeidstilsynets krav til hjelmer viser det seg at vel halvparten av hjelmene som er i
bruk i Skjervøy brann- og redning ikke tilfredstiller kravene. Dette medfører en ekstraordinær
kostnad og som følge av dette må det gjøres innkjøp av nye hjelmer for å erstatte de gamle.
En ekstraordinær kostnad på kr. 45 000,P.g.a arbeidstilsynets krav økes etatens rammer med kr. 45 000,24.

Planlegger

Viser til årsmelding der behovet for planlegger er meldt, samt til redegjørelse i
kommunestyret de 6/5-09. Planarbeidet i kommunen er ikke tilfredsstillende. Det er mangel
på ressurser. Etaten har et sterkt ønske om å styrke bemanningen med en planleggerstilling.
Dette for å imøtekomme nye krav i.h.h.t ny Plan- og bygningslov, samt ha muligheten til å
følge opp og revidere de planer man allerede har. Det trengs midler til lønn og drift.
Teknisk etats rammer økes med kr. 350 000,- i 2009 og kr. 700 000,-fra 2010.
25. Flytting av kartserver
Alle program og data skal flyttes fra kartserveren i Nordreisa og bygges opp på nytt i
Olderdalen. Dette er en følge av kartsamarbeidet og vil for Skjervøy kommune sin del bety
en kostnad på kr. 74 000,-. Vi har ikke særlig valg, dette må vi ta del i for fortsatt kunne være
med i samarbeidet mellom de andre kommunene.
Teknisk etats rammer økes med kr. 74 000,-

26. IUA- kontingent
Skjervøy kommune betaler kr. 26 000,- pr. år i kontingent for å være tilknyttet det
interkommunale samarbeidet beredskap innenfor akutt forurensning. Kommunen er helt
avhengig av å være tilsluttet dette samarbeidet da enhver kommune er ansvarlig for at det er
tilstrekkelig beredskap innenfor området akutt forurensning. Skjervøy kommune er ikke selv
i stand til å dette uten samarbeid slik det er i dag. Skjer
Har vært med gjennom flere år uten at det har vært budsjettert med kontingent. Det har
tidligere vært dekt opp med en feilbudsjettering i form av husleie som ble rettet opp sist høst.
Teknisk etats ramme økes med kr. 26 000,- fra og med 2009.
27. Brøyting av vei til Strandveien 31 C, D og E
Etter vedtak gjort i f. sak 9/09 etter at ordfører i samråd med rådmannen i desember, ut ifra et
skjønn, iverksatte vintervedlikehold for veien. Dette er en beslutning som fører til økt utgift
på brøytebudsjettet slik at etaten ber om kr. 20 000,- for å dekke dette.
Teknisk etats ramme økes med kr. 20000,Det er tatt utgangspunkt i prioriteringer gjort i driftsutvalget høsten 2008. Tiltak som er
innvilget er tatt ut og nye lagt inn ut fra teknisk sjefs vurderinger.
Prioriteringstabell for drift.

Prioritering
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16

Tiltaksnr.
24
27
23
21
20
25
26
19
22
13
2
14
16
9
10
li

17
18
19
20

7
15
12
18

Tiltaksnavn
Planlegger
Brøyting av vei
Brannvesenet
Tiltak mot måsen
Driftsutvalgets disposisjon
Flytting av kartserver
IUA- kontingent
Vedlikehold av grøntani.
Fomybar energi
Kommunale bygg og boliger
Sikring kommunale bygg
Miljøgruppe
Havneforvaltningen
Ryddingskogogkratt
Veivedlikehold, skilt
Veivedlikehold,
Sandvågveien
Utbedring av rekkverk
Skøytebanen
Vann
Asfalt

2009

2011

2010

2012

350
20
40
50
200
74
26
200
37
550
100
150
150
50
50
450

700
0
0
30
200
0
26
200
37
0
50
150
0
0
0
0

700
0
0
0
200
0
26
200
37
0
50
150
0
0
0
0

700
0
0
0
200
0
26
200
37
0
50
150
0
0
0
0

80
150
80
2000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Det er tatt utgangspunkt i prioriteringer gjort i driftsutvalget høsten 2008. Tiltak som er
innvilget er tatt ut og nye lagt inn ut fra teknisk sjefs vurderinger.
Tiltak i forhold til investering:
8. Bolisprinklin av Malenaveien 2-4
I forbindelse med brannteknisk vurdering av Malenaveien 2-4 er det avdekket forhold som
må forbedres i forhold til brannsikkerheten. Det anbefales at det gjennomføres! innstalleres
en boligsprinkling. Det vil mest sannsynlig bli et forskriftskrav om sprinkling i slike boliger
om få år. Alternativet er andre bygningstekniske forbedringer. Boligsprinkling vil være en
kostbar løsning, men helt klart å anbefale. Det anbefales at for å få sikkerheten på plass i
Malenaveien 2-4 investeres i et boligsprinkleranlegg. Det er gjort et estimat over kostnadene
ved dette og kostnadene vil være ca. kr. 3 125 000,Forslag: Investering bevilges med kr. 3 125 000,- i 2009.
Prioriteringstabell for investering:
Prioritering
i
2

Tiltaks
-nr.
8
2
6
5
i
4

Yngve Volden
Teknisk sjef

Tiltaksnavn
Sprinkiing Malenavn. 2-4
Landfester Sandvågen
Nytruck
Bil Skjervøyterminalen
Hjullaster
Rotortilt

2009
3 125
100
400
300
1200
120

X 1000
2010
0
0
0
0
0
0

2011

2012

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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Søknad om dispensasjon vedr. oppføring av fritidsbolig på Vorterøy 47/16
Henvisning ifi lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Kommuneplanens arealdel (KAD)

Vedlegg
1 uttalelse om kulturminner
2 Uttalelse til kulturminner
3Kart
4 Tegning 1
5 Tegning 2
6 søknad om dispensasjon
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
i. I henhold til Pbl § 7, innvilges dispensasjon for oppføring av Fritidsbolig på
eiendommen 47/16 på Vorterøy.
2. Innvilget dispensasjon frafaller, dersom Landbruksmyndighetene har innvendinger
til tiltaket.

Bakgrunn for saken:
Skjervøy kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av fritidsbolig på
Vorterøya i Skjervøy kommune.

Saksopplysninger:
Søknad om tillatelse til tiltak datert 29.09.08, fra Aud og Ivan Ahlquist. Nabovarsel er sendt ut,
og det er ikke innkommet innvendinger til tiltaket.
Det er mottatt skriftlig aksept, for gjennomføring av omsøkte tiltak, fra alle hjemmeishavere til
eiendommen.
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Fritidsboligens utførelse;
• i etasje pluss Hems
• Grunnfiate lik 40,5 m
2
• Takvinkel lik 40•
• Høyde lik 5,25m
• Møneretning parallelt med vei og fjæra/sjø
• Stående panel
Det aktuelle området er, i KAD, defmert som LNF sone 2 område. Dette medfører at saken skal
gjennomgå særlig behandling (dispensasjons behandling og høring).
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon for gjennomføring av tiltaket.
Saken er sendt på høring til Landbruksmyndighetene i Skjervøy kommune, Kulturetaten ved
Fylkeskommunen og Sametinget.
Kulturetaten ga, i begynnelsen av mars 09, muntlig tilbakemelding til saksbehandler, om at det
mest sannsynlig er automatisk freda kulturminner i det aktuelle området. Kuhuretatens første
vurdering var derfor at det måtte gjennomføres befaring i løpet av sommeren 2009.05.09
01.04.09, mottok byggesaksbehandler skriftlig uttalelse fra Kulturetaten. Her konkluderer
Kulturetaten, imidlertid, med at det ikke er kjent automatisk freda kulturminner i området
fritidsboligen søkes oppført.
Kulturetaten påpeker at estetiske hensyn skal vektiegges i byggesaksbehandlingen.
08.05.09, mottok byggesak, uttalelse fra Sametinget. Disse konkluderer med at det, på bakgnmn
av tidligere undersøkelser, ikke foreligger automatisk fredete samiske kulturminner i umiddelbar
nærhet til den planlagte hytta. Det er tidligere registrert en hustuft 70-80 meter sørøst, som må
hensyntas.
Både Kulturetaten og Sametinget påpeker at tiltakshaver har meldeplikt, etter
Kulturminneloven, dersom det oppdages spor etter tidligere, menneskelig aktivitet i området.
Det er ikke mottatt uttalelse fra Landbruksmyndighetene i Skjervøy kommune.
Vurderinger:
Fritidsboligens omsøkte u(forming;
Bygningens omsøkte utforming vurderes å samsvare med formålet fritidsbolig. Tiltaket er
omsøkt med møneretning parallelt med vei og sjø. Dette er i tråd med de fleste bygninger i
området.

Takvinkelen nærmer seg å være for bratt, takvinkler over 40 kan få bygninger til å fremstå som
for høye i forhold til grunnfiate. Saksbehandler mener 40• takvinkel kan aksepteres, blant annet
med hensyn til brukbarheten til planlagte hems.
Høringsuttalelser;
• Kulturetaten
Deres uttalelse medfører at det ikke er behov for befaring av området. Tiltakshaver må
likevel være oppmerksom på dennes meldeplikt, dersom det avdekkes spor etter
tidligere menneskelig aktivitet.
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• Sametinget
Deres uttalelse medfører at det ilclce er behov for befaring av området. Tiltakshaver må
likevel være oppmerksom på dennes meldeplikt, dersom det avdekkes spor etter
tidligere menneskelig aktivitet.
• Landbrukrniyndighetene i Skfen.’øy kommune
Da det ikke er innkommet uttalelse fra Landbruksmyndighetene, må en eventuell
tillatelse og dispensasjon, være betinget av resultatet av en slik uttalelse. Dermed må
tiltakshaver avvente til denne uttalelsen foreligger.

Konklusjon:
Omsøkte tiltak vurderes å være av en slik utforming at vil passe inn i omgivelsene.
Høringsuttalelser fra Sametinget og Fylkeskommunen v/Kulturetaten, har konkludert med at det
ikke forekommer automatisk fredete kulturminner i området. Tiltakshaver må likevel være
oppmerksom i forhold spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Tiltakshaver er pålagt å melde
fra om slike spor.
Landbruksmyndighetene i kommunen har ikke gitt sin uttalelse. Tiltaket kan ikke igangsettes før
det foreligger en slik uttalelse og evt. aksept fra denne myndigheten.
Dispensasjon som omsøkt, vurderes å kunne innvilges, og dermed søknad om oppføring av
fritidsbolig. Denne innvilgelse av dispensasjon er imidlertid betinget av at
Landbruksmyndighetene ikke har innvendinger til dette.
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Skjervøy kommune
Postboks 145-G

sÂMEDIGGI SAMETINGET

Avjovârgeaidnu 50
9730 är5johka/Kerasjok
Telefovdna +47 78 47 4000

9189 SKJERVØY

Telefäksa +47 78474090
samediggi@samed ggl.no

www.samediggi.no
N0974760347

ÅEMEANNUDEêDoJI/SA<S8EHANDIER

DIN ôLJJ’DERES REF.

MIN (UJIVAR REF.

BEAIWDATO

Rudi Mgell Mikalsen. +474809 09 17

09/1852 3

06.05.2009

rudi.angell.rnikalsen@samedlggi..

Almmut go vgldddt oktavuoea/

-

.

Oppgis ved henvendelse

UttaJelse om kulturminner Oppføring av hytte, Gbnr 47/16, Vorterøy
Skjervøy kommune
-

-

Vi viser til Deres brev av
Området er tidligere undersøkt uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kukurminner i
umiddelbar nærhet til den planlagte hytten. 70-80 meter sørøst for hytten er det tidligere registrert en
hustuft, men denne er ikke automatisk fredet Det må allikevel tas hensyn til denne. Sametinget har utover
dette ingen merknader til den foreslåtte reguleringsplanen.
Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune,
Kukuretaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) Ç 8 og 9. Vi forutsetter at
dette pålegget forrnidles til den som skal utføre arbeidet i marken.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms flkeskommune.
Kopi: Troms fylkeskommune, Kulturetaten

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Rudi Angell Mikalsen
Rådgiver

Stine B. Sveen

Kopiija / Kopi til;
Troms fylkeskommune Kulturetaten 9296 TROMSØ
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TROMS fylkeskommune

Kulturetaten

ROMSSA fylkkasuohkan

Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 SKJERVØY

Vår ref.:
09/540-2
Lepear.:
7148/09

Saksbehandler:
Harald G. Johnsen
Tif. dir.innvalg:
77788208

Arkiv:
140&18 KPLAN
Deres ref.:
Bjørn Vidar Johansen

Dato:
25.03.2009

SKJERVØY KOMMUNE GBNR. 47/16 - FORESPØRSEL OM
KULTURMINNER O.L. PÅ VORTERØY: UTTALELSE OM KULTURMJINER
Vi viser til epost mottatt her 03.03.09.
Der hytta søkes ført opp er det ikke kjent automatisk freda kultumiinner som tilhører vårt
ansvarsområde.

Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å melde fra
til kulturvemmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig
aktivitet. Vi ber om at dette framgår i eventuelt vedtak om byggetillatelse.
Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Det bør vurderes om hyttas
utforming er i tråd med tradisjonell bebyggelse på stedet mht variabler som volum og form,
farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering / orientering i terrenget.
Med vennlig hilsen
//
/
\.

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator
Harald G. Johnsen
/ arkeolog

Konservator

Kopi til: Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga, Troms.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon
Telefaks
77788000
77788001
Epost mottak
tromstromsfylkeno
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Bankgiro
Org.nr.
47000400064
NO 864 870 732
Internettadresse
wwwiromsfylkeno
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Skjervøykommune
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Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Søknad om dispensasjon for hyttebygging på Vorterøy.

Gr

Ab.

Jeg søker med dette om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningsloven § 7 for å bygge hytte på
Vorterøy sammen med min mann, Ivan Ahlquist, som er ansvarshavende.
Grunn for søknaden er at en av mine søstre skal overta vårt felles barndomshjem og jeg og min
familie vil derfor gjerne ha et eget sted å komme til. Jeg har videre en søster og en nevØ som har
bygd hytte på eiendommen, jeg har tante og søskenbarn som er fastboende, jeg har søskenbarn som
har bygd og skal bygge hytte. Det er blitt en mØteplass med et godt sosialt miljø, noe som betyr mye
for meg og min familie.
Vi håper på velvillig behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen

Act
Aud Ahlquist
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Skjervøy kommune

j

Arkivsaknr:

2009/3917-5

Arkiv:

223

Saksbehandler: Reidar Mæland
Dato:

12.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
43/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato]
27.05.2009]

Klage på administrativt vedtak-ADHD Norge, Troms fylkeslag
Vedlegg: Klage fra ADHD Norge, Troms fylkeslag
Rådmannens administrative vedtak av 02.04.09

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Rådmannens administrative vedtak av 02.04.09 om avslag av midler til ADHI) Norge,
Troms fylkeslag opprettholdes.

Saksopplysninger

ADITD Norge Troms fylkeslag klager på rådmannens avslag på søknad om midler. De skriver i
sin anke, sitat “Når opptrappingspianen innen psykisk helse ble avsluttet i 2008, ble også
forvaltning av dette feltet overført kommunene, samt medfølgende midler. Så vidt oss bekjent,
skal 20% av disse midlene øremerkes organisasjoner som jobber med og har tiltak for
barn/ungdom innen psykisk helse” sitat slutt.
,

Ved avslutning av opptrappingspianen for psykisk helse antydet staten at 20% av midlene burde
brukes på barn og unge. Det var ikke snakk om at midlene skulle øremerkes visse
organisasjoner. Midlene er gått inn i ramma og dermed ingen krav til øremerking.
Skjervøy kommune bruker midlene bl.a på en rådgivende stilling i forhold til barn og unge som
er tilknyttet helsestasjonen, samt at Mental Helse, Skjervøy får kr. 25.000,- hvert år som et
tilskudd. Dette utgjør minst ca. 20% av midlene.
Det finnes ingen “ledige” midler til annen bruk.

Side 46

Vurdering
Skal man bevilge midler i forhold til søknaden fra ADHD Norge må de i så tilfelle finasieres fra
formannskapsposten. Dette vil ilcke rådmannen anbefale.
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ADHD Norge
ADHD Norge
Troms fylkeslag
v/ Mananne S. Hofstra
Conrad Holmboesvei 28b
9011 Tromsø
Skjervøy kommune
v/ rådmann Reidar Mæland
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Tromsø 06. april 2009.

Vedrørende søknad om tilskudd og driftsmidler til ADHD Norge Troms fylkeslag.
Det vises til brev av 02. april 2009 angående avslag på søknad om midler. Fylkeslaget ønsker
å anke dette vedtaket.
Når opptrappmgsplanen innen psykisk helse ble avsluttet i 2008, ble også forvaltning av dette
feltet overført kommunene, samt medfølgende midler. Så vidt oss bekjent, skal 20 % at disse
midlene øremerkes organisasjoner som jobber med og har tiltak for barn/ungdom innen
psykisk helse.
På bakgrunn av ovennevnte sak, kan vi ikke se noen grunn til avlag på søknad om midler.
Kopi av denne anken sendes også Fylkesmannen i Troms.
Med dette håper vi på et snarlig og positivt svar.

Med vennlig hilsen
Troms fylkeslag

/0-1
Mari.b-S.

o’

Led. DHD Norge

Troms fylkes ag
Kopi

Fylkesmannen i Troms
vi Svein Ludvigsen
Postbok 6600
9296 Tromsø

--c

Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

ADHD Norge Troms
Corirad Holmboesvei 28b
9011 TROMSØ
Att. Trond Fjeld Økonomiansvarlig

Deres ref:

Vår ref

Arkivkode

Dato

2009/3917-2

223

02.04.2009

Søknad om tilskudd
Administrativt vedtak:
Deres søknad om tilskudd og driftsmidler til ADHD Norge Troms avslås.
Avslagsbegrunnelse:
Skjervøy kommune har for tiden en meget stram økonomi. Kommunen står på Robek- listen. Det
er derfor ikke avsatt midler til slike tiltak dere søker tilskuddldriftsmidler til.

Med

Direkte innvalg: 77775510

Postadresse:
Postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: Postskjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 77 77 55 00
Telefaks: 7777 55 01

Bankkonto: 474005 0457 8
Organisasjonsnr: 94 18 1271 6

Intemett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5626 -1

Arkiv:

143

Saksbehandler: Silja Karisen
Dato:

18.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
44/09

Utvalg snavn
Skjervøy Formannskap

]

Møtedato
27.05.200]

Mindre revidering av kystsoneplanen

Råd mannens innstilling
Planutvalget ber administrasjonen igangsette en mindre revidering av kystsoneplanen. Planen
sendes på høring så snart kartmateriellet er klart.

Saksopplysnmger
Kystsoneplanen er en planleggingform som ser bruken av de nære land- og sjøområder i
sanimenheng. Planen skal vise hovedtrekkene i utnyttingen, og gi en prioritering av
brukennteressene i kystsonen.
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Skjervøy kommune

Arlcivsaknr:

2009/5621-1

Arkiv:

Q10

Saksbehandler: Yngve Volden
Dato:

18.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
45/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

7

Møtedato
27.05.20091

Prosjekt snøsmelteanlegg

Vedlegg
i Vurdering av gatevarmeanlegg
2 F.sak94/07
3 K. sak 26/07
Rådmannens innstilling

i. Formannskapet er innstilt på å gjennomføre tiltakene som må til for at
“snøsmelteanlegget” skal fungere.
2. Løsningen med elektrokjeier og kjøp av strøm fra Lerøy Aurora velges.
3. Gjenstående midler fra “Opprustning av RV 866, Skjervøy sentrum”, kr. 400 000,omdisponeres til investering av elektrokj eier med nødvendig tilførsel av strøm.
4. Resterende finansiering, kr. 65 000,- søkes innarbeidet i ruliering av 0K- plan
5. Det må inngås avtale med Lerøy Aurora for kjøp av strøm.

Sommeren 2007 ble det bestemt at det skulle etableres snøsmelteaniegg for fortauet på sjøsiden
av Strandveien. I f. sak 94/07 (vedlagt) ble det gjort vedtak om strømbasert gatevarmeanlegg i
fortauet. Like etter dette vedtaket var gjort dukket det opp økonomiske momenter jfr. k. sak
26/07 (vedlagt) som fiarte til at formannskapet ble kontaktet og det ble gitt politisk klarsignal for
vannvarme i stedet for strøm. Konsulentfirmaet Barlindhaug Consult AS (BC) utarbeidet en
vurdering av gatevarmeanlegget (vedlagt). Vurderingen viste, med de forutsetningene som ble
gitt, at det skulle være nok varme til å varme opp fortauet og i tillegg gi energi til
skolebygningene og Skoleveien 2 4. Det skulle med de gitte forutsetningene være energi nok
—
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til å dekke 80 % av energibehovet for byggene (medregnet stopp i helgene), samt energi til å
varme opp fortauet. Kassefabrikken skulle gi 17—20 m
/h, med vanntemp. 75 °C.
3
BC tok på seg oppdraget med å prosjektere anlegget. Det ble avholdt et møte mellom Skjervøy
kommune, BC, og Lerøy Aurora As (LA). I dette møtet ble forutsetningene for varmemengden
endret. LA opplyste om at bedre maskiner på markedet ville føre til mindre energibruk som da
resulterer i mindre spillvarme. Det ble forespeilet ca. 10 m
/h med temperatur på 70°C. I tillegg
3
ville det være islett av damp, som ville gi en tilleggseffekt ved kondensering.
Denne endringen av effekttilførsel frte til at det ikke ville være energi til å varme opp de
kommunale byggene, men fortsatt være energi til snøsmelteanlegget. Anlegget ble prosjektert og
bygget.
Ved idriftsettelse og drift viser det seg at forutseiningene som var gitt ikke holder “mål”. Vannet
som kom ut fra fabrikken holder ikke mer enn ca. 58°C. dette fører til at varmeveksieren som
ble satt inn ikke stemmer, samt at man ikke rar den energimengden som trengs. Anlegget klarte
delvis å tine når fabrikken kjørte 2 skift når temperaturen ute lå rundt pluss til 2°C. Ved et skift
ble det for lite kontinuitet slik at det kjøltes ned for mye mellom skiftene. I tillegg til dette har
det vært problemer med isoporkuler som kommer i lag med varmvannet. Varmvannet skulle
være rent. Isoporkulene førte til problemer med pumpe og veksler. De gikk tett. Tiltak er gjort
og senest er det satt inn et filter for å fà bukt med dette problemet.
-

Veksleren er skiftet i vinter. Den nye var mer effektfull, men fabrikken kjørte etter hvert bare et
skift og da er det ikke energi nok til oppvarming av fortauet.
Det ble foretatt målinger på mengde og temperatur. Resultatet var at i vinter kom det ca 12 m
/h
3
med en temperatur på 60 °C. Dette er beregnet til å gi en energi i underkant av 500 kWh som
ikke er tilstrekkelig for å tine fortauet når en ikke har døgnkontinuerlig drift ved fabrikken.
Dette betyr at det må tilføres energi de dagene det er behov det.
Det er utredet bruk av energikilder som strøm og gass. I og med at anlegget vil være relativt lite
med relativt lite forbruk vii gass bli en mer kostbar og mer tilsynskrevende oppvarming. Strøm
med elektrokj eier er den rimeligste løsningen. Elektrokjelene som trengs koster ca kr 190 000,med røropplegg. Det som gjør strømalternativet kostbart er at NTKL skal ha kr. 460 000,- +
mva i anleggsbidrag for å levere Strømmen til anlegget. Vi bar derfor vurdert å kjøpe strøm hos
fabrikken og slik slippe anleggsbidraget. LA er positiv til dette. Skjervøy kommune må i tilfellet
gjøre en avtale med LA for å sikre dette. Denne løsningen fører til kostnader med
kabelframføring, undermåler, fomgling m.m. en slik kostnad er beregnet til ca. kr. 275 000,-.
Av dette er det kr. 185 000,- i el- installasjon. Hvis en går på en løsning med at NTKL anlegger
ny trafo, vil en uansett måtte bruke nærmere kr. 185 000,- i el- installasjon.
Hvor mye drifistid en tilleggoppvarming vil f er vanskelig å beregne. Den trenger ikke tre i
kraft før behovet er der. Dvs, er fortauene fri for snø over lengre tid trengs det ikke
tilleggsenergi. Det er når det snør i helger og høytider og ellers når fabrikken kjører et skift og
det snør at det er behov.
Målet til fabrikken er at det etter hvert skal bli slakting på to skift stort sett hele året, noe som vil
føre til tre skift på kassefabrikken. Dette vil være veldig positivt til driften av fortausvarmen.
Det vil da være svært lite som trengs tilført for å holde fortauene tint.
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Uansett vil anlegget være avhengig av, for å fungere, at det etableres en tilleggskilde for
oppvarming av fortauet. Skal det være mulig å holde fortauene tint neste vintersesong må det på
plass en tilleggskilde i løpet av sommeren.
Totalt vil en slik investering, hvis en velger løsningen med å kjøpe strøm av LA, komme på ca
kr. 465 000,- inkl. mva. Alternativet med ny trafo vil komme på ca. kr. 950 000,- inkl. mva.
Hvor mye elektrokjelene vil være i drift er avhengig av hvor mye og ofte det snør, samt om det
snør mye i helgene. Totalt sett regnes det som et gjennomsnitt at det snør slik at det må brøytes
mellom 23 —29 dager i Nord- Troms. Sist vinter var det flere snødager enn gjennomsnittet.
De er så langt totalt sett brukt kr. 2 500 000,- på anlegget.
Vurdering:
Skal en ha mulighet til å få anlegget til å fungere må Skjervøy kommune foreta en investering i
tilleggsvarme. Det vil være synd å gi opp anlegget nå og Skjervøy kommune må ta
konsekvensene av at forutsetningene i prosjektet beklageligvis sviktet.
Dette betyr en investering på kr. 465 000,- inkl mva. Driftsutgiftene med tanke på strøm er
vanskelig å beregne. Ved drift av elkjelene på full effekt vil det gå med mellom 550 og 600
kWh.
Investeringen kan fmansieres ved å bruke de resterende midlene som er igjen på
Strandveiprosjektet, totalt Kr. 400 000,-. Resterende kr. 65 000,- må søkes innarbeidet i 0Kplanen.
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SAMMENDRAG
Denne rapporten er en foreløpig studie i bruk av overskuddsenergi fra kassefabrikken for Lerøy Aurora
AS til oppvarming av eksisterende bygningsmasse samt til bruk for smelting av snø på fortau i Skjervøy
sentrum.
De foreløpige betraktningene viser at det vil være svært lønnsomt å investere i et anlegg som gjenvinner
energien, da under forutsetning at Lerøy Aurora AS avstår fra å ta betalt for denne energien. Dersom
Skjervøy Kommune må betale for energileveransen vil nedbetalingstiden (4 år) øke.
I vurderingen må det tas hensyn til leveringssikkerhet. (Vil fabrikken eksistere om 5 år? 10 år?)
Anslått investeringsbehov: kr6 500 000,- eks mva
Anslått besparelse:

m

‘fl

kr. I 950 000,- eks mva pr. år.

Vi anbefaler å gå videre med en mer detaljert utredning basert på sikrere data enn de vi rår over pr dags
dato.
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Innledning
Skjervøy Kommune v/Teknisk Sjef Yngve Volden har bedt om en utredning basert på
muligheten til å benytte kjølevannet fra en kassefabrikk som etableres i Lerøy Auroras lokaler
på Skjervøy til bruk for oppvarming av bygninger og til smelting av snø på fortau.
(Gatevarmeanlegg).
Vi har innhentet opplysninger fra Solhaug AS vlEinar Larsen angående varmebehov for aktuell
bygningsmasse samt fra Lerøy Aurora AS v/Frank Isaksen angående tilgjengelig energi fra
kassefabrikken.
Det er ikke brakt på det rene hva Skjervøy Kommune må betale i energipris pr. kWh, men ut fra
telefonsamtaler med Frank Isaksen så ønsker Lerøy Aurora AS at dette skal være et vinn-vinn
opplegg for begge parter, og at Lerøy Aurora ikke beregner seg profitt på salg av energi, men at
de fr dekt de økte kostnader dette medIrer. Det viii praksis si at Skjervøy Kommune tar
investeringskostnadene og energikostnader til drift av pumper etc., mot at energilcostnadene
holdes lave eller faller helt bort.
Disse spørsmål må tas opp i en eventuell avtale om energileveranse til bygningene og
gatevanneanlegget.
Det er heller ikke tatt stilling til hvordan energiieveransen skal distribueres til den aktuelle
bygningsmassen. Alternativt kan det bygges en felles varmesentral for de aktuelle byggene, eller
en undersentral i hvert av byggene som kan ta i mot vannbåren energi. I begge tilfellene må det
tilleggsenergi i form av kjeler basert på biomasser eller gass/el, a]ternativt vurdere varmepumpe
eller en kombinasjon av dette.
Lfl
li.’

2.

lnndata
Nedenfor er det klippet inn data mottatt pr. e-mail fra Einar Larsen, Soihaug AS og Frank
Isaksen, Lerøy AuroraAS:

2.1

Fra Einar Larsen:
Hei!
Viser til telefonsamtale i går vedrørende utnytting av overskuddsenergi fra ny
kassefabrikk i Skjervøy.
Følgende energi- og effektbehov finnes i kommunens bygningsmasse:
Energibehov:

ca. 2500000 kW/år

Effektbehov (maks)

ca. 500 kW

Varmeanleggenes designtemperatur: 80/60 grader C.

Med vennlig hilsen

Solhaug AS
Einar Larssen
einar.larssen@,solhaug.no
telefon direkte: 916 88 280
sentralbord: 995 51 970
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2.2

2

Fra Frank Isaksen:
Hel. Jeg har følgende informasjon om vann mengde og temperaturer. Jeg har bedt
maskinvareleverandør og bekrefte om mengder stemmer, men ikke fått svar enda. Du kan
foreløpig gå ut fra følgende:
Kondensatvann = ca 17-20 m3 pr time.
Temperatur = ca 75 grader
Drift. 0800— 2400 (0700-2300) 5 dager i uken. Kan og bli perioder med døgnkontinuerlig drift.
Kassefabrikken ønsker selv og varme opp ca 1800 liter vann i timen fra dette kondensatvann.
Råvannet på 1800 liter har en temperatur på ca 20 grader etter å ha kjørt gjennom kompressor
først. Dette vil nok ikke redusere temperaturen på kondensatvannet med mange grader. De
1800 literne pr time skal brukes som matevann til dampkjelen.
Ellers så har vi overskudd av varm luft i lokalene.
Når det gjelder hvordan kondensatvannet skal veksles så er det flere muligheter. Jeg kjenner til
noen andre prosjekter som vi kan innhente noe informasjon fra.
Mvh
Lerøy Aurora as
Frank lvar lsaksen
Prosjektleder.
91605649

3.

Prinsippløsninger
Av overstående ser vi at vi rår over ca 17—20 m3 kjølevann pr time med en temperatur på ca 75
°C. I de efterfølgende beregninger så benyttes en midlere verdi for vannmengden tilsvarende
18,5 m
/h ellerS, 14 us.
3
Som vedlagte prinsippskissen viser vil Lerøy Aurora AS først ta ut energi til forvanning av
matevannet til dampkjelen. Dette utgjør følgende:
I 800,3600 us * 4,18 kJfkg °C

*

50°C = 104,5 kW

Temperaturen på kjølevannet blir da nedkjølt til +69°C. Kjølevannet veksies mot
fjernvarmenettet for distribusjon til bygningsmassen og gatevarmeanlegget og vi vil i praksis ha
en temperatur på +64 °C etter veksieren. (alternativt til veksler kan en coil i
akkumuleringstanken benyttes.)
Designtemperaturen for varmeanleggene i bygningene er 80/60 °C. Det betyr at i de periodene
hvor behovet for turtemperatur er over 60°C så må det tilføres tilleggsvarme fra kjeler i en
eventuell varmesentral (Spisslast). Dette vil være tilfelle når utetemperaturen er under minus
8-9 °C og vil i praksis si ca 25 dager av f’ringssesongens ca 300 dager. (ca 8 %) I 92 % av
1’ringssesongen vil det altså være tilstrekkelig med varme fra ernvarmeanlegget.
Efter at fjemvarmenettet har passert veksieren for bygningene vil det holde en temperatur på ca
40 °C og kan benyttes i snøsmelteanlegget (35/20 °C)
Vi sitter tilbake med en restenergi på følgende
5,14 us

*

4,18 kJ/kg °C

*

(40-20)°C = 430 kW.

Et snøsmelteanlegg krever normalt 250 W/m
. Vi kan altså minimum varme opp vel 1700 m2
2
fortau, i praksis mer da snøvær forekommer med utetemperaturer mellom +2 og -5°C, hvor
mer energi er tilgjengelig. (Anslåtte flate på 2200 m2 vil ligge innenfor det flatemålet som vil
kunne snøsmeltes)
Kjølevannet (i Lerøy Auroras kassefabrikk) vil etter at det har passert veksleren holde en
temperatur på ca 25 °C. Dette vannet kan med fordel benyttes i en varmepumpe hvor vi kan ta
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ut ytterligere 430 kW som sammen med kompressoreffekten representerer en effekt på vel 500
kW.

4.

Kostnadsvurderinger

4.1

Investeringer
Kostnadsestimatet vil på dette stadiet være svært omtrentlig.
Vi har benyttet erfaringspriser på ernvarmenettet samt bygging av ny varmesentral.
(Bygningsmessige kostnader er ikke inklusiv)
Nødvendig investering i kassefabrikk: kr 500 000,Fjernvarmeledning 0125 mm (500 m): kr3 500 000,Varniesentral (700 kW):

kr2 500 000.-

Sum investeringer:

i i iii

-

(Ekstra varmepumpe i kassefabrikken: kr2 500 000,-)

4.2

Drlftskostnader
Bygningsmassen har i dag et oppgitt energiforbruk på ca 2 500 000 kWh/år. Av dette vil ca 80
% komme fra fjemvarmeanlegget. (Da er det medregnet stopp i produksjonen i helgene).
I tillegg er energibehovet til snøsmelteanlegget stipulert til ca 600 000 kWh.
Energileveransen fra fjemvarmeanlegget er beregnet til:
Bygningsoppvarming: 2 500 000

*

0,8 =2 000000 kWh

Snøsmelting:

=

Sum energibehov:

=2 600 000 kWh

600 000 kWh

Med en energipris på kr 0,75 pr kWh utgjør dette en energikostnad på kr I 950 000,- pr år.
Investeringen er tjent inn i løpet av ca 4 år under forutsetning av at Skjervøy Kommune kun
belastes investeringene, men mottar energien gratis.
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Formannskapet
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05.06.07

Saksmappe

Saksbehandler

J Dato

05/00276-92

Yngve Volden

101.06.2007

I Godkjenning av snøsmelteaniegg

I

Bakgrunn for saken:
Det Ønskes å anlegge snøsmelteanlegg i fortauet på sjøsiden av Strandveien Rv- 866 der det
for tiden pågår opprustning av vei! fortau.
Saksopplysninger:
For å komme i “havn” med finansieringa av prosjektet i Strandveien ble det i fjor bestemt at
snøsmelteanlegget måtte utgå. Det var ikke finansiering til dette.
Postene i anbudet mengdereguleres. Anbudet er blitt rimeligere så langt. Dette grunnet at det
er blitt stØne mengder på de “rimelige” postene og mindre på de dyre. Dette grunnet f. eks
mindre fjell enn antatt i grøftene.

På grunn av at enkelte poster i anbudet er blitt rimeligere og det ser ut for å være finansiering
for det, ønskes det igjen at snøsmelteanlegg vurderes.
Det er to aktuelle altemativer til oppvarming av fortauet. Oppvarming med vannbårcn varme
eller oppvarming med elektriske varmekabler.
Det som var på tale i utgangspunktet var vannbåren varme. Planen var at det etter hvert skulle
varmes vann med varmepumpe med sjøen som kilde. Varmepumpe viser seg å ikke være en
anbefalt løsning. Nylig ble kommunen tilbudt en gunstig avtale med lakseslakteriet, som er
under etablering, der de tilbyr spilivarme. Investering av røranlegg fra slakteriet fram til
fortauet, pumper og varmeveksler kommer da som en ekstra investering.
På grunn av problemer ved å gjennomføre snørydding av fortau fra Narvesen og nordover
ønsker Statens vegvesen (SVV) sterkt å få etablert snøsmelteanJegg i denne delen av for:auet.
De ser ikke behovet like sterkt fra Narvesen og sørover, her er det god plass å komme til med
snøryddeutstyr. SVV Ønsker fortrinnsvis varmekabler. Dette ut i fra risiko ved drift, det er
mer forutsigbart med tanke på driftskostnader. Enidert å reparere ved et eventuelt brudd og
også mindre følgeskader som følge av brudd. De ønsker heller ikke å gjøre seg avhengig av
en bedrift for framtiden for levering av varme. Tanken var, når en ble tilbudt den gunstige
avtalen med hensyn på varmtvann, at legging av rør i fortauet ble finansiert innenfor
prosjektet. Det skulle lånefinansieres fremføring av vann fra slakteriet til fortauet og
avdragene skulle forsvares med det bidraget SVV kom med som følge av sparte
brøyteutgifter. Det SVV mener i denne sammenhengen at det er store investeringskostnader
med tilførselsiedningen. De ser også for seg at det med eventuelle perioder med stilJstand ved
sla]cteriet kommer det drift av fyrkjele som en utgift som må dekkes og da vil det bli

v-i

Skjervøy kommune som får belastningen ved kt utgift på grunn av at SVV sitt bidrag er
bundet opp lån for tilførselsledningen. Skulle det bli andre driftsproblemer med anlegget og
det likevel må settes inn brøyting vil bidraget falle bort og Skjervøy kommune må svare for
lånet.
Det er også kommet andre opplysninger i saken som går ut på mulige problemer med
gjennomføringen av et eventuelt anlegg med vannbåren varme, I forbindelse med
fordelingsnettet av vannåren varme skal det ligge et rør på 125mm for tilførsel og et
tilsvarende rør for returvann. Problemet går ut på det ligger en del fundament ved bygningene
som blir i “veien”, samt problemer ved eksisterende kabler i fortauet der fortauet senkes ned
for avkjørsler og gangfelt. Kablene ligger for grunt. Fundamentene kan relativt enkelt
meisles. Det er veire med kablene. Her ligger enkelte plasser en drøss med kabler som
vanskelig lar seg gjøre noe med, det vil bli meget arbeidskrevende, tidskrevende og
kostnadskrevende. Kostnadene og tidsbruken vil ikke være akseptable i forhôld til budsjett og
spesielt ferdigstillelsesdato.
Vurderinger:
Ut i fra saksopp]ysningene kommer det fram flere momenter. Det taler mer for et
varineanlegg i form av varmekabler enn et anlegg med vannbåren varme. Spesielt med tanke
på SVV, som tross alt eier veien, sine Ønsker og vurderinger.
Prisen for et vannbårent anlegg vil komme på ca kr. 690 000,- eks. rnva. I tillegg kommer
TjifØrseisledning fra slalcteriet er av konsulent anslått til ca. kr. 1,5 million. Pumper,
varmeveksler og merkostnader som følge av konflikt med fundamenter og kabler kommer i
tillegg.
Et varmekabelanlegg vil enklere la seg etablere og kostnadene med å gjennomføre dette vil
komme på ca. 500 000,- eks. mva. Dette anlegget vil eventuelt ikke bli forhindret i form av
fundamenter og grunne kabler.
Konklusjon:
Ut i fra saksopplysningene og vurderingene i saken vil saksbehandler anbefale at en går på en
løsning med varmekabler framfor et anlegg med vannbåren varme.
Teknisk sjefs
innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet godkjenner orndisponering av tilgjengelige midler i prosjekt,
Rv- 866 Strandveien, til strØmbasert snøsmelteanlegg.

Behandling i Formannskapet 05.06.2007:
Økonomisjefen orienterte om utgiftene ved oppvarming med strøm og eller
overskuddsvannet ved Lerøy Aurora.
-

Vedtak i Formannskapet 05.06.2007:
Enst. som innstillinga.

Yngve VoJden
Teknisk sjef

Skjervøy kommune
Saksutredning

Utval Utvalg Møte Å/
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nr
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Saksmappe

07/01258-1

Saksbehandler
Rune Stifjell

J Dato
f 08.06.2007

Miljøprosjekt vannbåren varme

Vedlegg
F-sak 94/07 om snøsmelteanlegg i Strandveien

Bakgrunn og saksopplysninger
Formannskapet vedtok noe motvilhig å gå inn for bruk av strømkabler ti] snøsmeheanlegg på
deler av det nye fortauet i Strandveien. I forbindelse med videre arbeid med denne løsningen
framkom det nye momenter som gjorde det nødvendig å se på denne saken på nytt.
Av økonomiske momenter dukket opp at krafthaget krevde etablering av en ny trafo og dette
ville medføre en ekstrakostnad på rundt 300.000,-. Totalt ville det da bli omtrent samme pris
for etablering av snøsmelteanlegg under fortauet med strøm og vann. Videre var det fra et
konsulentfirma antydet en erfaringspris på tilførselsiedning fra laksesJakteriet på 1,5 mill.
Etter at entreprenøren for Strandveiprosjektet har fått anledning til mer nøyaktig
priska]kulering ser det ut som denne kostnaden kan senkes med 1/3 og kanskje mer avhengig
av trasèvalg. Ny økonomisk informasjon gir altså en tilnærming i investeringskostnad for de
to alternativene.
Ut fra de opplysninger vi har ser det ut for at Lerøy Aurora kan ha mer overskuddsvarme enn
det som trengs til å smelte snø i Strandveien. En mulig løsning som det vil være svært
interessant å utrede nærmere er om det går an å få til en løsning med at noen kommunale
bygg kan vannes med vann fra LerØy framfor strømoppvarmet vann som i dag. De byggene
som kan være aktuelle er Skoleveien 2-4, barneskolen og ungdomsskolen. Hvorvidt det går
an og er nok varme til alle er for tidlig å si.

Men det som ble en viktig faktor i dette var at for å unngå vesentlige forsinkelser i
Strandveien måtte en endelig avgjørelse tas senest fredag 8. juni. Ved å velge en løsning med
vannbåren snøsmelting i Strandveien kunne dette anlegget klargjøres for en eventuell senere
utvidelse oppover Skoleveien. Et vesentlig moment er at all graving i Strandveien må gjøers i
år. Med en spleising på tilførselsledningen med Statens Veivesen ville kostnaden bli lavere
for begge parter og en evt strømsparing i kommunale bygg lettere å forsvare rent Økonomisk.
Stilt overfor disse nye momentene konkluderte rådmannen med at det var mest ønskelig med
anlegg for vannbåren varme og Statens veivesens representant i Strandveiprosjektet
aksepterte dette. Formannskapet ble så kontaktet av ordføreren og det ble gitt politisk
klarsignal for vannvarme i stedet for strøm.
For å komme i land med Økonomien i dette må Skjervøy kommune forskuttere veivesenets
andel av tilførseisledningen. Dette vil vi få igjen gjennom årlige utbetalinger fra neste år. Den
lavere kostnaden gjør det mulig for veivesenet å være med på dette innenfor de årlige
bevilgninger de har til snørydding av fortau. Det vil bli Jaget en egen avtale om
forskutteringen og fordelingen av ansvar for drift og vedlikehold av dette fellesanlegget.
Veivesenet har tatt på seg å lage et utkast da de har en egen juridisk avdeling som bistår med
slikt. Det er litt usikkert når dette er på plass da det i forkant skal gjøres noen avklaringer
med Lerøy Aurora om leveransesikkerhet og kostnader. Det foreslås derfor at rådmannen far
fullmakt til å inngå disse avtalene slik at dette kan være ordnet innen Strandveiprosjektet
avsluttes tidlig på høsten.
Kommunens andel i tilførselsiedningen må vi si ja til nå selv om nytteeffekten er uavklart
ved at utredningene knyttet til de enkelte bygg ikke er sluttført. Endelige avkiaringer får vi
når ENØK-planen blir ferdig til høsten. Kommunestyret inviteres derfor til å gamble på at
dette kan bli en god miljøløsning på litt sikt. Alternativet blir å sitte å se på at Lerøy slipper
varrnvann rett i havet på ytre havn.
Da denne løsningen er kommet veldig brått på er ikke alle kostnader helt avklart enda. Bl.a.
er det usikkert hvor stor tilførselsledningen må dimensjoneres for at det skal vær mulig med
utvidelse på sikt. Entreprenøren har også tatt forbehold på pris for graving i fortauene. For å
spare noen kroner ved oppstart av Strandveiprosjektet ble det bestemt at det skal legges asfalt
i stedet for heller på en del av fortauet. Av vedlikeholdshensyn er det enklere med heller da
disse kan løftes bort og legges på plass etter en lekkasje mens asfalten ikke blir like pen hvis
den må brytes opp. Det foreslås derfor at det gis en tilleggsbevilgning slik at det blir
betongheller på hele det aktuelle området og at kommunen forskutterer veivesenets andel av
dette. For å være på den sikre siden foreslås et Jåneopptak på 2,5 mill til vannbåren varme i
fortauene i Strandveien og forberedelser til vannbåren varme til ett eller flere kommunale
bygg. Det legges også til grunn at noe av midlene kan brukes ti] nødvendig utredningsarbeid i
forbindelse med ENØK-planen.

Rådmannens
innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner omdisponering av midler i Strandveiprosjektet til
snøsmeltean]egg basert på vannbåren varme, herunder at det legges betongheller i
hele det aktuelle området.

.,

2. Kommunestyret godkjenner at det i samarbeid med Statens Veivesen etableres en
felles tilførselsiedning for vannbåren varme fra Lerøy Aurora sitt anlegg og til fortau i
Strandveien, herunder forskuuering av veivesenets andel.
3. Kommunestyret ber om at det i utarbeidelsen av ENØK-plan utredes muligheter for
bruk av vannbåren varme i kommunale bygg, og i første omgang særlig for
SkoLeveien 2-4, bamEskolen og ungdomsskolen.
4. Kommunestyret godkjenner utvidelse av årets låneopptak med 2,5 mill til
miljøprosjekt vannbåren varme, inkludert forskuttering av veivesenets andel og evt
ekstra]costnader i Strandveiprosjektet.
5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler om drift, veJdikehold og
forskuttering med Lerøy Aurora og Statens V.eivesen.

Skjervøy, 080607

Reidar Mæland
rådmann
Rune Stifjell
økonomisjcf

4:ç

Skj ervoy kommune

Arkivsaknr:

2009/4639-1

Arkiv:

060

Salcsbehandler: Tund Tvenning
Dato:

18.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
46/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato 7
27.05.200]

Ordføreren orienterer

Kommunal eierrolle i ulike selskap.
Ordføreren gir ei orientering om de ulike generalforsamlinger som skal avholdes.
-

Ordførerens innstilling
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PS 47/09 Referatsaker
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FISKERIDIREKTORATET
Region Troms

Saksbehandler:

Arnøy Laks AS

Telefon:
SeksJon:
Vår referanse:
Deres referanse:

9194 LAUKSLETTA

Vår dato:
Deres dato:

Jarle Magnar Pedersen
46843172
Region Troms forvaltningsseksjon
09/5420

-

J

—

L_{3

3

04.05.2009

Att:

T-S-3 T-S-7 T-S-11 ARNØY LAKS AS 935767156: AKVAKULTURTILLATELSE
FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET I SJØ VANN
Vi viser til Deres søknad datert 06.02.2009, med senere tilleggsopplysninger datert 25.03.09,
om tillatelse til akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt
tillatt biomasse på 2700 tonn på ny lokalitet Storelva (30217) i Skjervøy kommune.
Fiskeridirektoratet region Troms har vedtatt å gi tillatelse til en biomasse på inntil 1800
tonn MTB jf vedtakfra Mattilsynet DK-Nord Troms datert 27.04.09.
Lokaliteten Lauksund Lykt (10722) er herved slettet fra akvakulturregisteret. Fristen
for opprydding på lokaliteten jf. akvakulturdriftforskriftens § 17 er satt til 05.11.09.

Ut ifra foreliggende sykdomssituasjon hos Arnøy Laks AS er behovet for ny lokalitet Storelva
ifm. flytting av fisk som står på lokaliteten Kjelivågodden (10720) blitt tillagt stor vekt i
vurderingen av tillatelsen. Skjervøy kommune og sektormyndigheter er også positiv til en
etablering.
Fiskeridirektoratet region Troms gir med dette akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret
og regnbueørret i sjø på lokalitetene i tabellen nedenfor. Tillatelsen gis med de begrensninger
og på de vilkår som framgår av dette dokumentet og av sektormyndighetens tillatelser.

Denne tillatelsen erstatter tidligere akvakulturtillatelse fra Fiskeridirektoratet region Troms
tilArnøy Laks AS datert 23.04.2009.
LOVJIJEMMEL
Tillatelsen er gitt av Fiskeridirektoratet region Troms med hjemmel i Lov om akvakultur av
17.06.2005 nr. 79, samt forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret.
Lokalitetene er klarert med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Kystverket Troms og
Finn.mark og Mattilsynet Distriktskontoret for Nord-Troms i henhold til Lov om vern mot
forurensning og avfall av 13. mars 1981 nr. 6, Lov om havner og farvann av 8juni 1984 nr.
51 og Lov om matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003 nr. 124.
—

Postbks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Postadresse:
Organtsasjonsnr: 971 203 420

Beseksedresse: Slrarelgt 5/79
E-postadresse: isbnottak(aiiskeJdirno
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Telefon: 03495

Intemett: ilkeietrno

Telefsks: 77832394

Særskilte tillatelser fra Kystverket Troms og Finnmark, Mattilsynet Distriktskontoret for
Nord-Troms, og Fylkesmannens miljøvemavdeling for lokaliteten Storelva ligger vedlagt. For
de øvrige lokalitetene er tilsvarende tillatelser tidligere utsendt i forbindelse med klarering av
den enkelte lokalitet.
—

TILLATELSEN OMFATTER:

$,

r[

ftrz 3s44r Ög

4minr)

llLJ)i
Kjelivågodden

10720

70° 06.224’ N

Ikke fastsatt

2700

200 46.242’ E

Sommerfjøssletta

19915

70° 03.992’ N

T-S.1 I
Ikke fastsatt

2700

200 48.058’ E

Kiauvnes

10723

69° 53.989’ N

30217

T-S-3 T-S-7
T-S-I i

Ikke fastsatt

2700

20044.112’ E
Storelva

T-S-3 T-S-7

T-S-3 T-S-7
T-S-11

70° 07.925’ N

70° 08.018’ N 20° 47.437’ E

20° 47.373’ E

70° 07.995’ N 20° 47.577’ E

1800

T-S-3 T-S-7
T-S-1 i

70° 07.834’ N 20° 47.309’ E
70° 07.857’ N 20° 47.170’ E
Skognes*

30117

69° 57.699’ N

69° 57.775’ N 20° 58.455’ E

20° 58.638’ E

69° 57.670’ N 20° 58.911’ E

2700

TS3 T-S-7
T-S-1 i

69° 57.624’ N 20° 58.819’ E
69° 57.730’ N 20° 58.362’ E
Uløybukt

10726

69° 51.605’ N

69° 51.601’ N 20° 42.352’ E

20° 42.638’ E

69° 51.556’ N 20° 42.884’ E

2700

T-S-3 T-S-7
T-S-1 i

69° 51.610’ N 20° 42.923’ E
69° 51.653’ N 20° 42.390’ E

*Tjllatelsen til lokalitet Skognes gjelaer midlertidig, og utleper 01.05.2011.
Ut fra de foreliggende stremmålingene på lokaliteten Storelva settes en foreløpig
produksjonsbegrensning på 1800 tonn MTB inntil lokalitetens bæreevne er bedre kartiagt
(jf. vedtak datert 27.04.09 fra Mattilsynet DK Nord-Troms)
**

Samlet biomasse på samtlige lokaliteter må ikke på noe tidspunkt overstige 900 tonn pr.
tillatelse (jf. Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 15 2. ledd).

Lokalitetene er kun klarert for de av Deres tillatelser som oppgis i tabellen ovenfor. Dette
gjelder selv om tillatelsene fra sektormyndighetene oppgir andre tillatelser
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VILKÅR
1. Generelle vilkår
Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuelt avvikling blir
gjennomført i henhold til gjeldende lovverk, forskrifier og vilkår.
Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige
forhold.
Tillatelsen fritar ikke innehaveren fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter
andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i
slike lover.
2. Eierforhold
Tillatelsen er gitt til Arnøy Laks AS, organisasjonsnummer 935 767 156.
Overføring av akvakulturtillatelsen skal registreres og tinglyses i Akvakulturregisteret
og den skal være skrevet på godkjent blankett fastsatt av Brønnøysundregistrene.
3. Plassering og forankring
Anlegget skal etableres i samsvar med beskrivelser, tegninger og de mest detaljerte
kartbilag i søknaden, jf. bl.a vedlagte kart for lokaliteten Storelva i M 1:5000.
Ankerfestene til akvakulturanlegget på lokaliteten Storelva kommer inn i hvit
lyktesektor. Derfor çg opphalerne til ankerne følge fortøyningen inn til anleggets
rammefortøyning slik at fortøyningsblåsene ikke berører hvit lyktesektor.
Opphalertauene skal være nedsenket. Der ankertauene krysser hvit lyktesektor skal det
være en minimumsdybde på li meterjf. vedtak fra Kystverket Troms og Finnmark
datert 16.04.09 (ref 09/5420-12).
Tillatelse til lokalitet Skognes gjelder midlertidig, og utløper 01.05.2011.
Akvakulturanlegget på lokaliteten Skognes sine fortøyningsblåser og opphalerblåser
skal være inndratt nærmest mulig anlegget og forankringstauene
være nedsenket.
Anleggets opphalerblåser skal ikke ligge i hvit lyktesektor. Der eventuelt ankertauene
krysser hvit lyktesektor skal det være minimumsdybde på 11 meter. Det vises forøvrig
til Kystverket Troms og Finnmark sitt vedtak datert 17.04.09 (ref 09/6421-13)
Nord Troms Kraftlag AS har en sjøkabel som ilandføres på lokaliteten Skognes.
Kabeleier presiserer i brev datert 17.03.09 at anker ikke må komme nærmere enn 200
meter fra sjøkabel og at posisjonen til a.nlcrene og sjøkabel må stedfestes og
dokumentasjon sendes Nord Troms Kraftiag AS. Dette presiseres også av Kystverket i
vedtak av 17.04.09.
Dersom de ønsker å endre anleggets lokalisering, må det sendes ny søknad til
Fiskeridirektoratet region Troms.
Anlegget skal plasseres slik at det ikke hindrer lovlig ferdsel. For lokaliteter hvor det
skal tas landfeste må det på forhånd foreligge tillatelse fra grunneier.
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Foranlcring, plassering og merking av anleggene på lokalitetene skal for øvrig skje i
henhold til de krav som er framsatt av Kystverket for Troms og Finnmark sin klarering
av lokalitetene. Underretning om anleggets plassering skal meldes Sjøkartverket (jf.
vilkår i vedtak fra Kystverket).
4. Sykdom og miljø
Innehaver av tillatelsen må gjøre sitt ytterste for at anlegget skal være så
rømmingssikkert som mulig. Rømming og mistanke om rømming av fisk skal straks
rapporteres til Fiskeridirektoratet region Troms
Tillatelsen for etablering av lokaliteten Skognes gjelder kun for utsett og fremdrift til
slakting av fisk, årgang 2009 jf. Mattilsynet- Distriktskontoret for Nord Troms sitt
vedtak datert 06.04.09 (ref09/6421-l 1).
Da det er kort avstand mellom Jokalitet Kjeilvågodden (10720) og slakteriet, vil
slakting av fisk fra andre oppdrettsanlegg utgjøre en smitterisiko for fisk på egne
lokaliteter i Lauksundet. Det tillates derfor kun slakting av anleggets egen fisk på
slakteriet i Lauksundet når det står fisk på lokaliteten Kjeilvågodden (10720) jf. tidligere
vilkår gitt av Mattilsynet.
Det skal ikke slaktes fisk fra fremmede oppdrettsvirksomheter på slakteriet i Lauksund
når lokaliteten Storelva er i drift jf tillatelse fra Mattilsynet datert 27.04.09 (ref
09/5420-13). Mattilsynet vil vurdere lokaliteten Storelva på nytt når det foreligger en
MOM B undersøkelse utført innen 2 måneder etter lokaliteten er tømt for fisk og det er
utført strømmåling ved notbunn på 20 meters dyp. For flere vilkår for lokalitet Storelva
vises det til tillatelsen fra Mattilsynet av 27.04.09.
Tillatelsen er for øvrig gitt på de vilkår som er satt i vedtak fra Mattilsynet eller
Distriktsveterinæren for Troms og Finnmark, og Fylkesmannens miljøvemavdeling.
5. Plikter
Som tillatelsesinnehaver har de plikt til å sette Dem inn i regelverket som gjelder for
tillatelser etter akvakulturloven. Akvakulturloven med tilliørende forskrifter er
tilgjengelig på www.fiskeridir.no. De kan også ta kontakt med Fiskeridirektoratet
region Troms.
Kopi av denne tillatelsen med vedlegg og vedtak etter særlovene, skal oppbevares
tilgjengelig for alle ansatte på anlegget og også slik at den kan forevises til alle som er
bemyndiget kontrollrett. De plikter å gi representanter fra fiskerimyndighetene alle
opplysninger om anlegget, samt adgang til inspeksjon av anlegget. Det samme gjelder
representanter for kystverket, rniljøvern- og veterinærmyndighetene.
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KLAGE M.M
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresser innen 3 uker fra
det tidspunktet underretningen om avgjørelse er kommet fram til vedkommende part, se om
dette i vedlagte (.1.) orientering.
I medhold av forvaltningsloven § 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning
til å klage er uttømmende benyttet.

Med hilsen

Emst Bolle
seksjonsleder

Vedlegg:
Skjema “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”
Tillatelse fra Kystverket Troms og Finnmark datert 16.04.2009 (vår ref 09/5420-12)
Tillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavd. datert 03.04.2009 (vår ref 09/5420-10)
Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavd. datert 03.04.2009 (vår ref 09/5420-11)
Tillatelse fra Mattilsynet DK Nord-Troms datert 27.04.2009 (vår ref 09/5420-13)
Kart i målestokk 1:5000 som viser anleggets plassering på lokaliteten Storelva (posisjoner er
angitt i akvalculturtillatelsen), vår ref 09/5420-14)

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms
Kystverket Troms og Finnmark
Mattilsynet avd Nord Troms
Skjervøy kommune

Miljøvemavdelingen
Serviceboks 2
Felles postmottak
Postboks 74
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9291
6025
2381
9189

TROMSØ
ÅLESUND
BRUMUNDDAL
SKJERVØY

FISKERIDIREKTORATET
Regiori Troms

Arnøy Laks AS

9194 LAUKSLETTA

Saksbehandler
Telefon:

Jarle Magnar Pedersen
46843172

Seksjon:

Region Troms forvaltningsseksjon

Vår referanse:
Deres referanse:
Vår dato:
Deres dato:

09/5420

—

l.S

k33

04.05.2009

Att:

T-S-3 T-S-7 T-S-11 ARNØY LAKS AS 935767156 OVERSENDELSE AV
AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG
REGNBUEØRRET LOKALITET STORELVA I SKJERVØY KOMMUNE
-

Vi viser til søknad fra Arnøy Laks AS datert 06.02.09 og senere tilleggsopplysninger, om
tillatelse til akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Storelva
(30217) i Lauksundet Skjervøy kommune.
Skjervøy kommune, Fylkesmannens miljøvemavdeling, Mattilsynets distriktskontor for NordTroms og Kystverket Troms og Finnmark har alle behandlet søknaden. De har ingen avgjørende
innvendinger mot etableringen. Det blir imidlertid stilt en rekke vilkår.
Mattilsynets distriktskontor for Nord- Troms gir tillatelse for etablering av lokaliteten som
omsøkt, men med en maksimal tillatt biomasse på 1800 tonnjf. Mattilsynet- Distriktskoritoret
for Nord Troms sitt vedtak datert 27.04.09.
Mattilsynet vil vurdere lokaliteten på nytt når det foreligger en MOM B undersøkelse
utført innen 2 måneder etter at lokaliteten er tømt for fisk og det er utført strømmåling ved
notbunn på 20 meters dyp. Mattilsynet setter flere vilkår for tillatelsen bI.a. at det ikke skal
slaktes fisk fra fremmede oppdrettsvirksomheter på slakteriet i Lauksundet når lokaliteten
Storelva er i drift.
Kystverket Troms og Finnmark stiller som vilkår at opphaleme til ankerne skal følge
fortøyningen inn til anleggets rammefortøyning slik at fortøyningsblåsene ikke berører hvit
lyktesektor. Opphalertauene skal være nedsenket. Der ankertauene krysser hvit lyktesektor skal
det være en minimumsdybde på 11 meterjf. vedtak datert 16.04.09.
Vilkår som er satt i akvakulturtillatelsen og i vedlegg til dette, må innehaver av tillatelsen sette
seg nøye inn i.
Fiskeridirektoratet regiQn Troms har vedtatt å gi tillatelse til omsøkte formål med en MTB
1800 tonn.

Postadresse:
Postcks 185 Senum 5804 BERGEN
Organisasjonsnr: 971 203 420

Beseksadresse: Srandgt 5/78
E.postadresse: stmottak@fiskedr.no
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på

T&eon: 03495
T&efaks: fl532394
Intemett: w.fiskeridir.no

Arnøy Laks AS disponerer nå 6 lokaliteter på sine tre akvakulturtillatelser, jf.
Laksetildelingsforskriftens § 34 kan disse tillatelsen være klarert for maksimum seks
lokaliteter. Lokaliteten Lauksund Lykt (10722) er nå inndratt og slettet i akvakulturregisteret
If. søknad av 06.02.09. Akvakulturdriftforskriftens § 17 bestemmer at “ved permanent opphør
av drftpå en lokalitet skal det sørgesforfullsiendig oppïydding, herunderfjerning av
installasjoner over og under vann. Fullstendig opprydding skal være fulfort senest innen 6
måneder etter opphør
“.

Frist for fullstendig oppryddmg på lokalitet Lauksund lykt settes til 05.11.09.
Ny Akvakulturtillatelse følger vedlagt (.1.).
For å lette virksomhetens arbeid med å følge opp de vilkår som myndighetene har satt, skal det
oppbevares en kopi av tillatelsene ved anlegg knyttet til lokaliteter i drift.

Med hilsen

seksjonssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms
Kystverket Troms og Finnmark
Mattilsynet avd Nord Troms
Skjervøy kommune

Miljøvernavdelingen
Serviceboks 2
Felles postmottak
Postboks 74
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9291
6025
2381
9189

TROMSØ
ÅLESUND
BRUMUNDDAL
SKJERVØY

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni
Sakabehandler

Telefon

Knut Ivar Kristoffersen

7764 22 07

Vår dato
21.04.2009
Deres dato
17.03.2009

Vår ref
20091323 -8
Deres ref.

Arkivicode
443.1

Skjervøy videregående skole
Postboks 250
9189 Skjervøy

Tilbaketrekking av tillatelse til drift av kultiverigsanlegg (reg.nr. TIS -701)
ved Skjervøy videregåene skole
Det vises til vårt brev av 17.02.09, møte her 10.03.09 og deres brev av 17.03.09 med vedlegg.
Dere bar gjort rede for at anlegget ikke lenger benyttes som kultiveringsanlegg, men som et
undervisnings /laboriatorieanlegg som ikke drives i tråd med de krav som er stilt i vår
tillatelse til etablering og drift av 05.12.03.
-

Deres tilsynsveterinær har i brev til dere av 10.11.05 gitt uttrykk for at en slik omdisponering
kan foretas, og sier at dette er klarert med Mattilsynet. Tilsynsveterinæren ber samtidig om at
dere sender brev til Mattilsynet og oss for å informere om bruksendringen. Vi kan ikke se å ha
mottatt dette.
For oss virker det merkverdig at tilsynsveterinæren kun etter kontakt med Mattilsynet har
klarert bruk av anlegget som ikke er i tråd med de krav Fylkesmannen som
konsesjonsmyndighet har stilt. Det er ukjent for oss at tilsynsveterinæren har myndighet til en
slik omdisponering, og ved kontakt med Mattilsynet ved Knut Bach Gansmo 2 1.04.09 stiller
han seg undrende til hvordan denne situasjonen har oppstått. Vi skjønner imidlertid at dere, på
bakgrunn av brevet fra tilsynsveterinæren, kan ha trodd at dere hadde tillatelse ti] å drive som
dere har gjort.
Den bruksendring som er foretatt innebærer at anlegget ikke Lenger brukes som
kultiveringsanlegg, men som et undervisnings-/Iaboratorieanlegg. Fylkesmannen har
myndighet til å tillate etablering og drift av kultiveringsanlegg, men ikke undervisnings
/laboratorieanlegg. Vi mener at sistnevnte type anlegg krever tillatelse fra Fiskeridirektoratet.
/\ \;
/ 1-_
.

Fylkeshuset Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 7764 2000
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvemavdelingen
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postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.noltroms
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I forhold til vår tillatelse av 05.12.03 er nåværende drift ulovlig, og den faller utenom det
Fylkesmannen har hjemmel for å tillate. Da anlegget ikke lenger benyttes som
kultiveringsanlegg, anser vi det er riktig å trekke tilbake vår driftstillatelse av 05.1 2.03.
Vi har i brev av 17.02.07 varslet om dette. Vi har da også bedt om at fisk i anlegget ble
avlivet snarest mulig, og at vi seinest innen 10.03.09 ønsket opplyst når dette var gjort/kunne
gjøres. I møte med dere 10.03.09 forsto vi det slik at dere allerede hadde vært i kontakt med
Fiskeridirektoratet med sikte på søknad om tillatelse for undervisnings-/laboratorieanlegg, at
formell søknad om dette ville bli sendt med det aller første og at Fiskeridirektoratet hadde
signalisert at slik søknad kunne behandles forholdsvis raskt. Vi forsto det også slik at det
pågikk undervisningsopplegg som var basert på fisken i anlegget. På bakgrunn av dette
uttrykte vi forståelse for at det var problematisk å avlive fisken umiddelbart, og for at dere på
bakgrunn av brevet fra tilsynsveterinæren noe uforskyldt hadde havnet i en vanskelig
situasjon. I den grad veterinærmyndighetne har vurdert at det ut fra smittespredningshensyn er
lite problematisk at det drives med flere arter, var også dette et moment av betydning. Vi var
derfor åpen for at dere fikk noe mer tid til å avkiare situasjonen, herunder også gi oss en dato
for når det var mulig å destruere fisken uten at dette gikk urimelig ut over pågående
undervisningsopplegg. Det må derfor bero på en misforståelse, dersom dere har oppfattet oss
slik at vi var åpen for at dere, basert på tillatelse fra Fylkesmannen, kunne forstsette driften
som nå så lenge dere hadde behov for det til undervisningsformål.
Vi presiserte at når anlegget ikke lenger drives som kultiveringsanlegg vil
kultiveringstillatelsen måtte trekkes tilbake. Vi forsto det slik at også dere mente det riktige
var å søke Fiskeridirektoratet om tillatelse til drift av anlegg for undervisningsformål, slik vi
hadde foreslått. I brev av 17.03.09 bekreftes det at dere er enig i dette, men det går ikke fram
om dere har gått videre med søknad. Ved kontakt med Fiskeridirektoratet v/Jarle Pedersen
21.04.09 har vi fått opplyst at de ennå ikke har mottatt slik søknad fra dere.
På bakgrunn av den situasjon som har oppstått kan vi akseptere nåværende drift ut dette
skoleåret. Da anlegget ikke lenger drives for kultiveringsformål, men som et reint
undervisnings-/laboratorieanlegg, faller imidlertid nåværende drift utenfor det Fylkesmannen
har hjemmel for å tillate dette. Vi gjør derfor oppmerksom på at også Mattilsynet og
Fiskeridirektoratet vil kunne reagere på saken ut fra sitt lovverk.
Vedtak:
På bakgrunn av det som ovel!for er aifert trekkes vår tillatelse av 05.12.03 til d4fl av
kultiveringsanlegget (reg. nr. T/S-701) ved Skjervy videregående skole tilbake med
virkningfra 20.06.09 t7/ § 5 iforskrft om etablering og drjfl av kultiveringsanleggforfisk
og lcreps, fastsatt av Direktoratetfor naturforvaltning 30.12.92). Innen den tid må allfisk i
anlegget være avlivet og tatt hånd om i tråd med gjeldende regelverk. Eventuelt må skolen
innen denne dato hafått innvilget tillatelse til drjfl av anleggetfor undervisningsformål
som hjemler at aktuellfiskfortsatt holdes i anlegget Dersom det ikke sokes om slik
tillatelse eller slik tillatelse ikke innvilges, skal all utstyrfor klekking og drift demonteres
snarest mulig, slik at anlegget ikke kan benyttes til klekking og produksjon avfisk. Vi ber
om å bli holdt orientert om oppfolgingen av delte vedtaket
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Side 3 av 3

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at dette brevet er mottatt (jf. forvaltningsloven
28 36). Eventuell klage sendes til oss.
—

Med hilsen

ljåe
Knut M. Nergård
fagsjef

Kopi: Mattilsyne4 Distriktskonroretfor Nord-Troms, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Fiskeridirekroratet, Region Troms, Posiboks 185, Sentrum, 5804 Bergen
Hemitec v/Aud Broderu4 Halti Næringshage AS, 9151 Storslett
Skjerwøy kommune, Postboks 145 G, 9189 Skfen’øy
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‘f: FISKERIDIREKTORATET
Region Troms

Arnøy Laks AS

Saksbehandler:
Telefon:
Seksjon:
Vår referanse:
Deres reteranse:

9194 LAUKSLETTA

Vår dato:
Deres dato:

Jarle Magnar Pedersen
46843172
Region Troms forvaltningsseksjon
09/6421 —

9

_{

‘33

2304.2009

Att:

T-S-3 T-S-7 T-S-11 ARNØY LAKS AS 935767156 OVERSENDELSE AV
AKVAKULTURTILLATELSE FOT MATFISK AV LAKS, ØRRET OG
REGNBUEØRRET LOKALITET SKOGNES I SKJERVØY KOMMUNE
-

-

Vi viser til søknad fra Arnøy Laks AS datert 17.02.09 og senere tilleggsopplysninger, om
tillatelse til akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Skognes
(30117) i Skjervøy kommune.
Skjervøy kommune, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Mattilsynets distriktskontor for NordTroms og Kystverket Troms og Finnmark har alle behandlet søknaden. De har ingen avgjørende
innvendinger mot etableringen.
Tillatelsen for etablering av lokaliteten Skognes gjelder kun for utsett og fremdrift til slakting
av fisk, årgang 2009 jf. Mattilsynet- Distriktskontoret for Nord Troms sitt vedtak datert
06.04.09 (ref 09/6421-1 1). Tillatelsen gis midlertidig til 01.05.2011.
Vilkår for lokaliteten Skognes stilt av Mattilsynet, Kystverket og Nord Troms Kraftiag AS er
tatt inn i vilkårene i tillatelsen. I tillegg kommer vilkår stilt av Fylkesmannen.
Vilkår som er satt i akvakulturtillatelsen og i vedlegg til dette, må innehaver av tillatelsen sette
seg nøye inn i.
Fiskeridirektoratet region Troms har vedtatt å gi tillatelse til omsøkte formål.
Akvakulturtillatelse følger vedlagt (.1.).
For å lette virksomhetens arbeid med å følge opp de vilicår som myndighetene har satt, skal det
oppbevares en kopi av tillatelsene ved anlegg knyttet til lokaliteter i drift.

Postks 165 Sentrim 5804 BERGEN
Postadresse:
Organisasjonsnr: 971 203420

Besøksadresse: Slrandgt 5178
E.postadresse: tmottak@fiskendir.no
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Telefon: 03495
Tefaks: 77632394
lntemstt: w.tskerstr.no

Med hilsen
4frErnst Bolle
seksjonssjef
gnarPedersen
tekonsulent
Kopi til:
Fylkesmannen i Troms
Kystverket Troms og Firmmark
Mattilsynet avd Nord Troms
Skjervøy kommune

Miljøvemavdelingen
Serviceboks 2
Felles postmottak
Postboks 74
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9291
6025
2381
9189

TROMSØ
ÅLESUND
BRUMUNDDAL
SKJERVØY

FISKERIDIREKTORATET

V

Re9ion Troms

Arnøy Laks AS

9194 LAUKSLETA

Saksbehandler:
Telefon:

Jarle Magnar Pedersen
46843172

SeksJon:

Region Troms forvaltningsseksjon
09/6421 — O ‘3

Vår referanse:
Deres referanse:
Vår dato:
Deres dato:

.

23.04.2009

Att:

T-S-3 T-S-7 T-S-11 ARNØY LAKS AS 935767156 : AKVAKULTURTILLATELSE
FOR MATFISK AV LAKS, 0RRET OG REGNBUEØRRET I SJØVANN
Vi viser til Deres søknad datert 17.02.2009, med senere tilleggsopplysninger, om tillatelse til
akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse på
2700 tonn på ny lokalitet Skognes (30117) i Skjervøy kommune.
Ut ifra foreliggende sykdomssituasjon hos Arnøy Laks AS er behovet for ny lokalitet Skognes
ifm. utsettet av smolt i 2009 blitt tillagt stor vekt i vurderingen av tillatelsen. Skjervøy
kommune og sektormyndigheter er også positiv til en etablering. Fiskeridirektoratet region
Troms vurderer innsigelsene mottatt fra kommunal høring ikke til å være til hinder for en
godkjenning av akvakulturanlegg på lokaliteten Skognes. Tillatelsen gis midlertidig til
01.05.2011.
Fiskeridirektoratet region Troms gir med dette akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret
og regnbueørret i sjø på lokalitetene i tabellen nedenfor. Tillatelsen gis med de begrensninger
og på de vi1kr som framgår av dette dokumentet og av sektormyndighetens tillatelser.
Denne tillatelsen erstatter tidligere akvakulturtillatelse fra Fiskeridirektoratet region Troms
til Arneiy Laks AS datert 04.12.2008.
LOVHJEMMEL
Tillatelsen er gitt av Fiskeridirektoratet region Troms med hjemmel i Lov om akvakultur av
17.06.2005 nr. 79, samt forskrift om tillatelse til alcvakultur for laks, ørret og regnbueørret.
Lokalitetene er klarert med Fylkesmannens miljøvemavdeling, Kystverket Troms og
Finnmark og Mattil synet Distriktskontoret for Nord-Troms i henhold til Lov om vern mot
forurensning og avfall av 13. mars 1981 nr. 6, Lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr.
51 og Lov om matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003 nr. 124.
—

Særskilte tillatelser fra Kystverket Troms og Finnmark, Mattilsynet Distriktskontoret for
Nord-Troms, og Fylkesmannens miljøvernavdeling for ]okaliteten Skognes ligger vedlagt. For
de øvrige loka1itetene er tilsvarende tillatelser tidligere utsendt i forbindelse med klarering av
den enkelte lokalitet.
—

Postadresse

Po8xs 185 Sen1nm 58C BERGEN

Orasjonsiu 971 203 420

Besksadresse: Strat 5178
E.postaesse;
ok@fkef.r
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7e)efcr: 03495
Tefa’s: 77632394
htemett: w,fiskeid.no

TILLATELSEN OMFATTER:
G

i
‘

,i..;’-.•,

.

;ç!I,r ti föI!i.
Kjelivågod den

10720

700

06.224’ N

‘.‘-

Ikke fastsatt

--

CI*lJ

2700

19915

70° 03.992’ N

Ikke fastsatt

2700

10723

69° 53.989’ N

Ikke fastsatt

2700

10722

70° 06.347’ N

Ikke fastsatt

900

20° 45.161’ E

Skog nes*

30117

T-S-3 T-S-7
T-S-11

20° 44.112’ E
Lauksund lykt

T-S-3 T-S-7
T-S-1 i

20° 48.058’ E
Klauvnes

T-S-3 T-S-7
T-S-1 i

20° 46.242’
Sommerfjøssletta

1H

T-S-3 T-S-7
T-S-11

69° 57.699’ N

69° 57.775’ N 20° 58.455’ E

20° 58.638’ E

69° 57.670’ N 20° 58.911’ E

2700

T-S-3 T-S-7
T-S-i i

69° 57.624’ N 20° 58.819’ E
69° 57.730’ N 20° 58.362’ E
Uløybukt

10726

69° 51.605’ N

69° 51.601’ N 20° 42.352’ E

20° 42.638’ E

69° 51.556’ N 20° 42.884’ E

2700

T-S-3 T-S-7
T-S-1 i

69° 51.610’ N 20° 42.323’ E
69° 51.653’ N 20° 42.390’ E

*Tillatelsen til lokalitet Skognes gjelder midlertidig, og utleper 01.05.2011.
Samlet biomasse på samtlige lokaliteter må ikke på noe tidspunkt overstige 900 tonn pr.
tillatelse (jf. Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 15 2. ledd).

Lokalitetene er kun klarert for de av Deres tillatelser som oppgis i tabellen ovenfor. Dette
gjelder selv om tillatelsene fra sektormyndighetene oppgir andre tillatelser
VILKÅR
1. Generelle vilkår
Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuelt avvikling blir
gjennomført i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og vilkår.

Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige
forhold.
Tillatelsen fritar ikke innehaveren fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter
andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i
slike lover.
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2. Eierforhold
Tillatelsen er gitt til Arnøy Laks AS, organisasjonsnuminer 935 767 156.
Overføring av akvakulturtillatelsen skal registreres og tinglyses i Alcvakulturregisteret
og den skal være skrevet på godkjent blankett fastsatt av Brønnøysundregistrene.
3. Plassering og forankring
Anlegget skal etableres i samsvar med beskrivelser, tegninger og de mest detaljerte
kartbilag i søknaden, jf. bl.a vedlagte kart for lokaliteten Skognes i M 1:5000.
Tillatelse til lokalitet Skognes gjelder midlertidig, og utløper 01.05.2011.
Dersom de ønsker å endre anleggets lokalisering, må det sendes ny søknad til
Fiskeridirektoratet region Troms.
Anlegget skal plasseres slik at det ikke hindrer lovlig ferdsel. For lokaliteter hvor det
skal tas landfeste må det på forhånd foreligge tillatelse fra grunneier.
Forankring, plassering og merking av anleggene på lokalitetene skal for øvrig skje i
henhold til de krav som er framsatt av Kystverket for Troms og Finnmark sin klarering
av lokalitetene. Underretning om anleggets plassering skal meldes Sjøkartverket (jf.
vilkår i vedtak fra Kystverket).
Akvakulturanlegget på lokaliteten Skognes sine fortøyningsblåser og opphalerblåser
skal være inndratt nærmest mulig anlegget og forankringstauene i4i være nedsenket.
Anleggets opphalerblåser skal ikke ligge i hvit lyktesektor. Der eventuelt ankertauene
krysser hvit lyktesektor skal det være minimumsdybde på 11 meter. Det vises forøvrig
til Kystverket Troms og Finnmark sitt vedtak datert 17.04.09 (ref 09/6421-13)
Nord Troms Kraftiag AS har en sjøkabel som ilandføres på Skognes. Kabeleier
presiserer i brev datert 17.03.09 at anker ikke må komme nærmere enn 200 meter fra
sjøkabel og at posisjonen til ankrene og sjøkabel må stedfestes og dokumentasjon
sendes Nord Troms Kraftiag AS. Dette presiseres også av Kystverket i vedtak av
17.04.09.
4. Sykdom og miljø
Innehaver av tillatelsen må gjøre sitt ytterste for at anlegget skal være så
rømmingssikkert som mulig. Røniming og mistanke om rømming av fisk skal straks
rapporteres til Fiskeridirektoratet region Troms
Tillatelsen for etablering av lokaliteten Skognes gjelder kun for utsett og fremdrifi til
slakting av fisk, årgang 2009 jf. Mattilsynet- Distriktskontoret for Nord Troms sitt
vedtak datert 06.04.09 (ref 09/6421-I 1).
Da det er kort avstand mellom lokalitet Kjelivågodden (10720) og slakteriet, vil slakting
av fisk fra andre oppdrettsanlegg utgjøre en smitterisiko for fisk på egne lokaliteter i
Lauksundet. Det tillates derfor kun slakting av anleggets egen fisk på slakteriet i
Lauksundet når det står fisk på lokaliteten Kjelivågodden (10720) jf. tidligere vilkår gitt
av Mattilsynet.
Tillatelsen er for øvrig gitt på de vilkår som er satt i vedtak fra Mattilsynet eller
Distriktsveterinæren for Troms og Finnmark, og Fylkesmannens miljøvernavdeling.
3
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5. Plikter
Som tillatelsesinnehaver har de plikt til å sette Dem inn i regelverket som gjelder for
tillatelser etter akvakulturloven. Akvakulturloven med tilhørende forskrifter er
tilgjengelig på www.fiskeridir.no. De kan også ta kontakt med Fiskeridirektoratet
region Troms.
Kopi av denne tillatelsen med vedlegg og vedtak etter særlovene, skal oppbevares
tilgjengelig for alle ansatte på anlegget og også slik at den kan forevises til alle som er
bemyndiget kontrollrett. De plikter å gi representanter fra fiskerimyndighetene alle
opplysninger om anlegget, samt adgang til inspeksjon av anlegget. Det samme gjelder
representanter for kystverket, miljøvem- og veterinærmyndighetene.

KLAGE M.M

Vedtaket kan påldages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresser innen 3 uker fra
det tidspunktet underretningen om avgjørelse er kommet fram til vedkommende part, se om
dette i vedlagte (.1.) orientering.
I medhold av forvaltningsloven § 27b blir det satt som vilkår for å. reise søksmål at anledning
til å klage er uttømmende benyttet.

Med hilsen
‘7 /

Ernst Bolle
seksjonsleder

Ved legg:
Skjema “Melding om rett til å klage over forvaitningsvedtak”
Tillatelse fra Kystverket Troms og Finnmark datert 17.04.2009 (vår ref 09/6421-13)
Tillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavd. datert 15.04.2009 (vår ref 09/6421-17)
Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvemavd. datert 15.04.2009 (vår ref 09/6421-14)
Midlertidig tillatelse fra Mattilsynet DK Nord-Troms datert 06.04.2009 (vår ref 09/6421-il)
Kart i målestokk 1:5000 med posisjoner som viser anleggets plassering på lokaliteten Skognes
(vår ref 09/6421-18)
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Kopi til:
Fyllcesmannen i Troms
Hamneidet Laks AS
Kystverket Troms og Finnmark
Mattilsynet avd Nord Troms
Nord Troms Kraftiag AS
Skjervøy kommune

Miljøvemavdelingen
Postboks 84
Serviceboks 2
Felles postmottak
Industriveien 17
Postboks 74
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TROMSØ
SORTLAND
ÅLESUND
BRUMUNDDAL
SKJERVØY
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Innholdsfortegnelse
Innledning
Bakgrunn
Folketallsutvikling
Sysselsatte og næringsliv
SWOT-analyse
Visjow
Hovedmål
Handlingsprogram
Fiskeri/havbruk -dagens ståsted
Handlingsprogram -fiskerilhavbruk
Maritiml offshore -dagens ståsted
Handlingsprogram -maritimloffshore
Handel/service/kultur -dagens ståsted
Handlingsprogram -handel/service/kultur
Reiseiv -dagens ståsted
Handlingsprogram -reiseliv
Infrastruktur -dagens ståsted
Handlmgsprogram -infrastruktur
Landbruk/reindrift -dagens ståsted
Handlingsprogram —Iandbruk/reindrift
Rekruttering og kompetanse -dagens ståsted
Handlingsprogram —rekruttering og kompetanse
økonomi/virkemidler
Vedlegg
Vedlegg 1: Tiltaksbank

Foto forside:
Sjøsprøyt, båt ved kai, hurtigruter, Skjervøy:
På tindtur:
Barn:

H.Guttormsen
T. Andersen
lvi Waagbø
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5
5
6
6
8
9
9
9
10
11
13
13
14
15
17
17

19
19
21
21
22
22
24

25
25

Innledning
Bakgrunn
Strategisk næringspian (2008-20 12) for Skjervøy kommune er ment å være en overgripende
plan og et verktøy for hvordan kommunen i samarbeid med næringslivet skal møte fremtidige
utfordringer innen næringsutvikling med felles mål og strategier. Planen gir bedrifter,
næringslivsorganisasjoner. utdanningsinstitusjoner og andre klare signal om retningsvalg i
næringspolitikk i Skjervøy kommune.
I arbeidet med utformingen av planen har det vært avholdt to arbeidsseminarer med deltagere
fra næringsliv, politikk og kommunal administrasj on. Plandokumentet formulerer i så måte
resultatet av innspill fra et bredt lag av befolkningen i Skjervøy kommune.
Prioriterte satsingsområder i næringspianen:
• Fiskeri/havbruk
• Maritimloffshore
• Handel/service/kultur
• Reiseliv
• Infrastruktur
• Landbruk/reindrift
• Rekruttering og kompetanse
I et av arbeidsseminarene ble det utarbeidet en tiltaksliste som ble besluttet lagt i en
“tiltaksbank”. Fra denne ble det foreslått en liste med tiltak som representerer de prioriterte
arbeidsoppgavene. Resterende tiltak skal prioriteres opp ved oppnådd resultat eller endringer i
rammer! omgivelser. Tiltaksbanken er presentert som vedlegg til strategisk næringspian
(vedlegg 1).
Styringsgruppa for arbeidet har bestått av:
Ordfører Roy Waage
Rådmann Reidar Mæland
Formannskapet v/Jørn Cato Angell
vara formannskapet Helge Guttormsen
Bygdelagene på Arnøy v! Pernille Jørgensen
Næringsforeningene vi Arne-Roger Jørgensen og Geir Helgesen
Fiskarlagene v! Amulf Steffensen
Sekretærfunksjonen er ivaretatt av prosjektiederen for Omstillings- og utviklingsprosjektet
Silja Karisen.
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Folketallsutvikling
Over lang tid har kommunen hatt en stabil befolkningsutvikling med et folketall på ca. 3000. I
følge prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forventes svak vekst i folketallet i de årene
planen omfatter.
Sammensetningen i befolkningen i kommunen viser at fødselstallene går ned mens de eldre
blir flere. Pr. 01.01.2009 var det 2897 innbyggere i kommunen (tabell 1).
Tabell 1. Fordeling innbyggere i Skjervøy kommune per 01.01.09 (kilde: SSB)
Aldersgruppe Antall personer % av antall innbyggere
0 —19
763
26,3%
20—66
1728
59,7%
67—*
406
14,0%

Sysselsatte og næringsliv
Skjervøy kommunes beliggenhet gir naturlige fordeler i forhold til tidligere vedtatte
målsettinger om at kommunen skal være et maritimt senter i regionen. Nærhet til havets
naturressurser samt utbyggingen av en infrastruktur med godt utbygde havner, understreker
dette. Kommunen er og vil være en fiskeri- og havbruksavhengig kommune, og det skapes
store verdier innen denne næringen.
Næringslivet i Skjervøy kommune har møtt utfordringene ved nedlegging av
hjørnesteinsbedriftene med pågangsmot og nytenkning.
Skjervøy kommune har utviklet seg fra å være en ensidig fiskerikommune til å ha flere ben å
stå på, selv om det meste av verdiskapingen er og vil være sentrert rundt havets ressurser.
Skjervøy og regionen rundt har erfart at etableringen av en stor bedrift (Lerøy Aurora AIS)
har gitt store ringvirkninger spesielt for leverandører av varer og tjenester.
Skjervøy hadde før denne etableringen høy arbeidsiedighet. Tendensen er at det svinger og at
finanskrisen i verdenssammenheng også vil f følger for næringslivet i Skjervøy kommune.
Likevel kan det se ut som at rekruttering vil være den store uffordringen i tiden som kommer.
Store aktører innen anleggsbransjen har gjennomført store prosjekter som har bidratt til at
selskapene har tilegnet seg høy kompetanse. Denne lokale kompetansen kan benyttes i det
videre arbeidet mot for eksempel Arnøy- og Laukøyforbindelsen.
Også byggenæringen har gjennomført store jobber og gjennom dette tilegnet seg mye
kompetanse.
Det er utfordrende for den lokale bygg- og anleggsbransjen at det er blitt større konkurranse
om oppdrag.
Samarbeidsprosjektet Nord Maritim Kluster er spennende. Samarbeidet foregår på tvers av
kommune- og fylkesgrenser. Det etableres i disse dager et kontorfellesskap som på sikt vil
være meget positivt for hele kommunen.
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Tabell 2. Sysselsatte i Skjervøy kommune, hel- og deltid (Kilde.’ SSB)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20Öï
Jordbruk, skogbruk og fiske
211
206
196
182
164
177 175 233
Industri, bergv., olje- og gassutv.
269 272 248 214 203
172 139 126
Kraft- og vannforsyning
9
12
10
11
12
12
10
9
Bygge- og anleggsvirksomhet
100
91
92
100
104
107 118
129
Varehandel, hotell- og
168
177
161
175
193
185
150
185
restaurantvirksomhet
Transport og kommunikasjon
104
105
104
113
108
103
102
100
tjenesteyting
Finansiell
7
10
8
5
6
6
7
7
Forretningsmessig tjenesteyting,
65
61
61
44
49
56
57
75
eiendomsdrift
Off.adm. og forsvar, sosialforsikr.
84
94
88
109
116
101
97
97
Undervisning
125
128
132
131
132
132 133
134
Helse- og sosialtjenester
235 253
256 258 274 271 288 320
37
28
34
27
Andre sosiale og personlige tjenester
32
37
33
31
Uppgitt
7
16
5
9
9
12
9
4
1421 1453 1407 1380 1398 1361 1318 1450
I alt, alle næringer
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SWOT-analyse
Tabell 3. SWOT-analyse utarbeidet på første samlin
I DAG
FREMTIDEN
+
Sterke sider:
Muligheter:
.

.

.

•
•
•
.
.

•
•

Variert næringsliv med betydelig
kompetanse
Kreativ befolkning med godt
organisert bygdelag og rikt
foreningsliv
Nærhet til havets ressurser
Del av tiltakssonen for NordTroms og Finnmark
Nærhet til Tromsø og Hammerfest
Godt offentlig og privat
servicenivå
Godt utbygd infrastruktur
Gode kulturtilbud
Høy standard innen helsevesen
Full barnehagedekning med meget
lave bamehagesatser

Benytte eksisterende næringslivs
kompetanse til nyetableringer og
kompetanseheving
.
Utvikling av nye næringer gjennom
bruk av naturen og naturressursene
.
Kvinner inn på flere
næringslivsarenaer
•
Havner til industri og turistformål
•
Aktiv deltakelse i eksterne nettverk
•
Satsing på ungdom og næring
•
Forsterke tilhørighet og stolthet
•
Opprettholde og helst øke
kommunens fiskeflåte og
kvotegrunnlag
•
Utnytte potensialet som eksisterer i
kommunen for økt satsing på
fiskerilhavbruk, olje/gass, reiseliv,
handel/service/kultur
Trusler:
.

Svake sider:
•
•
.

.

•
.

•
•

Dårlig forbindelse tillfra Arnøy
Riksvei 866
Kollektiv forbindelse TromsøSkjervøy-Hammerfest
Høye transportkostnader
For små kommunale ressurser til
næringsutvikling
Få tilbud på videre- og
etterutdanning
Dårlig utbygd infrastruktur for
reiseliv og turisme
Mangelfull utnyttelse av
eksisterende kompetanse

•
•
•

•

•

•

•

•

Ensidig næringsliv
Fraflytting ungdom og kvinner
Tilgang på risikokapital i
næringslivet
Uforutsigbare endringer i offentlige
rammebetingelser
Sterk kamp om fiskeråstoffet der
økonomiske muskier brukes aktivt
Sviktende rekruttering til fiskeflåten
lokalt
For f antall
kompetansearbeidspiasser rettet
mot yngre kvinner spesielt
Vedvarende effektivisering og
strukturering i fiskeindustri og
fangstiedd færre arbeidsplasser
For få mennesker med høyere
kompetanse og gründerånd som kan
bidra til etablering av nye
arbeidsplasser
—

•
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Visjon:

Hovedmål:

—I————

T””

•

Handlingsprogram
Strategisk næringspian inneholder et handlingsprogram med prioriterte satsingsområder og
tiltak. Den er handlingsrettet med strategi, ansvar og tidsplan for hvert tiltak.
Handlingsprogrammet bør rulleres hvert år og dette bør skje i forbindelse med det årlige
budsjettarbeidet. Evalueringen av igangsatte tiltak gjennomføres i samarbeid med
næringslivet og bør i utgangspunktet dreie seg om:
status for igangsatte tiltak, herunder å vurdere hva som har skjedd, eventuelt hvorfor
planlagt aktivitet ikke har skjedd og hva som eventuelt må gjøres for at noe skal skje.
-

De strategiske målene kan deles inn i to: kortsiktige mål som skal oppnås i løpet av
påfølgende år og (mellom)langsiktige mål som skal nås i løpet av handlingsprogrammets
periode, dvs, de nærmeste 4 årene.
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Fiskerilhavbruk -dagens ståsted
Næringslivet i Skjervøy kommune har vært, er og viii overskuelig framtid være sterkt knyttet
til utnyttelse av havets ressurser. Ilandført kvantum har over tid vært ganske stabilt, men
verdien av dette har økt.
Det er i dag tre fiskebruk i kommunen og i tilknytning til disse, flere mottaksstasjoner både i
og utenfor kommunen. Det pågår en omstrukturering i fiskeindustrien i kommunen.
Det er etablert en kongesneglefabrikk på Skjervøy som også satser på andre arter.
I 2008 ble det landet 9 209 tonn fisk/skalldyr i Skjervøy kommune til en verdi av 81,5 mill
(kilde: Fiskeridirektoratet).
Tabell 4. Antallfiskere i Skjervøy kommune og Tromslke (kilde: Fiskeridirektoratet
hovedyrke tall per 12.02.2009, biyrke tall per 05.02.2009)
200 7M1’ 2002
2O07 2008
Troms
Hovedyrke 3419 2139
1999 2001
1828
1727
1577 1521 1527
1500
Biyrke
1143
1334
951
922
564
565
623
599
566
565
,

Skjervøy
Hovedyrke 274
Biyrke
112

152
96

147
90

143
93

Tabell 5. Fiskere i Skjervøy kommune,
tall per 12.02.2009)
2000 ‘20Q5
Aj4eF_. 1990
<20
14
6
2
20-29
22
69
10
31
30-39
34
26
24
40-49
73
22
44
50-59
50
27
60-66
24
22
21
4
I
67-69
2
70>
8
2
Totalt
274
152
112
V

138
79

126
80

112
78

110
75

113
63

105
57

hovedyrke, fordelt på alder (kilde: Fiskeridirektoratet
200
3
8
28
24
26
20
I
110

2007
2
9
22
31
24
21
3
i
113

2008
I
8
20
33
19
20
4
V

105

Struktur- og kondemneringsordningen sammen med svak rekruttering har over flere år bidratt
til færre fartøy og fiskere (tabell 4). Antall fartøyer registrert i Skjervøy kommune er halvert i
løpet av 10 år og er i dag 109 (kilde: Fiskeridirektoratet, april 09). Sysselsettingen er i løpet
av en 10 års periode omtrent halvert. I perioden 2005-2007 har imidlertid antall fiskere
stabilisert seg til sammenligning med tidligere år, selv om det er tydelig at rekrutteringen
blant de yngste er lav (tabell 5).
Havbruk er med tiden blitt en viktig faktor i utnyttelse av sjøområdene i kommunen og
tilfører stabile arbeidsplasser. Det er i tillegg til eksisterende laksesiakteri på Lauksietta,
anlagt et topp moderne prosessanlegg for laks på tettstedet.

10

Side 91

Tabell 6. Akvakulturkonsesjoner i Skfervøy kommune (kilde: Fiskeridirektoratetper
27.03.2009)

nt
Laksefisk

ørret

6
i
i
i
I
i
I

Matfisk
Settefisk
Klekkeri
Slakteri
Slakteri
Settefisk
Yngel

å 900 tonn
1.000.000 stk
å 900 tonn
å 325 tonn
5.000 stk
30.000 stk

Handlingsprogram -fiskerilbavbruk
Utfordring:

Sikre god og stabil tilgang på råstoff til kommunen som gir grunnlag for høy
aktivitet både i fiskeflåten og i bedriftene på land. Det er viktig å få flere
ungdommer inn i fiskeryrket.

Mål:

Fiskeriene i Skj ervøy kommune skal stabiliseres både med antall sysselsatte og
produsert mengde. En forutsetning blir derfor at dagens mottaksstruktur i
kommunen må opprettholdes. Havbruk skal vokse i Skjervøy, og sammen med
fangst av nye arter skal de bli en betydelig bidragsyter til nye arbeidsplasser.

Tabell Z Strategiske grep og handlingforfiskeri/oppdrett
Gjen omferiflITiftak.
Stratégiske giep
.
Støtte aktivt opp om gode
Sterkt fokus på
videreforedling både i
prosjekter og tilrettelegge
egnet infrastruktur for
hvitfisk- og
etablering
havbruksproduksjon,
herunder også
småskalaproduksjon av
•
Videreforedling av fisk
kvalitetsprodukter.
.
Utnyttelse av
biprodukterlbifangstpotensiale.
•
Sikre og øke
Det skal arbeides for
bedre/endrede
kvotegrunnlaget for
finansieringsordninger for
kommunens fiskeflåte.
unge som vil inn i fiskeri•
Rekrutteringskvote for unge
og havbruksnæringen, og
bedre betingelser.
fiskere.
V

•

.

.

Støtte aktivt opp om unge
fiskere som vil satse på
næringen.
Rekruttere flere kvoter.
økt fokus på rekruttering til
fiskeri-! havbruksnæringen.
11
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Tid
20082012

Aisvar.
Kommunen

Næringslivet
Næringslivet!
kommunen
20082012

Lokale fiskere!
Fiskarlag!
Kommunen!
Næringslivet

Strategiske grep
Videreutvikle sentrum med
bygg og servicefasiliteter
som særpreger Skjervøy
som et service- og
handeissted.

Det skal arbeides for
sterkere samarbeid mellom
bedriftene og
utdanningsmiljøene.

Kystsoneplan og arealpianer
skal vise at Skjervøy
kommune er en fiskeri- og
havbrukskommune. Felles
kystsoneplan mellom
Skjervøy, Kvænangen og
Nordreisa ferdigstilles.

Gjennomforingrfiltak
• Tilrettelegge egnet
infrastruktur for
nyetablering.

Tid
20082012

•

Støtte aktivt opp om
prosjekter som fremmer det
strategiske grepet.

•

Utvilde en markeds-/
torgplass.

,,

•

Etablere flere gjesteplasser
for båter.

,,

•

Støtte aktivt opp om gode
prosjekter

•

øke kontakten mellom
produsentene og FoU

•

Fremme forskning på sjømat

•

Arbeide for å øke
finansieringsmulighetene for
FoU

•

Skjervøy videregående
skole, UiT, Nofima,
samarbeide om utvikling og
rekruttering.
Avsette og sikre arealer for
sjøretta virksomhet!
småskala industri i hele
kommunen, i dialog med
berørte næringer.

•
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Ansvar
Kommunen.

Kommunen,
næringslivet.

20082012

Næringslivet.
Kommunen,
næringslivet,
båtforeninga
Kommunen
Bedrifter!
kommunen
,,

20082010

Kommunen

Maritiml offshore -dagens ståsted
Skjervøy kommune har tradisjon som industrikommune i regionen. Dette baserer seg på
verftsindustriens omfang og da særlig skipsverftene i kommunen. Verftsindustrien i
kommunen har vært gjennom en omstrukturering som har gitt færre stedlige arbeidsplasser.
Det er i dag ca. like mange sysselsatte i næringen som tidligere, men disse arbeider utenfor
kommunen og er til dels ambulerende.
Det er to større aktører (Boreal Group AS og Skjervøy Diesel AS) som i den senere tid har
vist en positiv utvikling. Skjervøy Diesel AS er etablert i nye lokaliteter ved det gamle
skipsverftet og har i så måte utviklingsmuligheter i tråd med tradisjonell verftsindustri. Boreai
Group AS har satset på utleie av fagpersonell og ambulerende tjenester. Karisen Mekaniske
AS er en nyoppstartet bedrift som tilbyr en rekke tjenester innen mekaniske serviceoppdrag.
Også Årviksand Verksted AS tilbyr en rekke tjenester innen mekanisk industri.
Skjervøy kommune har mange veikvalifiserte arbeidstagere innen næringen. Per i dag pendler
mange til arbeid utenfor kommunen.
Strategisk beliggenhet, tradisjon og utvist interesse fra aktører innen olje-/ gassvirksomhet i
nærområdene burde være et fortrinn for bedrifter i kommunen.
Sentralt i Skjervøy kommune er det press på tilgjengelige sjønære areal for nye etableringer
innen næringen. Det er igangsatt arbeid med å sikre nye arealer for fremtidige etableringer og
disse vil nødvendigvis måtte komme utenom havnebassenget på Skjervøy tettsted.

Handlingsprogram -maritim/offshore
Utfordring:

Mangel på kvalifisert arbeidskraft, oppdrag og råstoff vil kunne hemme
produksj onsutviklingen.

Mål:

Skjervøy kommune skal være en foregangskommune for etablering og drift av
maritim industri.

Tabell 8. Strategiske grei, og handling for maritim/offshore
Gjennomføring/tiltak
Strategiske grep
Tid
Styrke Skjervøy som et
•
Jobbe for nye
2008industriarbeidspiasser som
maritimt senter.
2012
også kommer
servicenæringen_til_gode.
Ferdigstillelse av arealpian . Ta høyde for større
2008etableringer inne olje-/gass- 2010
med regulering av
foreslåtte næringsområder.
virksomhet
Markedsføre Skjervøy
•
Delta på møter! messer
2009kommunes strategiske
eks. Fiskerimessa
2010
beliggenhet og
infrastruktur (havn, vann,
industrikai samt nærhet til
flyplass)
Etablere nettverk for de
•
Møter, database for
2008eksisterende kompetanse
som jobber offshore for å
2010
hente ut ideer/erfaringer,
-
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Ansvar
Kommunen!
næringslivet
Kommune

Kommunen!
Næringslivet

Kommunen!
næringsforeningen
og arbeidstakere

1-fl

(D

(fl

Dc

I-,
i_I

r

j.

Handel/service/kultur -dagens ståsted
Skjervøy kommune har vært og er et naturlig handels- og servicesentrum langs kysten i vår
region. Kommunesenteret har tilbud man normalt finner i mer befolkningstette områder. Det
har i den senere tid kommet flere tilskudd innen handel, service og kultur som gjør
kommunen til et attraktivt sted.
I kommunen fmnes naturperler, kunst- og kulturbærere, et yrende idrettsliv samt en rekke
aktiviteter blant annet innen musikk, som samlet gjør Skjervøy kommune til en attraktiv
kommune å bo i.
Kulturtilbud er og viii fremtiden være en betydelig faktor i rekruttering av kompetent
arbeidskraft til kommunen.
Kultur som næring og kulturbasert næringsvirksomhet er i sin spede begynnelse, men også
her er det kommet til virksomheter i kommunen. Dette er et spennende område hvor man ser
et utviklingspotensial. Skjervøy kommune har en unik kulturhistorie, natur og geografi med
store muligheter for etableringer av bedrifter innen bl.a. kulturbasert geoturisme.

Handlingsprogram -handel/service/kultur
Utfordring:

Samarbeid mellom kultur og næring må utvides, og utvikles for å gi vekst på
begge områder.

Mål:

Skj ervøy kommune skal være et handeissenter, der kultur og service bidrar til
en totalopplevelse som fører til flere gjenbesøk.

Tabell 9. Strategiske grep og handling for handel/service/kultur

Strategiske grep
Samordnet markedsfring
av kommunens kvaliteter og
kystbyen på 70 grader nord

øke bruken av kulturhuset.

Gjennomføring/tiltak
Tid
.
Handelsstanden og større
2008idrettsarrangement bør
2012
samordne
markedsføring/tilbud i større
grad.

.

.

Utvide maritime
servicetilbud.

Gjennomgå organiseringen
av drifta ved kulturhuset.

Ansvar
Varehuset
Skjervøy, SIK,
bygdelagene på
Arnøy,
kultur- og
fritidsutvalget

20082012

Kommunen

20082012

Nord Maritim
Kluster (NMK),
Varehuset
Skjervøy og
Skjervøy
næringsforening.

Synliggjøre kulturhuset
bedre gjennom en felles
aktivitetskalender.

•

Samarbeid i næringslivet.

•

Markedsføring av tilbudet.
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Strategiske grep
Videreutvikling av
eksisterende
samarbeidsarenaer.

Arbeide for bedre
kommunikasjon til! fra
Skjervøy og Arny

Gjennomfermgltiltak
• Kunstutstilling.

Tid
20082012

Ansvar
Lokalt
næringsliv,
kommunen.

•

Alctiviteter for barn.

,,

•

Utvidelse av arrangementet
til flere årstider.

,,

•

Skjervøydagan.

•

Amøydagan.

Bygdelagene på
Amøy,
kommunen.

•

Vinterfeskival.

Varehuset
Skjervøy,
kommunen.

•

Høstmesse.

Varehuset
Skjervøy,
kommunen.

•

Bedre samarbeid mellom
øyene.

•

•

Gjenta kravene om bedre
kommunikasjoner til
sentrale myndigheter.
Tilpasse tilbud ved
kulturhuset til
fergeavganger.
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,,

,,

20082012

Varehuset
Skjervøy,
kommunen.

Arrangørene av
de ulike
arrangementene.
Kommunenl
Lokale aktører/
Næringslivet

Reiseliv -dagens ståsted
Skjervøy kommune har hatt flere etableringer innen reiseliv/ turisme den siste tiden og dette
har ført til et variert tilbud for besøkende.
Kommunens beliggenhet og store urørte områder med muligheter for naturopplevelser gir
muligheter innenfor nisjemarkeder som geoturisme, fiskeopplevelser og skiturisme.
I planer på regionalt og nasjonalt nivå er reiseliv og turisme tillagt stort vekstpotensial og
ansett som distriktenes viktigste vekstnæring.
Undersøkelser gjort blant besøkende turister bekrefter at det er naturopplevelser og mulighet
for å søke stillhet og ro som er mest attraktivt ved Troms som reisemål.
Markedet forventes å endre seg fra passive besøkende til mer krevende turister som ønsker
tilrettelagte opplevelser, og de nye etableringene i kommunen speiler dette. Utfra situasjonen i
dag er det nødvendig med intensivt arbeid for å styrke tilstrømmingen av turister til Skjervøy
kommune.

Ilandlingsprogram -reiseliv
Utfordring:

Etablere turisttilbud med høy kvalitet, og få det markedsført og solgt til
turistmarkedet.

Mål:

Utvikle et helhetlig og lønnsomt reiselivstilbud basert på kvalitet, kystkultur,
natur og matopplevelser.

Tabell JO. Strategiske grep o handlingfor reiseliv
Strategiske grep
Gjennomføring/tiltak
Etablering av matklynge
•
Etablere nettverk av aktører,
møter, fagseminar

Tid
20082012

Satsing på turisme på Arnøy
og Kågen.
Etablering av Kiilgården
kultur- og reiselivspark

20082012
20082010

Samordne markedsføring
ved utarbeidelse av
infomateriell som beskriver
alle sider ved kommunens
mange muligheter innen
opplevelser

.

Tilrettelegge for turisme i
kommunen.
Leietakere

•

Stiftelse

.

Skjervøyguide for alle
arrangementer i kommunen

•

•

Skjervøydagan utvikles!
promoteres som
turistattraksjon med lokalt
tilsnitt
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20082012

Ansvar
Lokale aktører,
SVS og
kommunen.
Kommunen

Aktører,
Skjervøy
reiselivsforening
og kommunen.
Skjervøy
reiselivsforening,
Skjervøy
næringsforening,
Varehuset
Skjervøy og
frivillige org.
Varehuset
Skjervøy,
Skjervøy
reiselivsforening
og Skjervøy
næringsforening.

SIra1L’iisk

nærngspian

i Ski ene.

Strategiske grep
Opparbeide Leonard
Seppala som merkevare

o

2U0$—2() 12

mii mc

GjennomfHring/tiltak
Rådhusparken døpes til
Leonard Seppolas park.

Tid
20082009

•

i

Det opparbeides en Leonard
Seppola utstilling i

Ansvar
Lokale aktører,
Nord-Troms
Museum
(NTRM) og
kommunen.

tilknytning til
tusenårsstedet

Etablering av

•

Etablere interessegnippe og
utarbeide forprosjekt.

20092010

•

Iverksette trinn i av
prosjektet.

20102012

salivannsakvarium

kombinert med
dokumentasjonssenter for
akva, fiske, fiskeindustri.

.--‘
-

»

—

-

-.

-.

.

—

i

-

1-’•

J
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J

&

-

•

-.

-

-

—
ic:—
1

-
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Lokale aktører/
kommunen

Infrastruktur -dagens ståsted
Skjervøy kommune ligger sentralt plassert midt mellom Tromsø og Hammerfest. Kommunen
har daglig hurtigruteanløp både på nord og sør, hurtigbåtforbindelse til Tromsø samt
bussforbindelse til E6 og videre nord sør.
Det er imidlertid ikke tilfredsstillende standard på RV 866 som fører tiIJ fra kommunen. Etter
etableringen av prosessanlegg for laks er belastningen ved trailertrafikk økt betraktelig og det
er påvist flere flaskehalser. Langbakken er vanskelig å forsere, tunneler trenger utbedring og
Skjervøybroen har kun en kjørebane.
Bygdesamfunnene på Arnøy og Laukøy har i lang tid vært misfornøyd med fergetilbudet.
Næringslivet på Arnøy viser til problemer som gjør at kommunikasjonen gir
konkurransevridning til sammenligning med bedrifter lokalisert andre steder i nærområdet.
Befolkningen på Arnøy og Laukøy har store problemer med å kunne benytte kulturtilbud og
annet på tettstedet Skjervøy. Saken vedrørende fergeforbindelsen mellom Storstein og
Lauksundskaret har ved flere anledninger vært tema for møter med myndigheter over
kommunenivå, samt henvendelser til fergerederiet.
Dagens ruteavganger er ikke i samsvar med korresponderende trafikk, verken fly fra
Sørkjosen eller hurtigbåt og hurtigrute til! fra Skjervøy.
—

Skjervøy kommune har overtatt havneterminalen, noe som vil føre til forutsigbarhet i drift og
sikre infrastruktur for skipsanløp.
Det er behov for økte arealer for å ivareta krav til fremtidige behov for logistikk.
Sett på bakgrunn av industriens fremtidige behov på Arnøy vil gode havnefasiliteter være
avgjørende for utviklingsmuligheter og konkurransekraft.

Handlingsprogram -infrastruktnr
Utfordring:

Å klare å holde høyt nok trykk på bygging av fremtidsrettet infrastruktur og
finne samarbeidspartnere for dette.

Mål:

Skjervøy kommune skal kunne tilby en infrastruktur som gjør det attraktivt å
etablere nye arbeidsplasser i kommunen.

Tabell 11. Strategiske grep og handling for infrastruktur
Strategiske grep
I Gjennomføring/tiltak
Skredsikring!
•
Opprettelse
fastlandsforbindelse til
selskap
Arnøyf Laukøy.

Tid
20082012

Ansvar
Selskapet Arnøy og
Laukøyforbindelsen
AS, kommunen,
næringslivet og
bygdelagene på
Arnøy.

Utbedring RV 866
(inkludert Langbakken).

•

20082012

Hurtigbåt hver morgen til
Tromsø med retur samme
ettermiddag

•

Kommunen.
næringslivet og
bygdelagene i
kommunen.
Kommunen,
næringslivet og
bygdelagene i
kommunen.

-

Jobbe målbevisst mot
fylket og Staten for å sikre
forsvarlig og akseptabelt
nivå på RV 866.
Synliggjøre behovet for
Troms fylkeskommune
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20082010

Si:i::k

i

SIratiegrep
Arbeides for utvidet
åpningstid for ferga
Skjervøy- Arnøy/Laukøy,
flere avganger og
døgnberedskap.
Bedre regularitet og
koordinasjon med! mellom
buss, båt og fly (hentet fra
tiltaksbanken).
Skjervøy kommune
iverksetter arbeid med å
gjøre hele Skjervøy havn
til “miljøhavn”.

L

iniune

Gjennomfêring/tiltak•
.Tid.,
Synliggj øre behovet for Troms 2008fylkeskommune og Staten.
2010
.

•

•

Synliggjøre behov for
Troms fylkeskominune,
Statens vegvesen og de
ulike transportaktørene.
Etablere “Prosjekt
miljøhavn” slik at
kommunen og andre
brukere av havnene
opptrer i henhold til de
krav kommunen da må
stille til industri, båttrafildc
og andre brukere av
havnen.

- ...

S

.

-

.

.

çiL
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-

•.

Avaj
Kommunen,
næringslivet og
bygdelagene på
Arnøy.

20082012

Kommunen!
næringslivet

20082012

Kommunen!
næringslivet

Landbruklreindrift -dagens ståsted
Landbruk og reindrift er inne i spennende tider hvor det satses på lokal produksjon i tråd med
overordnede ønsker om sporbarhet med bakgrunn i gode beiteforhold og ingen rovdyrplager.
Det totale dyrka arealet i kommunen utgjør 3009 daa (tall fra 1989). I 2008 er det fem
sauebruk i drift, i på Kågen, i på Laukøy og 3 på Arnøy. Disse høstet til sammen 705 daa
clyrka jord og innmarksbeite. Sommeren 2008 var det 1180 sau og lam på beite.
I løpet av 2006 kom det til et nytt gårdsbruk som driver med skotsk høylandsfe og vilsau på
Arnøy. Dette er en ny driftsform i Skjervøy kommune.
Arnøy/Kågen og Uløya er sommerbeiteland for rein. 11985 ble høgste antall rein i vårfiokk
for distrikt 39 Arnøy/Kågen foreslått til 2.000 dyr. For distrikt 38 Uløy var forslaget 600 dyr
(det tas forbehold om endringer av disse tallene).
Skogbruk er et unyttet potensial i kommunen. Det produktive skogsarealet er på 3793 daa (tall
fra 1989). Dette er 51 daa barskog og 3742 daa lauvskog.

Handlingsprogram —Iandbruklreindrift
Utfordring:

Sikre fremtidige rettigheter til landbruksvirksomhet i forhold til
arealpianlegging.

Mål:

Det skal i større grad satses på nisjeprodukter basert på de gode
beiteforholdene i kommunen.

Tabell 12. Strategiske grep og handlingfor landbruk/reindrift
Gjennomføring/tiltak
Strategiske grep
Merkevarebygging i forhold • Etablere matklynge
ti] sau, villsau, høylandsfe,
rein og andre arter
•
Reinslakteri på Kågen
Terrengundersøkelse

Satsing på nisjeprodukter

Tilrettelegging for flere
enheter, markedsføre
mulighetene innen jordbruk
i kommunen
Sikre areal til landbruk og
fritidsbygging i kommunen.

•

Etablere nisjer

•

Arealpianlegging

•

Markedsføre ledige areal
Sikre dyrket/dyrkbar mark til
fremtidig bruk.

•

•

Tilrettelegge for områder
innen fritidsbebyggelse i
arealpianarbeidet.
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Tid
20082012

Ansvar
Aktører/
kommunen

20082012
20082010

Aktører/
kommunen
Aktører

20082012

Kommunen

“

20082012

Kommunen
Kommunen

Rekruttering og kompetanse -dagens ståsted
Skjervøy kommune har de siste årene hatt en svak nedgang i folketallet. I deler av
næringslivet vil det bli behov for rekruttering av ny arbeidskraft. Skjervøy kommune kan
gjøre seg til en attraktiv kommune for innbyggere og næringslivet ved å ha tilrettelagte
næringsareal tilgjengelig til ulike næringer. I tillegg kan de gode offentlige tilbudene brukes i
denne sammenheng. Kommunen har satset på utbygging av tilbud innen helse, skole,
barnehage, kultur og fritid. Kommunen har blant annet full barnehagedekning til meget lave
priser.
Kunnskap er en forutsetning for utvilding og bruk av ny teknologi. Det er en klar
sammenheng mellom ansattes utdanningsnivå og bedrifters nyskapningsevne.
Skjervøy kommune har en relativt lav befollcningsandel med høyere utdanning.
Skjervøy videregående skole er en ressurs i regionen som tilbyr utdanning innen naturbruk,
teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag, restaurant og matfag, og allmenne fag.
I tillegg tilbyr skolen teknisk fagskole med næringsmiddelteknikk og kreftomsorg/ lindrende
pleie. Skolen har utfordringer tilknyttet elevtallet, det har ført til at Troms fylkeskommune
ved flere anledninger har lagt inn forslag om å legge ned studietilbud. Det er viktig at
regionen beholder de tilbud som er tilgjengelige og at det jobbes konstruktivt med dette.
Nord-Troms Studiesenter er et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Troms kommunene
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Stor±jord og Lyngen. ønsket er å gi befolkningen
et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høgere utdanning i regionen. Nord-Troms
Regionråd står som eier, og Troms Fylkeskommurie er inne med prosjektmidler. Nord-Troms
Studiesenter jobber for regional og kommunal utvikling ved å få fram fleksible utdanninger
etter regionens behov for arbeidskraft.

Handlingsprogram —rekruttering og kompetanse
Utfordring: Rekruttere til befolkningsvekst. Beholde eksisterende kompetanse og se
kompetanse som et virkemiddel for utvikling.
Mål:

Regionens utdanningstilbud skal høyne kompetansen i næringslivet og i
offentlig sektor.

Tabell 13. Strategiske grep og handlingfor rekruttering og kompetanse
Strategiske grep
Gjennomføring/tiltak
Tid
Videreutvikle samarbeid om • Nord-Troms Studiesenter
2008formell utdanning i Nord(NTSS) må øke tilbudet for
2012
Troms og mot Tromsø/Alta.
høyere etterutdanning.
•

Areal- og reguleringspianer
utarbeides i Skjervøy for å
tilrettelegge for naturbaserte
næringer slik at man klarer å
trekke til seg nyetableringer
innen dette.

•

Biblioteket skal fortsatt tilby
muligheter for anvendelse av
lokalene til etterutdanning.
Kontakte aktuelle grunneiere 2008for å ha dialog om
2012
framtidsmuligheter i ulike
deler av kommunen.
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Ansvar
Næringslivet,
NTSS,
kommunen.
Kommunen.

Kommunen.

Strategiske grep
Styrke Skj ervøy
videregående skole (SVS).

Gjennomføring/tiltak
Bedrifter og offentlige
instanser godkjennes som
lærebedrifter som utdanner
lærlinger fra alle fagområder
på SVS. På den måten kan
alle elever sikres
lærlingeplass.

•

Tid
20082012

Ansvar
Næringslivet,
kommunen,
andre offentlige
etater.

•

Utdanningstilbud utvikles
innen naturbasert turisme,

SVS og
næringslivet.

•

Faste årlige møter mellom
SVS og kommunen!
næringslivet,

Næringslivet,
SVS og
kommunen.

•

Utvikle sjømatsenter ved
Skjervøy videregående skole.

SVS og
samarbeids
partnere.

•

Det må jobbes for å
intensivere satsingen på
utdanning! videregående
opplæring innen fiskeri- og
havbruksnæringen.

SVS, fiskeri
og havbruks
næringa,
kommunen.

•

Jobbe for utdanning innen
maritim! offshore på alle
nivå,

SVS,
næringslivet og
kommunen.

•

Utvikle SVS som
kompetansesenter for
mekaniske fag, tekniske fag.
Skipsbygging og
industrimekaniker.

SVS,
næringslivet og
kommunen.

•

Desentralisert høgskole og
universitetsutdanning innen
fiskeri og havbruk.
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“

SVS,
næringslivet og
kommunen.

Økonomi/virkemidler
Troms fS’lkeskommune avsetter årlige midler til de kommunale utvildingsfondene.
Kriterier for tildeling og søkerveiledning r ved henvendelse hos kommunen eller på
kommunens hjemmeside www.skiervoy.kommune.no/næring
Strategisk næringspian for Skjervøy kommune vil ikke kunne bli gjennomført uten at en rekke
aktører bidrar med finansiering. Det vil bli utarbeidet prosjektplaner og søknader om
økonomiske midler for tiltakene separat. Deltakere som Innovasjon Norge, Troms
fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, ulike departement, kommuner og enkelt bedrifter vil
kunne bli invitert til å delta.
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Vedlegg

Vedlegg 1:

Tiltaksbank

I arbeidsseminar ble det utarbeidet en tiltaksliste som ble besluttet lagt i en “tiltaksbank”. Fra
denne ble det foreslått en prioritert liste med fem tiltak det skulle startes med. Resterende
tiltak skal prioriteres opp ved oppnådd resultat eller endringer i rammer! omgivelser.

tiltak fiskeri/havbruk:

Ikke prioriterte

•

Strategiske grep

Hvem

Arbeide for å få til et fiskeripolitisk møte vedr.
nordornrådesatsingen

Kommunen]
Lokale aktører

Profilere industrikaia for å skape ny aktivitet
Rydding i havneområdet

Kommunen
Lokale aktører!
kommunen
Lokale aktører
Næringslivet
Lokale aktører!
kommunen

Påvekstanlegg for torsk
Satsing på kvalitet og merkevare
øke tilskudd til prøvefangst av nye marine arter

Ikke prioriterte

Strategiske

tiltak

maritimfoffshore:

Hvem

grep

Utvikle Skjervøy Maritime Senter som
samarbeidsorgan for maritime bedrifter og miljø
samt f offshore-arbeidere inn i miljøet
Legge til rette for regionalt samarbeid
Bedre infrastruktur i forhold til transport av gods og
j mennesker forskjønning
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Næringslivet!
kommunen
Næringslivet!
kommunen
Kommunen] næringslivet

Ikke prioriterte tiltak handel/service/kultur:

Strategiske grep

Hvem

Skape et attraktivt sentrum
Kurs i service og kundebehandling
Lage “årshjul” for aktiviteter
Flere kunstutstillinger
Skape kulturelle fyrtrn
Etablere bevertningssted i Årviksand
Aktiv bruk av merkevaren “Kystbyen Skjervøy”
Profilere Miiiøgata
Stort telt i Værret med boder for handelsstanden
Samarbeid med Næringsforeningen i
Tromsøregionen
Lage lekeplass i sentrum

Næringslivet!
Skjervøy kommune
Næringslivet
Næringslivet!
Frivillige organisasjoner
Næringslivet!
Lokale aktører
Lokale aktører
Lokale aktører
Kommunen!
Næringslivet
Næringslivet!
Kommunen
Næringslivet
Skjervøy næringsforening/
Næringslivet
Næringslivet! kommunen

Ikke prioriterte tiltak reiseliv:

Strategiske grep

Hvem

Utvidelse av hoteilkapasitet. Konferansehotell,
turisthotell, spahotell med fokus på havets ressurser
(tang, tare, olj er, oinega-3 etc)
Se Nord-Troms som en region, Nord-Fugløy.
Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Lyngen
Jembane til Tromsø i 2022, miljøvennlighet
Landkjennemerke som lyssettes

Lokale aktører

Alle

Kommunen
Kommunen!
Lokale aktører
Bygge opp de gamle kirkestuene og få fram historien Lokale aktører
bak Kautokeino-opprøret.
Åpningstider må tilpasses besøkende
Handelsstanden
700
nord
Skilting av
Skjervøy reiselivsforening/
Kommunen
Skjervøyguide for alle arrangement i kommunen
Næringslivet! frivillige
organisasjoner
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Ikke

prioriterte tiltak infrastruktur:

Strategiske grep

Hvem

Bedre regularitet i flytrafikken Tromsø

—

Sørkjosen

Poståpneri på Skjervøy?
Flybuss tilJ fra Sørkjosen
Arbeide for kystriksvei til Karisøy.

Ikke

prioriterte

Strategiske

Kommunen! næringslivetl
bygdelag
Kommunen
Kommunen! næringslivet! lokale
aktører
Kommunen, bygdelag, næringsliv
og Skjervøy videregående skole.

tiltak landbruklreindrift:

Hvem

grep

Gjenoppta sjøsamiske tradisjoner markedsføring
og salg
Utnyttelse av bær, ull, sopp, sirup oa.
Prøve samenes rettigheter (i forhold til utnytting av
naturressurser)
Rydding, unngå forsøpling
øvre grense for antall rein på Arnøy begrenses
Reinsafari
Jakt! fiske som binæring
—
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Lokale aktører
Lokale aktører

Alle
Lokale aktører
Lokale aktører

-

