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Økonomirapport 2010 med budsjettregulering,
sentraladministrasjonen
Skjervøy kommunes økonomirutiner tilsier at behovet for regulering skal vurderes hver vår og
høst.
I denne sak er tatt med økonomirapport for 2010.
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning
for de behov som fremkommer av skjema 2.
Saksopplysninger:
Sentraladministrasjonens driftsbudsjett viser at det er behov for tilførsel av kr. 745.000.Av dette er kr. 132.000.- lærlinglønn og hentes fra lærlingbuffer. Kr. 259.000.- skyldes økte
lønnsutgifter som hentes fra lønnsbuffer.
Rest på kr. 300.000.- skyldes økte utgifter innen IKT. For det meste er dette utgifter til
etablering av nytt felles datasenter for Nord Troms i Olderdalen. I utgiftene ligger utgifter til
konsulenter, bruk av personell samt oppgradering av teknisk utstyr. Det kan videre bemerkes at
alle lisensutgifter og driftsutgifter for samtlige fagsystemer nå ligger hos
sentraladministrasjonen. Det er også tatt høyde for overlapping i forbindelse med ansettelse av
ny formannskapssekretær med kr. 85.000.- som man ikke finner å kunne dekke over eget
budsjett. Totalt udekket behov utenom lønn, pensjon og lærling er kr. 385.000.Betraktninger i forhold til de enkelte ansvarsområder:
Generelt om lønn:
Lønnsoppgjøret for 2010 tilsier tilførsel av kr. 259.000.- til dekning av sentralt oppgjør fra
lønnsbuffer. Lokalt oppgjør ferdigstilles 15. november og vil event. komme som tillegg.

100, Politisk virksomhet
Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.
102, Kontroll og tilsyn
Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.
120, Administrasjonen
Det har i perioden kommet til utgifter i forbindelse med pålegg om utarbeiding av arkivplan
samt overføring av arkivmateriale til IKAT. I forbindelse med dette ble det ansatt fagarbeider i
50% stilling for en periode på 6 mnd.
Overlapping i forbindelse med nyansatt formannskapssekretær utgjør lønn i 3 mnd.

121, Flyktninger
Tidligere vedtak om mottak av 6 nye flyktninger er ikke oppfylt da kommunen ikke kan skaffe
bolig. Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.
130, Kommunekassen
Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.
140, EDB
Skjervøy kommune er forpliktet ved avtaler til samarbeid ang. etablering og drift av felles
datasenter for Nord Troms i Olderdalen. Dette arbeidet har tatt lenger tid enn planlagt og det har
kostet mer enn forutsatt. Ekstra kostnader i denne forbindelse blir kr. 300.000.Ved samling av servere og annet utstyr i Olderdalen er også så å si alle fagsystemer plassert der.
Dette innebærer at utgiftene til lisenser og drift av systemene er å finne i dette ansvarsområdet.
Man arbeider med ekstern delfinansiering men dette er ikke på plass enda.
Området trenger tilførsel av kr.316.000.- det øvrige reguleres innenfor eget område.
160, Fellesutgifter/ inntekter
Inntekter i forbindelse med utlegg og arbeid for andre har for ansvarsområdet gitt utslag i større
inntekter enn beregnet. Gruppelivforsikring økes med 4,5% tilsvarende kr. 30.000. Kirkelig
fellesråd har et begrunnet overforbruk på kr. 3011.000.- som relaterer seg til lønn og pensjon kr.
128.000, ny gressklipper kr. 23.000, økning i div. utg. kr. 80.000 og reguleringspremie kr.
70.000.
180, Overformynderiet
Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.

Totalt sett ser driften av sentraladministrasjonen ut til å ha behov for tilførsel av
kr. 776.000.-
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Økonomirapport høst 2010, teknisk sektor

Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Økonomirapporten tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning av
de behov som fremkommer fra skjema 2.

Saksopplysninger:
Skjervøy kommunes økonomirutiner tilsier at behovet for ei regulering skal vurderes hver vår og
høst.
Budsjettet for teknisk sektor på utgiftssiden er for 2010 på kr. 49.426 mill. og inntektssiden har
et budsjett på kr. 27.553 mill.
Vurderinger:
Generelt lønn:
Arbeidstakere er brukt litt om en annen i forhold til vikar. På noen av de områdene det er brukt
vikar har det vært praktisert at en fast ansatt fra et annet område har vikariert og det er tatt inn
vikar for denne. Da vil sykepengerefusjonen bli overført til bruk på det opprinnelige område.
Det blir ikke videre spesifisert hvordan dette er gjort, men det har hele tiden vært kontroll med
bruken av midlene. Lønn er regulert for seg, og holdt utenfor det øvrige driftsbudsjettet. Dette ut
ifra at lønn reguleres mot lønn og ikke kan brukes til regulering fra lønn til øvrig drift uten at det
ved spesielle tilfeller er tatt fra sykepengerefusjon for dekning av innleid konsulenthjelp.

Det trengs tilført kr. 374 000,- fra lønnsbufferen for dekning av årets sentrale lønnsoppgjør.
Hvor mye som trengs i forhold til lokale forhandlinger må tas senere når forhandlingene er
gjennomført.
Generelt strøm/ olje:
Vinterens/ vårens strømpriser var høye og det ser ut for at gjennomsnittsprisen for 2010 som
helhet blir høyere enn for fjoråret. Til nå i år har snittprisen på strøm vært ca. 20 øre høyere, pr.
kW, enn fjorårets snittpris. Når vinterens strømpriser var på det høyeste ble det kjørt oljekjeler
til oppvarming bl. a ut i fra at det ble det en mindre kostnad pr. kW. Ved bruk av olje når dette
er rimeligere enn strøm vil gjennomsnittprisen gå ned pr. kW.
Beregninger gjort på strøm/ olje viser at det ligger an til kan bli en mangel på ca kr. 400 000,hvis prisnivået resten av året blir tilsvarende samme tidsrom i fjor. Dette er meget usikkert og
prisene er vanskelig å forutse.
Vi har også fått melding fra Ymber der de har funnet ut at de har gjort en feil i forhold til
fastavgift på umålte anlegg. Det er fakturert for mye, noe som blir tilbakeført. Dette ser ut for å
være med på å kunne berge budsjettet for i år.
600 Administrasjon:
Ansvar 600 ser ut for å holde seg innenfor budsjettrammen med reguleringer innenfor området.
605 Kart og oppmåling:
Som meldt i økonomirapporten mai i år så er utgiftene blitt større enn budsjettert. Dette
begrunnes i økte utgifter til lisenser for programvare som benyttes i tjenesten på grunn av flere
nødvendige lisenser.
Gebyrinntektene vil bli redusert med kr. 50 000,- i forhold til budsjett. Grunnen til dette er at en
ikke oppnår den aktivitet på oppmåling som budsjettert. Dette er en følge av at det selges og
fradeles færre tomter enn hva det er budsjettert med.
Festeavgiften har en økning på kr. 27 000,- som skyldes regulering av festeavgiftene på
festekontrakter som fornyes.
Det som gjør budsjettet mindre galt er tilbakeføring av forsikringsoppgjør med kr. 24 000,- som
følge av at bilen som ble brukt innenfor området ble vraket.
Etter budsjettreguleringen ser det ut for å mangle kr. 24 000,-. Dette dekkes innenfor etatens
øvrige rammer.
606 Arealplanlegging:
Det er fortsatt vakanse i stillinga som arealplanlegger. Dette skyldes, som tidligere, at vi ikke
lykkes med å få ansatt kvalifisert personell. For å bøte på mangel av egen planlegger er det leid
inn konsulenthjelp til et prosjekt. Dette belastes på området.
Det er ubrukte lønnsmidler på området som reguleres opp mot øvrig ansvar ved etaten.
610 Anleggsseksjonen:

Budsjettet for ansvar 610 vil få et overbruk på, slik det ser ut etter regulering, på kr. 37 000,-.
Dette skyldes store vedlikeholdsutgifter på etter hvert gamle maskiner og biler. I tillegg må
porten på bygningen skiftes. Det er en stor port med store belastninger som gjør at den har talt
sine dager.
Etter budsjettreguleringen ser det ut for å mangle kr. 37 000,-. Dette dekkes innenfor etatens
øvrige rammer.
For dekning av arbeidstaker som er tilbake i 100 % jobb ved anleggsseksjonen etter å ha
innehatt stillingen som leder beredskap innenfor brann i 20 % medfører dette et lønnsbehov.
Dette vil, i år, kunne dekkes innenfor egne rammer som følge av sykepengerefusjon.
620 Skjervøy vannverk:
Skjervøy vannverk ser ut for å holde seg godt innenfor budsjett. Det ble i kommunestyresak
3/10, vedtatt at forbruksgebyret på vann skulle reduseres fra kr. 3,50 til kr. 2,50. Reduksjonen
dekkes inn over fond. Det kan brukes inntil kr. 400 000,- fra fond.
Det ser ut for at vannverket vil holde seg godt innenfor det budsjetterte.

630 Skjervøy kloakkanlegg:
Skjervøy kloakkanlegg ser ut for å holde seg innenfor budsjett. Det ble i kommunestyresak 3/10,
vedtatt at abonnementsgebyret for kloakk skulle reduseres fra kr. 2150,- til kr. 1400,Reduksjonen dekkes inn over fond. Det kan brukes inntil kr. 1 000 000,- fra fond.
Det ser ut for at Skjervøy kloakkanlegg vil holde seg godt innenfor det budsjetterte.
640 Renovasjon
Innenfor dette formålet er det i utgangspunktet ikke budsjettert. Det er likevel ført utgifter og
inntekter her som reguleres i forhold til inntekter og utgifter.
I tillegg til dette ble det i kommunestyret i juni vedtatt å bevilge kr. 150 000,- til bruk for
miljøgruppa til opprydding av ”herreløst” avfall. Foreløpig er det brukt kr. 12 000,- til dette
formålet. Det vil komme mer utover høste, men om alt blir brukt er uklart på nåværende
tidspunkt.

650 Brannvern:
Budsjettet innenfor brannvern ser ut for å holde innenfor det budsjetterte.
Det er i år foretatt 100 % tilsyn med § 13- objekt. Tilsynet er utført med leid hjelp og utført med
dekning av sykepengerefusjon.
651 Oljevern:
Ser ut for å holde seg innenfor budsjett

652 Feiing:
Som meldt i budsjettreguleringa i mai er feiebudsjettet for lavt. Det ligger an til et overforbruk
på i overkant av kr. 20 000,- på utgiftssiden i forhold til budsjett. På inntektssiden ligger det an
til redusert inntekt på ca kr. 50 000,- i forhold til budsjett. Grunnen til sviktende inntekt er
mindre feiing for andre kommuner enn tidligere. I tillegg er det underdekning på fjoråret med
ca. kr. 70 000,-. Dekning av underskuddet må skje i 2011. For å løse det må gebyret øke. I
tillegg til gebyrøkning vil det bli reduksjon av utgiftene ved at stillingen innenfor feiing er
redusert med 20 %.
660 Utleieboliger:
Som følge av at Skjervøy kommune, etter tvangsauksjon, har kjøpt boligene til Arnøy
boligselskap AS vil det gi utslag på både inntekts- og utgiftssiden. Dette er det ikke budsjettert
med. I og med at det, budsjettmessig, er både pluss og minus, vil det ikke få uheldige
konsekvenser for budsjettet, snarere tvert i mot.
Skjervøy kommune overtok, fra og med i 2009, Skjervøy Boligselskap AS. I år ble Arnøy
Boligselskap AS overtatt. Dette fører til en økning av 28 leiligheter. Det er ikke ansatt flere
vedlikeholdsarbeidere for å ta vare på denne økningen. Det viser seg at det er innleid
vedlikehold som budsjettmessig har størst utgift, mye på grunn av for liten kapasitet hos egne
ansatte. Ut i fra dette er det ønskelig å øke bemanningen med en 50 % stilling, denne stillingen
vil bidra til mer fornuftig bruk av vedlikeholdsmidlene. Tiltaket vil bli fremmet i
økonomiplanen.
Det ser ut for at budsjettet vil holde seg innenfor tildelte rammer.
670 Kommunale bygg:
Det er fortsatt usikkert i forhold til om budsjettet for strøm/ olje vil holde, se under ”generelt
strøm/ olje”. Som meldt i siste økonomirapport ble det benyttet en del olje til oppvarming i
vinter begrunnet med at kW- prisen ble lavere enn ved å benytte strøm. Det var ikke bare
motivasjon ved å spare som var årsak til at det ble benyttet olje til oppvarming. En like stor
årsak var at vi ikke hadde noe valg. Spotmarkedet er slik oppsatt at ved bl.a liten kapasitet på
overføringsnettet må disse anleggene på to timers varsel kobles fra. Uheldig ut i fra et
miljøhensyn, men det er med på å bidra til at utgiftene holdes lavere enn om man kun benyttet
strøm.
Skjervøy kommune overtok anlegget som Skaretfisk hadde i Skjervøy havn. Dette har medført
at vår vedlikeholdsleder har fått enda flere anlegg å ta vare på og nevnte anlegg har tatt
betydelig av hans tid til oppfølging og planlegging av tiltak ved anlegget. Dette medfører mindre
tid til andre tiltak og vil slå ut på litt mindre vedlikehold for øvrig på ansvar 670.
Det er utarbeidet en energi og klimaplan for Nord- Troms, der Skjervøy er en av partene. I
økonomiplanen vil komme tilbake med tiltak som er omhandlet i planen.
Som også meldt under økonomirapporteringa i mai vil det bli behov for tilførte midler for å
utarbeide dokumentasjon som viser hvordan bygningene er bygget, vedlikeholdt og utstyrt i
forhold til regelverket. Kostnader med dette vil bli meldt til økonomiplanen og er kostnader en
ikke kommer utenom for å imøtekomme krav i.h.h.t brannlovgivningen.

Budsjettet ser ut for å holde, med usikkerhet for energiutgiftene.
671 Parker/ idrettsanlegg:
Parker og idrettsanlegg har mindre budsjett i år da bidraget på kr. 150 000,- fra
sentraladministrasjonen i forhold til sommerarbeidsplasser ble tatt som et sparetiltak i fjorårets
BØP- behandling. Dette har medført et noe mindre vedlikehold, men det er egentlig ikke blitt så
merkbart i forhold til tidligere års vedlikehold. Vi har vært offensiv mot statens vegvesen og fått
dem til å være med på noen utgifter som følge av vedlikehold etter Fv. 866, samtidig som noe er
fordelt på kommunale bygg der vedlikehold av ”grønt” rundt bygningene også naturlig hører
hjemme.
Selv om kostnadene med ”grønt” er fordelt ser det ut for at det bli et overforbruk på ansvar 671
med kr. 49 000,-

675 Renhold:
Budsjettet vil stort sett holde. Det er noe usikkerhet i forhold til om sykevikarlønn vil gå opp
med sykepengerefusjon. Her ser ut for at det kan bli en underdekning på omkring kr. 40 000,-.
Intensjonen er at det ikke skal tas inn sykevikareer i arbeidsgiverperioden. Dette viser seg å
være umulig i enkelte tilfeller der det er flere syke samtidig. Da er det ofte ikke mulig å rullere
de øvrige ansatte p.g.a at det må være et minimum for å kunne utføre et forsvarlig renhold. I
disse tilfellene må det tas inn vikarer utover arbeidsgiverperioden. For øvrig ser det ut for at
budsjettet muligens får et lite overforbruk på omkring kr. 15 000,- som vil kunne dekkes inn
innenfor etatens øvrige rammer.
676 Vaskeri:
Teknisk etat fikk fra 1. mai overført vaskeriet fra Helse- og sosialetaten. Vi ser at budsjettet er
meget lavt. Vaskeriet er avhengig av ferievikarer, her er det brukt kr. 42 000- mens budsjettet er
på kr. 21 000,-. Til nå i år er det brukt kr 19 000,- på vaskemidler, om dette holder er noe
usikkert. Det ser ut for at budsjettet vil få et overforbruk på nærmere kr. 50 000,- som følge av
for lite budsjett på ferievikar og nødvendig vedlikehold av lokalet og utstyr. Dekkes innenfor
egne rammer.
For å bedre arbeidsforholdene vil det bli meldt inn tiltak i økonomiplanen.
680 Havneforvaltningen:
På utgiftsiden vil budsjettet holde seg godt innenfor rammen. Dette kommer i hovedsak av
sparte lønnsmidler da det enda ikke er ansatt i stillingen som havnebetjent.
På inntektssiden er det litt etterslep på faktureringa. Anløpsavgift og kaiavgift ser ut for å være i
tråd med budsjett. På kaileie vil det bli mindre inntekt enn budsjettert i forhold til at kaileien i
Arnøyhamn faller bort etter salg av kaiene. I tillegg vil vi ikke få helårsvirkning for kaileie av
den nybygde kaia ved det nye notvaskeriet som følge av at den ikke var ferdig før i mai i år.

681 Skjervøyterminalen:
Skjervøyterminalen ser ut for å holde seg innenfor de rammer som er satt. Det har vært en del
store utgifter på kjøretøy. To reparasjoner utgjør et overforbruk på vedlikehold av biler med til
sammen kr. 190 000,-. Den ene reparasjonen var gearkassen på den største bilen den andre på
hengeren. For øvrig er det en del vedlikehold som klart skyldes den dårlige veistandarden som
har vært på Fv 866.
Overtidsbudsjettet får et stort overforbruk. Dette skyldes i hovedsak tilkalling på kveld/ helger
ved sykdom samt overtid som følge av ekstra kjøring. Ekstra kjøring blir fakturert og vil komme
som et pluss på inntektssiden.
På inventar og utstyr er det et relativt stort overforbruk. Dette skyldes at scannere til bruk for
elektroniske fraktbrev er kjøpt inn og belastet her. Disse var meldt i økonomiplansammenheng
for et år siden, men ble ikke prioritert og måtte uansett kjøpes for å kunne behandle dagens
system. I tillegg er det investert i telefonsystem.
Selv om Skjervøyterminalen har hatt et overforbruk på utgiftssiden i forhold til budsjett ser det
ut for i dag at området vil gå i balanse på utgifts- og inntektssiden. Det har nok vært en
inntektssvikt i år som følge av mindre gods over kai.
690 Kommunale veier:
Som meldt i økonomirapporten i mai vil vinterens forhold føre til en stor budsjettsprekk. For at
veiene sist vinter i det hele tatt skulle være kjørbare ble det gjennomført ”måtiltak”. I tillegg ble
det en del omfattende skader som følge av frost og igjenfrosne rør som det er gjort tiltak for i
sommer og høst. Det var meldt om et overforbruk på kr. 360 000,- til ekstra tiltak i mai og det
man regnet med at dette ikke ville holde. Totalt overforbruk med bakgrunn i vinterens forhold er
kommet opp i kr. 515 000,- inkludert ekstra overtid.
Etaten ber om at det overføres kr. 515 000,- på skjema 2
Konklusjon:
Etter teknisk sjefs vurdering har etaten rimelig god kontroll med budsjettene. Hvis ikke
ekstraordinære ting oppstår, eller ”prognosene” i budsjettarbeidet slår feil, vil etaten holde seg
innenfor egne rammer i 2010. Budsjettreguleringa viser at etaten dekker opp det meste av
avvikene innenfor eget budsjett.
Det som ikke dekkes er ekstraordinære utgifter i forbindelse med tiltak som måtte gjennomføres
i forbindelse med vinteren, og ekstra utgifter som følge av lønnsoppgjør.
De ekstraordinære utgiftene i forbindelse med vinteren bes dekket inn på skjema 2 med kr.
515 000,-.
I tillegg bes det om kr. 374 000,- på skjema 2, fra lønnsbufferen, for dekning av lønnsøkning.
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Økonomirapport med budsjettreguleringer høsten 2010 for kultur- og
undervisningsetaten
Vedlegg:
Budsjettendring 2010 – skjema 2

Kultur- og undervisningssjefens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning
for de behov som fremkommer av skjema 2.

Saksopplysninger:
I henhold til kommunestyrevedtak skal det avlegges økonomirapport hvert år per 15.09. Det er
delegert til etatsledelsen å foreta reguleringer med skjema 1 som omfatter flytting av midler
mellom ulike poster i samme virksomhet og også mellom de ulike virksomhetene i etaten.
Kultur- og undervisningssjefen har alt i vårhalvåret benyttet skjema 1 to ganger og har nå
foretatt årets tredje regulering ved hjelp av skjema 1. Dette for å få budsjettet mest mulig i
samsvar med forventet regnskap.
Budsjettendringsskjema 1 legges ikke ved, i og med at reguleringene her som før nevnt er
delegert til etatssjefen. Det kan opplyses at skjema 1 bl.a. er brukt til å regulere inn kr 509.000
som ut fra økonomisjefens beregninger er det som gjenstår av barnehagefondet. Dette fondet er
da kommet ned i null når man inkluderer den andelen teknisk etat vil bruke i forbindelse med
renoveringen/utbyggingen av Vågen barnehage.
Behov for tilførsel av midler – Budsjettendringsskjema 2

Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det være behov for å tilføre etaten kr
2.799.000. Av dette utgjør det sentrale lønnsoppgjøret kr 1.259.000 og lønn til lærlinger kr
240.000. Her bes det om dekning fra sentral lønnsbuffer og lærlingebuffer. Bortsett fra
lønnsøkningen og lærlingelønna er det altså behov for tilførsel av kr 1.299.000. Det må
imidlertid tilføyes at på en del områder er både utgiftene og inntektene høyst usikre fordi det
fortsatt gjenstår tre måneder av året. Det kan oppstå uventede utgifter, og en del inntekter i form
av egenandeler, refusjoner og tilskudd er fortsatt uavklart.
I følge økonomisjefen vil pensjonsutgiftene bli lavere enn beregnet i budsjettet for
medlemmene i KLP, mens de vil bli høyere for medlemmene i Statens Pensjonskasse (SPK). Ca
halvparten av etatens ansatte er med i SPK – lærerne. Dette forholdet er det tatt høyde for i de
kr 2.726.000 etaten vil trenge for å komme ut i balanse.
Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene:
200 Administrasjon
Bortsett fra årets lønnsøkning trenger ikke administrasjonen tilførsel av midler. Det gjøres
oppmerksom på at lærlingelønna er lagt her for å unngå stadig å måtte flytte denne dit
lærlingene til enhver tid befinner seg (barnehage, barneskolen, ungdomsskolen, SFO).
203 PPT
Som vanlig viser også regnskapet her svært godt samsvar med budsjettet når det gjelder
ugiftene. Imidlertid kan det ligge an til en inntektssvikt. På bakgrunn av at Skjervøy
videregående skole stadig har fått færre elever kan refusjonen fylket gir for kjøp av tjenester hos
Skjervøy PPT bli lavere enn de kr 60.000 som ligger inne i budsjettet. 2010 er for øvrig siste
året fylkeskommunen kjøper tjenester hos oss til elevene i videregående skole.
210 Felles grunnskole
Det meste av midler som lå i det opprinnelige budsjettet her, er nå fordelt mellom skolene. Det
som gjenstår av utgifter, er Skjervøy kommunes andel av driften av regionkontoret og kurs
arrangert i regi av kontoret. Her vil utgiftene først være klarlagt omkring årsskiftet.
211 Skjervøy barneskole
I tillegg til årets lønnsstigning i forbindelse med det sentrale oppgjøret, kr 397.000 inkludert
pensjon, må det tilføres kr 414.000 som følge av uforutsette behov for undervisning av
fremmedspråklige elever som er kommet til i løpet av året og fordi pensjonsutgiftene for lærerne
vil bli høyere enn forventet.
De øvrige driftspostene ser ut til å holde når det tas hensyn til de reguleringer som er gjort med
skjema 1. Også inntektene ser ut til å bli som budsjettert.
212 Skjervøy ungdomsskole
Her utgjør årets lønnsstigning kr 273.000 inkludert pensjon. I tillegg må det tilføres kr 726.000
for å dekke uforutsette utgifter med elever som er kommet til skolen i løpet av året, samt til
inndekning av de økte pensjonsutgiftene for lærerne.
Øvrige driftsutgifter og inntekter forventes å bli i samsvar med det regulerte budsjettet.

213 Arnøyhamn skole
Årets lønnsstigning er på kr 98.000 inkludert pensjon. Kr 25.000 må i tillegg tilføres som følge
av behov for norskundervisning for fremmedspråklig elev. Øvrige utgifts- og inntektsposter
forventes å bli som budsjettert.
214 Årviksand skole
Selv om lønnsstigningen for de ansatte utgjør kr 44.000 dette året, vil man her få en innsparing i
lønnsutgiftene som er beregnet til kr 187.000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes at man i
høsthalvåret har hatt noe lavere timetall enn i vårhalvåret som følge av mindre behov for
spesialpedagogiske tilleggstimer pga flytting. Øvrige driftsposter er noe presset og kan gi noe
høyere utgifter enn budsjettert.
220 Biblioteket
Lønns- og pensjonsutgiftene her er beregnet å bli kr 22.000 høyere enn budsjettert. Dette
skyldes både årets lønnsstigning og at en av de ansatte har fått utbetalt feil lønn så langt i år, et
forhold som nylig er oppdaget. Som følge av økt behov for vikar etter at en av de ansatte nå er
tilsatt i halv stilling på biblioteket og i halv stilling på kulturhuset, vil det også være behov for å
styrke bibliotekets vikarbudsjett med kr 16.000.
221 Kino
Lønns- og pensjonsutgiftene forventes her å bli kr 8.000,- høyere enn budsjettert.
Alt nå varsles at de øvrige driftsutgiftene vil bli høyere enn budsjettert. Det har vært nødvendig
å skifte ut en del EDB-utstyr og annet utstyr. Forventet overforbruk: kr 88.000.
222 Kulturhuset
I forhold til budsjettet er det forventet en overskridelse i lønnsutgiftene på kr 32.000. Dette
skyldes både årets lønnsstigning og det forhold at vikaren som nå er tilsatt for Kåre Bakken har
høyere lønn enn han hadde.
Øvrige utgifteposter ser ut til å holde. Som vanlig er det stor usikkerhet knyttet til inntektene.
Disse er foreløpig på godt under halvparten av det regulerte budsjettet – kr 20.000 av en
forventet inntekt på kr 55.000.
224 Svømme- og idrettshall
Her er utgiftene som budsjettert. Det ser ikke ut til at man vil trenge tilførsel av lønnsmidler.
Usikkerheten knytter seg til inntektene. Svømmehallen er i skrivende stund ennå ikke åpnet og
derfor er det usikker om man vil nå inntektsmålet i det justerte budsjettet – kr 48.000 i
egenbetaling. Foreløpig har man fått inn kr 24.000 for vintermånedene januar – mars 2010, så
man er for så vidt i rute. På grunn av lavt elevtall ved Skjervøy videregående skole kan det bli
en inntektssvikt i forbindelse med deres leie av idrettshallen.

229 Andre kulturformål
Består nå av tilskudd til Nord-Troms museum og til tråkkemaskin til SIK. I tillegg har vi brukt
kr 75.000 inkl. mva til å ruste opp kommunens ”Fotefarprosjekt” mot refusjon fra fylket.
Budsjettet vil derfor holde.
230 Ungdomsklubb
Her ligger det an til en innsparing i lønnsutgiftene på kr 38.000 som følge av at Kåre Bakken er
gått ut i permisjon fra 01.09.10.
Som følge av inngått avtale med huseier vil man få en uforutsett inntekt dette året på kr 120.000.
Etter avtale med økonomisjefen er disse midlene brukt til å dekke opp inntektssvikt på andre av
etatens virksomheter – kinoen, kulturhuset og svømme- og idrettshallen.
270 Felles barnehage
Her trengs en tilførsel av kr 4.000 for årets lønnsvekst.
Når det gjelder øvrige utgifter, knytter det seg usikkerhet til om posten Tilskudd til private
barnehager vil holde. En regelendring som tilsier at tilskuddet skal øke fra 85 til 88 % av
kommunens utgifter til egne barnehager, kan innebære at det blir noe høyere utgifter enn
forventet.
272 Eidekroken barnehage
Lønns- og pensjonsutgiftene ser ut til å bli kr 262.000 høyere enn budsjettert. Av dette skyldes
146.000 årets lønnsøkning etter det sentrale oppgjøret. Resterende overskridelse skyldes at man
har fått nye barn inn med særskilte behov for oppfølging.
Øvrige utgifts- og inntektsposter ser ut til å bli som forventet i forhold til justert budsjett.
273 Vågen barnehage
Årets sentrale lønnsoppgjør gjør det nødvendig å be om kr 59.000 fra den sentrale
lønnsbufferen.
Øvrige utgifts- og inntektsposter ser ut til å bli som forventet i forhold til justert budsjett.
275 Arnøyhamn barnehage
Her ser det ut til at man til tross for lønnsstigning vil komme ut som budsjettert samlet sett for
lønnspostene. Dette skyldes at en av de tilsatte har liten ansiennitet.
De øvrige utgiftspostene ser ut til å holde, og også inntektene er i samsvar med justert budsjett.
281 SFO Skjervøy barneskole

Til tross for en lønnsstigning i år på kr 46.000 inkl. pensjon, vil man få en innsparing i lønns- og
pensjonsutgiftene på kr 149.000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes at stillingen som
pedagogisk leder har stått vakant i høsthalvåret.
De øvrige utgiftspostene og driftsinntektene er i samsvar med justert budsjett.
282 SFO Årviksand
Lønnsstigningen her utgjør kr 2.000 i år, men pga kortere daglig åpningstid og nytilsatt med
lavere lønn, vil man spare inn kr 28.000 i lønn og pensjon i forhold til budsjettet. Øvrige
budsjettposter forventes å holde.
290 Kulturskolen
Lønnsstigningen her utgjør kr 31.000 for de ansatte man hadde ved oppstart av 2010. I og med
at musikkorpset igjen har startet opp, noe som har gjort det nødvendig å tilsette dirigent og andre
instruktører, vil det være behov for en tilførsel av lønnsmidler på kr 116.000.
Posten Kjøp fra andre, som består av refusjon til kirkelig sektor for 20 % stilling, vil i tillegg bli
overskredet med kr 73.000 som det ikke er mulig å ta innen eget budsjett.
293 Fysak/folkehelsetjenesten
Lønnsbudsjettet ligger her an til å bli overskredet med kr 27.000. Øvrige utgiftsposter ser ut til å
holde når man tar hensyn til forventa refusjoner og egenbetaling.
294 Voksenopplæring
Her utgjør lønnsstigningen etter det sentrale oppgjøret kr 16.000, men ut fra de tall
økonomisjefen har lagt fram for forventet pensjonsutgifter, vil man kunne spare inn kr 16.000
totalt sett i forhold til budsjettet.
Det forventes en utgift på kr 30.000 som er husleie til Skjervøy videregående skole etter flytting
dit fra 01.08.10. Dette er ikke mulig å dekke innen eget budsjett og var en utgift man ikke hadde
regnet med da budsjettet ble laget.
Den statlige tilskuddsordningen er endret, og det til gunst for staten. I forhold til budsjettet vil
man få ca kr 250.000 mindre i statlig tilskudd enn det som ligger i budsjettet.
Lærlinger
Det bes om kr 240.000 fra lærlingebufferen for å dekke lønn til etatens to lærlinger i 2010.
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Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og sosialetaten høsten
2010

Helse- og sosialsjefens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Økonomirapport pr. september 2010 tas til etterretning og utgifter slik disse fremkommer på
skjema 2 søkes innarbeidet.

Saksopplysninger
Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapport fra etatene hver vår og høst.
Ved økonomirapportringa hver høst skal det også foretas budsjettregulering hvor skjema 2
legges ved saka.
Helse- og sosialsjefene har i brev datert 08.07.10 bedt alle virksomhetslederne og NAV leder
komme med tilbakemelding om den økonomiske situasjonen i virksomheten.
Alle virksomhetene, med unntak av 1, har gitt skriftlig tilbakemelding.
Helse- og sosialsjefen gir en oversikt over forbruket på hvert ansvarsområde. Rapporten gir i
grove trekk en oversikt over situasjonen på hvert ansvarsområde når deg gjelder høyere/lavere
forbruk enn budsjettert og det samme på utgiftssida. Utgifter og inntekter er også vurdert mot
regnskapet for 2009.
Helse- og sosialsjefen la våren 2010 frem en økonomirapport hvor forbruket på hvert enkelt
ansvarsområde fremgår og hvor avvik fra budsjett er kommentert.
Budsjettsituasjonene for 2010 er våren 2010 beregnet slik:
Høyere utgift enn budsjettert
5.022.000
Høyere inntekt enn budsjettert
1.813.000

De enkelte ansvarsområder:
300. Administrasjonen.
• Mindre økning på lønn på grunn av sentralt lønnsoppgjør m.m.til skjema 2.
• Mindre økning på drift til data og nye skap for å sikre personopplysninger.
310. Helsestasjon
• Økning lønn på grunn av sentralt lønnsoppgjør, jfr. skjema 2.
• Det vises til begrunnelse for høyere utgifter lønn i økonomirapportering våren 2010.
• Interkommunal jordmorstilling har ikke blitt tatt med i økonomiplan sammenheng og det
er nå et etterslep på jordmorlønn med kr. 90.000, jfr. skjema 2 og økonomiplan 20112014 tiltak 5.
• Høyere utgift lønn kan delvis dekkes opp av lavere driftsbudsjett og sykepengerefusjon.
• Midler i opptrappingsplanen psykisk helse er ved regulering tidligere i år flytta til ansvar
444 – trivselsplan.
320. Legetjenesten
• Økning på lønn sentralt lønnsoppgjør til skjema 2.
• Lønn svangerskapsvikar/sykevikar –merutgift 75.000 reguleres mot merinntekt 150.000
• Merutgift ferievikar inkluderer også Nord-Norges permisjon på skjema 2. For å avvikle
legenes ferie+ Nord- Norges permisjon for 1 lege hadde vi inne ferievikar for legene i 5
mndr. I tillegg også ferievikar for hjelpepersonellet- utgift kr. 161.000.
• Basis- og utjevningstilskuddet i driftsavtalene gikk opp høsten 2010 og gir en merutgift
på kr. 279.000, skjema 2.
• Merinntekt driftsavtalene kr. 183.000.
• En av fastlegene ble rekruttert fra legeformidlingsfirma 1.januar til 1.oktober. Gebyr er
belasta 13709 kr. 71.000. (Her ligger også noe beredskapslønn til leger med eget firma)
Gebyr legeformidlingfirma er ikke budsjettert og tas på skjema 2.
• Ved beregning av ny beredskapsavtale høsten 2009 ble det glemt å ta med feriepenger
som utgjør en merutgift på kr. 74.000-skjema 2
• Avvik på drift skyldes i all hovedsak økte utgifter brukerstøtte og datalisenser med totalt
22.000.
• Merinntekt refusjon fra staten 40.000
321. Fysioterapitjenesten
• Mindre lønnsøkning til skjema 2
• Noe økning drift som i det vesentligste skyldes økte utgifter driftsavtale
• Økning inntekt på grunn av høyere statstilskudd. Varig reduksjon på egenandeler
350. Barnevern og sosialtjenesten
• Avvik fastlønn – sentralt lønnsoppgjør til skjema 2.
• På grunn av problemer med å overholde frister i barnevernet og saksbehandle søknader
om avlastning m.m. har det vært tatt inn vikar og jobbet overtid som totalt vil koste kr.
106.000. Overtid for barnevernsarbeiderne er også belasta 360 og utgjør kr. 32.000.
• Av samme grunn som i punktet overfor er det leid inn barnevernkonsulent til en kostnad
på kr. 243.000 i 2010, jfr. rapportering våren 2010.

351. Tilskudd eldre og uføre.
Mindre avvik på utgiftssida er regulert mot høyere inntekt.
354. Sosialtjenestelovens kap.4.
Det er foretatt en del oppydding mellom ansvar 354, 372 og 375.
• Lønn forebyggende tiltak(støttekontakt, avlastning) og omsorgslønn trenger i henhold til
vedtak en økning på kr. 454.000 – skjema 2.
• Utgiftsdekning som er knytta opp mot støttekontakt har et merforbruk på kr. 35.000
355. Edruskapsvern.
Mindre avvik- lavere utgifter enn budsjettert.
360. Barnevern
Her er det foretatt omfattende reguleringer innafor ansvarsområdet. Budsjettet totalt sett ser ut til
å holde, jfr. rapportering våren 2010.
370. Hjemmetjenesten.
• Svangerskapslønn og lønn sykevikar har et forbruk på 249.000 over budsjett og
reguleres mot høyere inntekt med 66.000.
• Totalt er det er overforbruk på lønnsarter med kr. 362.000 hvor merutgifter ferievikarer
og tillegg utgjør det største beløpet. Feilføring tillegg gir lavere fastlønn.
• Merutgifter drift utgjør 187.000.
§ Trygghetsalarmer/nøkkelbokser – merutgift 40.000
§ Leasing avtaler med dyr el-bil og drivstoff har en samlet merutgift på kr. 110.000
• Høyere inntekt enn budsjettert ressurskrevende brukere med kr. 198.000.
sykepengerefusjon anslås til å bli lavere enn budsjettert.
372. Hjemmehjelpstjenesten
Her er det foretatt omfattende reguleringer hvor utgifter omsorgslønn/støttekontakt har vært ført
under flere ansvar og alt nå er flytta til 354.
• Merutgift lønn med kr. 60.000 til skjema 2. Innleie ekstrahjelp utgjør 67.000 og henger
sammen med at flere har fått hjemmehjelp hvor behovet ikke kan dekkes innafor ordinær
bemanning.
• Merinntekt egenandeler hjemmehjelp med kr. 30.000
373. Hybelhus for eldre
Ingen vesentlig avvik.
375. Omsorgs- og avlastningsboligene.
Her er det foretatt reguleringer mot 354.
• Høyere utgift lønn sykevikar regulert mot høyere inntekt med henholdsvis 180.000 og
200.000.
• Lønnsarter vikarer har et overforbruk med 484.000. Det største overforbruket er tillegg
hvor det er feilføring mot for lav belastning fastlønn. Det er brukt betydelig summer på
opplæring av vikarer. Faste stillinger på helg har ikke vært besatt og den enkelte vikar
har måttet få opplæring for å kunne yte en forsvarlig tjeneste i forhold til brukerne.

•
•

•

Merutgift fastlønn er beregnet til kr. 537.000. utgifter til assistenter i skoletida er lagt
fast inn i budsjettet, jfr. økonomiplan 2010-2013. utgiftene blir større fordi ressursen er
økt med 1 assistent i tillegg 3 dager pr. uke.
2 av brukerne er ressurskrevende brukere hvor vi mottar statlige tilskudd. Tilskudd i
2010 er konkrete beregninger på de utgiftene vi hadde i 2009. Inntekten er kr. 557.000
høyere enn budsjettert. Tidligere har for høy del av den samlede inntekten blitt
inntektsført 370 og dette er nå retta opp.
Etaten krever refusjon fra SVS for assistenter i skoletida og her er inntekten vurdert å
være 68.000 høyere enn budsjettert.

377. Psykiatritjenesten
• Lønnsarter har et høyere forbruk enn budsjettert med kr. 351.000 (sykevikar ikke
medregnet) hvorav 137.000 er fastlønn.
• Utgift sykevikar regulert mot sykepengerefusjon med henholdsvis 85.000 og 155.000
• Driftsutgifter har lavere kostnad enn budsjettert
• Egenandeler kjøp av mat må reduseres varig med kr. 60.000 etter at husmor sluttet.
378. Omsorgsboliger Malenaveien 2&4.
• Virksomheten har 3,7 ledige stillinger som bare i noen grad er erstattet med vikar på
lønnsart fastlønn. Grunnen til denne situasjonen er at ansatte har vært sykemeldt, har gått
ut i midlertidig uføretrygd, arbeidsavklaringspenger m.v. Lavere utgift enn budsjettert
med kr. 430.000 på fastlønn. Dette må også sees mot feilføring tillegg som skulle vært
ført på fastlønn.
• Øvrige vikarutgifter er kr. 312.000 høyere enn budsjettert og tilskrives hovedsakelig
tillegg som skulle vært ført på fastlønn.
• Noe økning sykevikar og svært lav sykepengerefusjon.
• Økte vikar utgifter skyldes også at brukerne har vært på turer og må sees mot
egenandeler.
• Driftsutgifter har bare mindre avvik.
379. Aktivitetssenter
Ingen kommentarer her.
380. Skjervøy sykestue og sykehjem
• Fastlønn er beregnet til kr. 350.000 utover dagens budsjett, herunder inkludert ugifter til
sentralt lønnsoppgjør.
• Vikarer – 10202, 10203, 10204, 10207 og 10400 har samlet er overforbruk med kr.
765.000
• Virksomheten har måttet bemanne opp på grunn av ressurskrevende bruker på alle vakter
fra september og har også måttet bemanne store deler ellers i året. Lønn annen
ekstrahjelp har derfor et overforbruk med kr. 500.000. Det vises til økonomiplan 20112014, jfr. tiltak 10.
• Sykevikar har en beregnet merutgift på 150.000 og svangerskapsvikar 800.000. Disse
utgiftene dekkes av merinntekt.
• Driftsutgifter har et større forbruk enn budsjettert. De største beløpene gjelder matvarer,
medisiner og forbruksvarer. Det er meldt i økonomiplanen om behov for ny
dekontaminator uten at det ble bevilget penger til den. Da den ”gikk” måtte vi kjøpe ny
straks til en kostnad på 73.000. Stort sett dekkes merutgifter drift av økte egenandeler og
salg av middag.

390. NAV
• Kommunestyret vedtok i sak 15/10 av stilling for saksbehandler skal økes med 50% fra
1.august 2010. NAV skal dekke 50% av denne stillinga.
• På bakgrunn av stor arbeidsbelastning er et leid inn ekstra til kr. 66.000
• Kvalifiseringsstønad/individstønad er beregnet til kr. 692.000 og merinntekt kr. 502.000.
• Merutgifter økonomisk sosialhjelp er beregnet til kr. 700.000.
• Det synes som om inntekt avdra på lån er for høyt budsjettert og reduseres med 70.000.

Vurdering:
Forklaringene på forbruket fremkommer i kommentarene under hvert enkelt ansvar. Stort sett
var det gitt signaler om dette budsjettforbruket ved økonomirapportering våren 2010.
Følgende høyere forbruk enn budsjettert fremkommer av budsjettreguleringsskjema 2:
Merutgifter lønn kr. 5.210.000
Merutgifter drift kr. 824.000
Hovedforklaring på merutgifter lønn:
• Utgifter relatert til lønnsoppgjøret
• Merutgifter ferievikar 591.000
• Merutgifter lønn andre vikarer kr. 526.000
• Merutgifter tillegg kr. 834.000
• Merutgifter lønn annen ekstrahjelp kr. 704.000
• Merutgifter overtid kr. 306.000
Hovedforklaring merutgift drift:
• Merutgift økonomisk sosialhjelp med kr. 750.000
• Avtale med barnevernkonsulent kr. 243.000
Merutgifter lønn dekkes av:
• Lønnsbuffer
1.371.000
• Lærlingebuffer
339.000

Skjervøy den 30.oktober 2010

Lise Román
Helse- og sosialsjef

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/2727 -7

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

01.10.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
95/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
21.10.2010

Søknad om deling av eiendommen Skognes 51/17
Henvisning til lovverk:
Jordlovens §§ 9 og 12
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til jordlovens §§ 9 og 12 og godkjenner fradeling av i alt 80 daa bestående
av 7 daa innmarksbeite og 73 daa annet uproduktivt areal med påstående bygninger fra
eiendommen gnr. 51 bnr. 17 i Skjervøy kommune som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har liten landbruksmessig interesse. Siden
arealet er brattlendt med dårlig arrondering. Det har ikke vært jordbruksdrift på eiendommen
siden 1974 og den har vært ubebodd i om lag like lang tid.

Saksdokumenter:
•
•
•

Søknad om deling datert 31.05.10
Høringsbrev fra teknisk etat, datert 02.06.10
Kart fra Nijos og øk. kartverk

Vedlegg:
Flyfoto
Saksopplysninger:
Søkere: Signe Trætten, 9181 Hamneidet
Dagmar Johansen, Simavåg, 9180 Skjervøy
Johan A. Hansen Straumesvingen 6C, 5151 Straumsgrend
Anna Skognes, Spondalen 68, 5121 Ulset
Erna Sørgård, Sev. Steffensenv. 38, 9180 Skjervøy
Robert Hansen, Trollveien 8, 9180 Skjervøy

Åse Adolfsen, Simavåg, 9180 Skjervøy
Eiendommen ligger på Skognes på Kågen. Området er LNF- sone 2, som både er områder av
landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse kan
tillates.
I flg. gårdskart fra Nijos har eiendommen totalt 405 daa. Av dette er 7 daa innmarksbeite, 337
daa uproduktiv skog og 61 daa annet uproduktivt areal
Søknaden gjelder fradeling av en parsell på 80 daa med påstående bygninger her inkludert
bolighuset. Arealet på omsøkte parsell utgjør 7 daa innmarksbeite, 72 daa annet areal og 1 daa
med påstående bygninger.
Formålet med fradelingen er at eierne ønsker å selge den bestående bygningsmassen som ikke
har vært brukt de siste 30 åra. Resten av eiendommen ønsker de å benytte til uttak av brensel. Ut
over dette skal det ikke utføres nye tiltak på eiendommen. Siste gang det er registrert
jordbruksdrift på eiendommen er i 1974, da hadde bruket 8 vinterfora sauer.
Vurdering:
Hele eiendommen er brattlendt. Også arealet med bygninger og det som utgjør innmarka. I
tillegg går fylkesvei 866 gjennom eiendommen og det som var innmarksarealet. Dette gjør at det
ble skapt en dårlig og vanskelig arrondering etter at vegen kom. Eiendommen har i dag
begrenset landbruksmessig interesse. Den har vært ute av drift i 36 år og ubebodd om lag like
lenge.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/2727 -8

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Eivind Mathisen
Dato:

06.10.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
96/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
21.10.2010

Søknad om deling av eiendommen 51/17 på Kågen
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Vedlegg
1 kart
2 Søknad om deling
3 Søknad om deling - høring
4 Varsel om befaring
5 uttalelse
6 uttalese
7 uttalelse
8 Søknad om deling av eiendommen Skognes 51/17
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Planutvalget viser til plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-2 og godkjenner fradelingen av en
parsell på 80 da fra eiendommen 51/17 på Kågen.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal utføres nye tiltak på eiendommen og at
fradelingen ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.

Saksopplysninger
Søker:

Signe Trætten, 9181 Hamneidet
Dagmar Johansen, Simavåg, 9180 Skjervøy
John A Hansen, Straumesvingen 6c, 5151 Straumsgrend
Anna Semine Skognes, Spondalen 68, 5121 Ulset
Erna Sørgård, Sev. Steffensensv 38, 9180 Skjervøy

Robert Hansen, Trollveien 8, 9180 Skjervøy
Åse Adolfsen, Simavåg, 9180 Skjervøy
Erverver:
Søknaden er mottatt 31,05,2010 og gjelder fradeling av en parsell på 80000 kvm fra
eiendommen 51/17 ved Skognes på Kågen.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
ikke innkommet bemerkninger til saken.
Planstatus:
Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder
hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører
dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til
anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til
anvendelse.
Adkomst/avkjørsel:
Den omsøkte eiendom har adkomst i fra fylkesvei.
Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som
har merknader til søknaden.
Vurdering
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynene bak den bestemmelsen det dispenserer fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF- sone 2, hvor det gis åpning for at
fritidsbebyggelse kan tillates hvis tiltaket ikke kommer i konflikt med andre
arealbruksinteresser.
Søknaden har vært sendt ut på høring til berørte fagetater. De har ikke kommet med noen
merknader til fradelingen.
Formålet med fradelingen er at eierne ønsker å selge den bestående bygningsmasse som ikke har
vært i bruk de siste 30 åra. Resten av eiendommen ønsker de å benytte til uttak av brensel. Ut
over dette skal det ikke utføres nye tiltak på eiendommen.
En mener derfor at en fradeling som omsøkt ikke vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser og vil derfor tilrå fradelingen.
Konklusjon
Med bakgrunn i saksutredningen vil en tilrå fradelingen som omsøkt.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

«REF»

2010/2727-2

19967/2010

L33

02.06.2010

Søknad om deling - høring
Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en parsell fra eiendommen gnr
51 bnr 17 i Skjervøy kommune. Tomten ligger innenfor 100 meters belte.
Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §§ 1-8 og
19-1.
Søker: Robert Hansen, 9180 Skjervøy m/flere.
Erverver:
Parsellen som søkes fradelt er på ca 80 da og ligger ved Skognes på Kågen.
Formålet med fradelingen er at eierne ønsker å selge den bestående byningsmasse som ikke har
vært i bruk de siste 30 åra. Resterende ønsker de å benytte til uttak av brensel. Ut over dette skal
det ikke utføres nye tiltak på eiendommen.
Den omsøkte tomt ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.
Avkjørsel/adkomst: Eiendommen har i dag avkjørsel fra fylkesvei.
Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.
Kulturminner: I følge økonomisk kartverk er det ikke registrert kulturminner på eiendommen.
Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.
Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.
Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Med bakgrunn i det overnevnte vil Skjervøy kommune stille seg positivt til en fradeling.
Vi ber om snarlig uttalelse i saken.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:
Landbruksforvaltningen
Norges vassdrags- og energidirektorat Region
Nord
Troms Fylkeskommune
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd.
Statens Vegvesen Region nord

postboks 145-G
Postboks 394

9189
8505

Skjervøy
NARVIK

Postboks 6600
Avjovargeaidnu 50
Avzziluodda
Postboks 6105
Postboks 1403

9296
9730
9520
9291
8002

Tromsø
KARASJOK
KAUTOKEINO
TROMSØ
BODØ

Side 2 av 2

SÅMEDIGGI

SAMETINGET

Åvjovårgeaidnu 50
9730 Kåråijohka/Karasjok
Telefovdna +47 78 47 40 00
Telefåksa +47 78 47 40 90

Skjervoy komune
Postboks 145-G

samediggi@samediggi.no
wvm.samediggi.no
NO 974 760 347

9189SKJERVØY

ASSEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

DIN OUJ./DERESREF.

MIN 0.1.1J./VÅR
REF.

BEAIVI/DATO

Kristine Jakobsen,

10/3340 - 3

22.06.2010

kristine.jakobsen@sarnediggi.no

Alrnmut go våIddåt oktavuoda/
Oppgis ved henvendelse

Varsel om befaring - Fradeling Gbnr. 51/17 Skjervøy kommune
Vi viser til deres brev av 2.juni 2010.
Sametinget har ikke ddligere vært på befaring i det aktuelle området. Ut fra vår kjennskap til samisk
landskapsbruk vurderer vi det som sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i tiltaksområdet.
Vi rnå derfor foreta en befaring før vi kan uttale oss til saken. Tiltaket kan ikke iverksettes før
befaringen er foretatt, og vår uttalelse foreligger. Befaringen vi bli utført i løpet av feltsesongen...
Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, jf. Lov 9.juni 1978nr. 50 om
kulturminner (kml.) 4 andre ledd.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Dearvvuodaiguin/Med
p
kl_5tivue
Knstine Jåkobsen
førstekonsulent
Kopiija / Kopi til:
Troms fylkeskommune

hilsen

ingvnu

Kulturetaten

9296 TROMSØ

Larsen

Statens vegvesen
Skjervøy kommune
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY

Behandlendeenhet:
Region nord T

I

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Deresreferanse:

Vår dato:

Stein Jaatun - 77617067

2010/115961-002

2010/2727-2

06.07.2010

Robert Hansen - gnr.51 bnr.17 Skjervøy kommune - fradeling
Statens vegvesen viser til høring på søknad om deling av grunneiendom.
Statens vegvesen har ingen innvendinger til fradelingen.
Plan og forvaltning
Med hilsen

Stein Jaatun
Vegforvalter

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51

Kontoradresse
Sentrum 33

Fakturaadresse
Statens vegvesen

firmapost-nord@vegvesen.no

9156 STORSLETT

Regnskap
Båtsfjordveien 18

8002 Bodø

Org.nr: 971032081

9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

e

SAMEDIGGI

SAMETINGET

Âvjovårgeaidnu 50
9730 Kåra.johka/Karasjok
Telefovdna +47 78 47 40 00
Telefåksa +47 78 47 40 90

Skjervøy kommune
Postboks 145 - G

samediggi@samediggi.no
www.samediggi.no
NO 974 760 347

9189 SKJERVØY

MIN OUJIVÅR REF.

BEAIVI/DATO

Kristine Jakobsen, +47 90 71 73 38

10/3340 - 4

22.07.2010

kristine.jakobsen@samediggi.no

Alrnmut go vålddåt oktavuoda/

ASSEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

DIN O.LIJIDERESREF.

Oppgis ved henvendelse

Uttalelse - Fradeling Gbnr. 51/17 Skjervøy kommune
Vi viser til Deres brev av 02.06.2010 og til vårt brev av 22.06.2010.
Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner.
Sametinget har ingen merknader til saken.
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
omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §§ 8 og9.
Vi forutsetter at dette pålegget formidles 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 fylkeskommune.
Dearvvuodaiguin/Med

hilsen

Camilla Olofsson
førstekonsulent

Kristine Jakobse
førstekonsulent
Kopfija / Kopi til:
Troms fyikeskommune

Kulturetaten

9296 TROMSØ

Oarje-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark
Skjervøy kommune
Skolevn. 6, Pb. 74
9189 Skjervøy

Din ålj./Deres ref.:
2010/2727-2

Min cuj./Vår ref:
2010/1995/12685/2010/MLH/414.2

Ddhton/Dato:
18.08.2010

Uttalelse til søknad om deling av gur 51 bnr 17 ved Skogsnes i Kågen i Skjervøy kommune
Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til søknad om deling under gårdsnummer 51,
bruksnummer 17 i Skjervøy kommune, slik beskrevet i høringsbrevet med vedlegg.
Denne uttalelsen er gitt medhold av Områdestyrets delegasjon i sak 62/2009.

Med hilsen

Kk,a,t4k
Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom
M4ie Louise Øverli Hamr
Rådgiver

Saksbehandlers telefon: 78 48 46 02

Äolreassa - Adresse
NB! Ny adresse / Odda Cujuhus
Bredbuktnesveien 50B
9520 Kautokeino

Telefovdna - Telefon

Telefdksa - Telefaks

78484600
www.reindrift.no

78484610

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/2727 -7

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

01.10.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
95/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
21.10.2010

Søknad om deling av eiendommen Skognes 51/17
Henvisning til lovverk:
Jordlovens §§ 9 og 12
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til jordlovens §§ 9 og 12 og godkjenner fradeling av i alt 80 daa bestående
av 7 daa innmarksbeite og 73 daa annet uproduktivt areal med påstående bygninger fra
eiendommen gnr. 51 bnr. 17 i Skjervøy kommune som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har liten landbruksmessig interesse. Siden
arealet er brattlendt med dårlig arrondering. Det har ikke vært jordbruksdrift på eiendommen
siden 1974 og den har vært ubebodd i om lag like lang tid.

Saksdokumenter:
•
•
•

Søknad om deling datert 31.05.10
Høringsbrev fra teknisk etat, datert 02.06.10
Kart fra Nijos og øk. kartverk

Vedlegg:
Flyfoto
Saksopplysninger:
Søkere: Signe Trætten, 9181 Hamneidet
Dagmar Johansen, Simavåg, 9180 Skjervøy
Johan A. Hansen Straumesvingen 6C, 5151 Straumsgrend
Anna Skognes, Spondalen 68, 5121 Ulset
Erna Sørgård, Sev. Steffensenv. 38, 9180 Skjervøy
Robert Hansen, Trollveien 8, 9180 Skjervøy

Åse Adolfsen, Simavåg, 9180 Skjervøy
Eiendommen ligger på Skognes på Kågen. Området er LNF- sone 2, som både er områder av
landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse kan
tillates.
I flg. gårdskart fra Nijos har eiendommen totalt 405 daa. Av dette er 7 daa innmarksbeite, 337
daa uproduktiv skog og 61 daa annet uproduktivt areal
Søknaden gjelder fradeling av en parsell på 80 daa med påstående bygninger her inkludert
bolighuset. Arealet på omsøkte parsell utgjør 7 daa innmarksbeite, 72 daa annet areal og 1 daa
med påstående bygninger.
Formålet med fradelingen er at eierne ønsker å selge den bestående bygningsmassen som ikke
har vært brukt de siste 30 åra. Resten av eiendommen ønsker de å benytte til uttak av brensel. Ut
over dette skal det ikke utføres nye tiltak på eiendommen. Siste gang det er registrert
jordbruksdrift på eiendommen er i 1974, da hadde bruket 8 vinterfora sauer.
Vurdering:
Hele eiendommen er brattlendt. Også arealet med bygninger og det som utgjør innmarka. I
tillegg går fylkesvei 866 gjennom eiendommen og det som var innmarksarealet. Dette gjør at det
ble skapt en dårlig og vanskelig arrondering etter at vegen kom. Eiendommen har i dag
begrenset landbruksmessig interesse. Den har vært ute av drift i 36 år og ubebodd om lag like
lenge.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/3552 -7

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Eivind Mathisen
Dato:

08.10.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
97/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
21.10.2010

Søknad om deling av eiendommen 60/43 i Akkarvik
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Vedlegg
1 kart
2 Søknad om deling
3 Høring, deling av eiendom
4 uttalelse
5 uttalelse
6 Søknad om deling av eiendommen 60/43 i Akkarvik
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Planutvalget viser til plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-2 og godkjenner fradelingen av en
nausttomt på 150 kvm fra eiendommen gnr 60 bnr 43 i Akkarvik.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at fradelingen ikke vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser.

Saksopplysninger
Søker:

Anna Andreassen, v/ Ulla Brith Rånes, 9024 Tomasjord

Erverver:

Åge Williamsen, 9100 Kvaløysletta

Søknaden er mottatt 15,06,2010 og gjelder fradeling av en tomt på 150 kvm fra eiendommen
60/43. Tomten skal benyttes til oppføring av naust.

Eiendommen 60/43 ligger ca 300 meter sør for fiskebruket i Akkarvik.
Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
ikke innkommet bemerkninger til saken.
Planstatus:
Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder
hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører
dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til
anvendelse. Samtidig ligger tiltaket innenfor 100 meters beltet, slik at det også må dispenseres
fra § 1-8 i samme lov.
Adkomst/avkjørsel:
Det søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.
Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som
har merknader til søknaden.
Vurdering
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynene bak den bestemmelsen det dispenserer fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF- sone 2, hvor det gis åpning for at
fritidsbebyggelse kan tillates hvis tiltaket ikke kommer i konflikt med andre
arealbruksinteresser. I denne sak gjelder det fradeling av tomt for oppføring av naust.
Søknaden har vært sendt ut på høring til berørte fagetater. De har ikke kommet med noen
merknader til fradelingen. På eiendommen 60/43 står det i dag et naust. Den omsøkte
nausttomta vil grense opp mot denne.
En mener derfor at en fradeling som omsøkt ikke vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser og vil derfor tilrå fradelingen.
Konklusjon
Med bakgrunn i saksutredningen vil en tilrå fradelingen som omsøkt.

••

NIC'

••• • •,

. ••

2/

;IP"

.

tr"..•

Nit

• 60/12

A

•

12

M831,en‘1(1
AV

A

•

_._

4
,4

O ></ 6-"1

/

'

I\

••• =A__,J 1 ,•..
v ...
\ .:::..5,--- :.,
' A• -1-...

\

-

\
1
"\-::,•60/12,

3. .
'..C7A.
------

\

t
• l 60/ ..
....,
\ .
.....6

tr..

\
.•'.\ 50/`77 ,
•• \
' '

. :..
-A-c—- •• :.

\

1.

:1

60/62v
s ,

..", , cp)(6

18?,
5
----------\\V....

f\
..1\,.

017 -

Akkaivik
‘\ \

....\ "....s..k\o,
le '

«
\''..... \ ......
'\ il, ....,..

)

I
//

/10

0
:6...„.„..,...

/
\

, 635
-16

\

\ o) \ \ ,ilt \

1°)
60/10
O)A . •

1

'

\\-. \ "...
‘ • '• V
0,
.'..\ \

"1‘ \

/11 \',.

.,

10

4
..:4

'

\ \

: ...- P(4 1 \ ''..— 60/1 S
i
• Solbakken..,
1

•

:

o>

y

-

St‘' t"`"
• eVia

0

•

jfr. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23 juni 1978 med tilhørende forskrifter og §§ 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14 juni 1985
Til oppmålingsmyndigheten

Kartforretningov r:
- hele grunnei
ommen
uten deling

B - festegrunn
C

D Grensepåvisningetter målebrev
Deling av grunneiendom
E med kartforretning over parsell

- enkelte grenselinjer,
grensejusterin er

Areal som ønskes
fradelt/bortfestet(I alt)

Andre
opplysninger
(f.eks. andre
rettighetshavere av
betydning

Adresse/telefon Ok

el

at

OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON / SØKNAD fylles ut av søker

Det må legges ved kart / orienterenderiss og andre dokumentersom viser grenser og naboforhold.
Nabooppgavennedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel
og kvittering for at varsel er gitt / sendt.

Varehandel/ bank / forsikring /
hotell / restaurant

Annet kommunikasjonsareal/ teknisK anle

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
Søknad om
avkjørselstillatelsevedlegges

Atkomst sikret
ifølge vedlagte dokument

Privat fellesvannverk
Tilknytingstillatelsevedlegges

Privat enkeltanl,
Privat fellesanl.
Utslippstillatelse gitt

Søknad om utslippstillatelse vedlegges

•

Avløp sikret ifølge
vedlagte dokument

q--(0 5o •&'c›c.

Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2010/3552-2

Løpenr:

25780/2010

Arkivkode

L33

Dato

12.07.2010

Høring, deling av eiendom
Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en tomt fra eiendommen gnr 60
bnr 43 i Skjervøy kommune.
Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §§ 1-8 og
19-1.
Søker: Anna Andreassen, 9024 Tomasjord
Erverver: Åge Wiliamsen, 9100 Kvaløysletta
Tomten som søkes fradelt er på 150 kvm og ligger i Akkarvik på Arnøy, ca 300 meter sør for
fiskebruket.
Den omsøkte tomt ligger på nedsida av veien og det er tenkt å føre opp et naust.
Den omsøkte tomt ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.
Avkjørsel/adkomst: Det søkes om avkjørsel fra kommunal vei.
Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.
Kulturminner: I følge økonomisk kartverk er det ikke registrert kulturminner på parsellen.
Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.
Bebyggelsen i Akkarvik er en blanding av bolig og fritidsbebyggelse.
Friluftsinteresser: En forventer at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre interesser.
Reindrift: Det er reindrift på Arnøy, men det er lite trolig at reindriftsinteressene vil bli berørt av
denne fradelingen.

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

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Med bakgrunn i det overnevnte vil Skjervøy kommune stille seg positivt til en fradeling.
Vi ber om snarlig uttalelse i saken.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526
Vedlegg
1 søknad
2 kart
Tilsvarende brev sendt til:
Troms Fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord
Landbruksforvaltningen
Statens Vegvesen Region nord
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd.

Postboks 6600
Postboks 394
postboks 145-G
Postboks 1403
Avjovargeaidnu 50
Postboks 6105

9296
8505
9189
8002
9730
9291

Tromsø
NARVIK
Skjervøy
BODØ
KARASJOK
TROMSØ
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Norges
vassdrags-og
energidirektorat

Skjervøy kommune - Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

Vår dato: 2
UJI 2010
Vår ref.: NVE 201003905-2 miefor
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2010/3552-2

Saksbehandler:
Eva Forsgren
76 92 33 73

NVE har ingen merknader til søknad om fradeling av tomt fra GBnr
60/43 - Akkarvik på Arnøy - Skjervøy kommune
NVE viser til oversendt høring datert 12.7.2010 vedrørende fradeling av tomt til naust.
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir innarbeidet
arealplaner. NVE skal varsles om oppstart av planarbeid og få tilsendt planprogram og arealplaner
inkludert dispensasjonssaker, for planer som omfatter eller berører:
•

Vassdrag og vassdragsnære områder, særlig verna vassdrag og nedbørsfelt til verna vassdrag,
dammer, flom- og erosjonssikringsanlegg samt flomutsatte områder

•

Eksisterende energianlegg, anlegg under konsesjonsbehandling eller andre kjente planer for nye
energianlegg

•

Tiltak i områder som kan være utsatt for skredfare

NVE kan ikke se tiltaket berører noen av de overnevnte punktene og har derfor ingen merknader til
saken.
Med hilsen

va Forsgrent—
senioringeniør

Aage Josefsen
regionsjef

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

Hovedkontor

1 Region Midt-Norge

i Region Nord

i Region Sør

Region Vest

Drammensveien 211

i Vestre Rosten 81

1 Kongens gate 14-18

1 Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

0212 OSLO

i 7075 TILLER

i Postboks 394

i Postboks 2124

i Telefon: 72 89 65 50

I 8505 NARVIK

i 3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

1 2307 HAMAR

I Telefon: 76 92 33 50

1 Telefon: 33 37 23 00

Telefon: 57 83 36 50

1 Telefon: 62 53 63 50

i Postboks 53

I Vangsveien 73
1 Postboks 4223

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/3552 -5

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

26.08.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato

Søknad om deling av eiendommen 60/43 i Akkarvik
Henvisning til lovverk:
Jordlovens § 12
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet i Skjervøy viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av 0,150 daa annet
areal for oppføring av naust på eiendommen gnr. 60 bnr. 43 i Skjervøy kommune som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt at tomteområdet ikke har landbruksmessig interesse, siden
området ikke er dyrka eller dyrkbart.

Saksdokumenter:
• Søknad om deling, datert 15.06.10
• Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy, datert 12.07.10
• Kopi av øk. Kartverk
Vedlegg:
Flyfoto
Saksopplysninger:
Søker: Anna Andreassen, 9024 Tomasjord
Erverver: Åge Williamsen, 9100 Kvaløysletta
Tomta som søkes fradelt er på 0,150 daa og ligger i Akkarvik på Arnøya, ca. 300 meter sør for
fiskebruket. Tomta ligger på nedsida av veien med formål å oppføre naust. Tomta berører ikke
dyrka eller dyrkbar jord.

Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor det både er områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.
I flg. gårdskart fra NIjos har eiendommen totalt 71 daa, av dette er 6 daa fulldyrka jord, annet
markslag utgjør 65 daa
Vurdering:
Det er ikke landbruksdrift på eiendommen eller i Akkarvik. Tomta som er tenkt brukt til
oppføring av naust ligger nedfor veien, og berører ikke dyrka eller dyrkbar jord.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/9800 -31

Arkiv:

K01

Saksbehandler: Yngve Volden
Dato:

08.10.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
98/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
21.10.2010

Søknad - motorferdsel i utmark, Geitvika
Henvisning til lovverk:
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag
Vedlegg
1

Søknad om kjøring til Geitvika

2

kart

3

Eiendomskart

Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Søker må fremskaffe grunneieres tillatelse.
2. Det gis tillatelse for transport av bagasje/ utstyr og vedkjøring som omsøkt, under
forutsetning av at det blir gitt grunneieres samtykke.
3. Dispensasjonen hjemles i §§ 5 C og E i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og vassdrag.
4. Dispensasjonen gjelder for sesongen 2010/ 2011 og gjelder for snøscooter med
reg. nr. ZC 1393
5. Dispensasjonsvedtak, og bekreftelse på grunneiers samtykke skal medbringes ved
kjøring på omsøkte trase.

Saksopplysninger
Tommy Mikkelsen søker om dispensasjon for motorferdsel i utmark med snøscooter for
vinteren 2010/2011. Det søkes dispensasjon for § 5C bagasje/ utstyr til hytte og § 5E
vedkjøring. Dispensasjon søkes for en trase som går fra Akkarvik til Geitvika(vedlagt kart).
For å kunne gi dispensasjon er det nødvendig med grunneiers samtykke og må innhentes av
søker.
Vurdering
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag §§ 5 C og E kan det
gis dispensasjon for bruk av snøscooter. For at tillatelse skal være gyldig må grunneiers
samtykke framskaffes. Dette er søkers ansvar. Vedlagt oversikt over eiendomsgrensene.

Skjervøy kommune
Teknisk etat

SØKNADSKJEMA —MOTORFERDSEL I UTMARK
KJØRERUTE SKAL TEGNES INN PÅ
KART SOM VEDLEGGES SØKNADEN.

NAVN
ADR

t.0

POSTSTED
TLF.NR

;?MOTORKJØRETØY TYPE

VED SØKNADER ETTER § 5B I
FORSKRIFTEN SKAL DET FØLGE MED
LEGEATTEST AV NY DATO HVOR DET
TYDELIG KOMMER FRAM AT
SØKEREN ER VARIG
BEVEGIFUNKSJONSHEMMED
SØKNADER UTEN NØDVENDIGE
VEDLEGG VIL IKKE BLI BEHANDLET
FØR DISSE FORELIGGER.

t.o.
REGISTRERINGSNR.
LUFTFARTØY TYPE

Søkers under krift
11;

t‹,

Sted / Dato
TIDSROM:

4.- fiESONG

2.

SÆRSKILT TIDSROM
SÆRSKILT DATO
FORMÅL:TRANSPORT I / AV / TIL:

n §5 A: ERVERVSKJØRING
§ 5 B: FUNKSJONS/
BEVEGELSESITEMMED
§ 5 C: BAGASJE/UTSTYR
TIL HYTTE
§ 5 D: KJØRING I UTMARKSNÆRING FASTBOENDE
ANGI FORMAL(eget vedlegg)

Søknaden behandles i medhold til lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr 82 og nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag.
I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med
mindre annet følger av lov om motorferdsel eller med
hjemmel i loven.
Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy
(bil, traktor, motorsykkel, beltebil. snøscooter e.1)
båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med
motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt
og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker.
Det er nødvendig med grunneiers samtykke ved
motorferdsel på privat grunn. Tillatelse må innhentes fra
grunneier av søker. Den enkelte grunneier kan normalt
forby motorferdsel i utmark. Grunneier kan ikke hindre
redningstjeneste o.l. som skjer i henhold til
nødrettsreglen.
For kjøring langs riks- og fylkesveger må det søkes om
dispensasjon fra vegkontoret.(skriftlig)

KOMMUNENS VEDTAK: Sak nr.:
INNVILGET

AVSLAG

§ 5 E: VEDKJØRING

n §6: ANNET SÆRLIG BEHOV

Sign.

dato

(eget vedlegg)
TILLATELSEN M/KART SKAL
MEDBRINGES UNDER KJØRING.

r!,1

Kartutskrift

907m

Målestokk1:39821
• r,

7R

550

Akkir

-

dl

:-

AkisarI i levib
fixd

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/9800 -30

Arkiv:

K01

Saksbehandler: Yngve Volden
Dato:

08.10.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
99/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
21.10.2010

Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV
Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Rundskriv T- 1/96
Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV til hytte på Engnes
2 søknadsskjema
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Werner Thomassen gis dispensasjon for bruk av ATV, reg. nr FK 5657 begrenset
til 4 ganger t/r pr. mnd, i tidsrommet 1. juni – 1. oktober 2011.
2. Kjørebok skal skrives før oppstart av transportoppdraget. Kjøreboka skal si lag
med dispensasjonsvedtaket og helseerklæring, forevises ved kontroll.
3. Veibanen skal være rimelig tørr slik at veien påføres minimal belastning/ slitasje

Saksopplysninger
Werner Thomassen har søkt om dispensasjon for kjøring med ATV til hytte på Engnes.
Det vises til at det er umulig å frakte saker og ting utover med båt, grunnet landingsforhold og
havsjø.
Det vises til legeerklæring (ikke vedlagt).
I.h.h.t rundskriv T -1/96, om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82,
skal barmarkskjøring tillates i helt spesielle tilfeller. Kan det komme på tale å gi dispensasjon
for barmarkskjøring etter forskriftens § 6, skal det skje etter en meget streng vurdering av
vilkårene.

Det vil være lettere å gi tillatelse til kjøring når den kan foregå langs etablerte veger som likevel
er å anse som utmark, som f.eks traktorveger.
Gjelder søknaden barmarkskjøring, bør kommunen spesielt påse at alternative transportmåter er
vurdert og at kjøringen så vidt mulig følger eldre kjørespor.
Transport til hytte; transport av ordinært utstyr, bagasje, proviant o.l kan det normalt ikke gis
tillatelse til der avstanden til hytta er kortere enn 2,5 km. Gjelder det derimot transport av
gjenstand som er for tung til å fraktes på annen måte enn med motorkjøretøy, kan det foreligge
et særlig behov for transport. Eventuell tillatelse etter forskriftens § 6 må i tilfelle begrenses til
et enkelttilfelle.
Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til. Slik
transport bør bare tillates dersom det kan kjøres på traktorveg e.l, og etter en særlig streng
vurdering.
Vurdering
Rådmannen kan ikke se at en begrenset kjøring med ATV på Engnesveien gjør den store skaden
på selve veien. I dette tilfellet vil bruk av ATV være på en allerede anlagt ”vei”. Inngrepet i
naturen er allerede gjort. Dette taler for at det kan vurderes gis dispensasjon. Det er også
spørsmål om behovet kan dekkes på annen måte. Engnes ligger ved sjøen og er i så måte i
utgangspunktet tilgjengelig med båt. Engnes er imidlertid et område som det er vanskelig å
”lande” med båt da det stort sett, alltid, ”drag” i fjæra.
Enkelte innbyggere er ”irritert” over bruken av kjøretøy på Engnesveien. Rådmannen antar at
irritasjonen skyldes en redusert naturopplevelse/ rekreasjon ved bruk av veien til fritidsformål.
Rådmannen mener det er viktig å vurdere behovet for tilgjengeligheten til hytta. Bruk av båt gir
nok en begrenset mulighet da forholdene ligger dårlig til rette for bruk av båt. Da blir
Engnesveien viktig for Thomassen ved behov for å frakte bagasje og utstyr til hytta. Thomassen
viser også til sin helsetilstand i sin søknad(Ikke dokumentert).
Rådmannen er positiv til å legge forholdene til rette for Thomassen slik at han kan bruke hytta
uten alt for store hindringer. Samtidig skal man ivareta lovens intensjoner ved å redusere
motorferdselen til et minimum.
Ut i fra vurderinger gjort mener Rådmannen at det kan gis tillatelse til bruk av ATV 4 ganger pr.
mnd i tidsrommet 1. juni – 1. oktober 2011. Dispensasjonen tidsbegrenses slik i forhold til
veiens følsomhet i forhold til fukt. Det skal skrives kjørebok for at det skal være mulig å føre
kontroll med kjøringen.

Skjervøy Kommune
v/ ordføreren
Postboks 145 g
9189 Skjervøy.

Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV til min hytte på Engnes.
Begrunnelse for for min søknad er som følger :
Har tidligere hadd disp. med bil men den ble inndratt sommeren 2008.
Da ble det sagt av teknisk sjef Yngve Volden at jeg skulle fortsatt få dispensasjon om
jeg skaffet meg ATV. Det gjorde jeg og i tillegg kjøpte jeg tilhenger, , (boggihenger)
til den, en investering på ca. 120000,00 kroner.
Jeg søkte da om dispensasjon til sommeren 2018 og det fikk jeg.
Det er umulig å frakte saker og ting med båt utover p.g.a at det ikke er fjære men
bare svaberg og at det nesten alltid er havsjø der ute som umuliggjør landing.
Har behov for å frakte bagasje og annet utstyr, har også behov for å frakte ved.
Da vannet i brønnen ikke er godt å drikke har jeg også behov for å ta med vann fra
Skjervøy.
Har et vennepar hvor dama er bevegelseshemmet som jeg har behov å kjøre utover, ,
1 til 2 ganger i året.
Engnesveien ble anlagt under krigen og den ble dimensjonert for biltransport.
Håper Engnesveien blir vurdert som andre utmarksveier i kommunen og at det gis
dispensasjon som eksempelvis veien til Isakeidet.
Viser også til erklæring fra min fastlege.
Søker om generell dispensasjon med begrunnelse som nevnt ovenfor for sesongene
Det går an å kjøre.
e.
Med vennlig hilsen
n-z
Werner Thomassen

Skjervøy 27.08 2010.

Skjervøy kommune
.1Tekniskefat:

LSØKNADSKJEMA-MOTORFERDSEL
NAVN
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ADR
POSTSTED
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KJØRERUTE SKAL TEGNES INN PÅ
KART SOM VEDLEGGES SØKNADEN.
VED SØKNADER ETTER § 5B I
FORSKRIFTEN SKAL DET FØLGE MED
I .EGEATTEST

TLF.NR
MOTORKJØRETØY TYPE

I UTMARK

AV NY DATO

HVOR DET

TYDELIG KOMMER FRAM AT
SØKEREN ER VARIG
BEVEG/FUNKSJONSHEMMED
SØKNÅDER UTEN NØDVENDIGE
VEDLEGG VIL IKKE BLI BEHANDLET
FØR DISSE FORELIGGER.

9g7t1/
REGISTRERINGSNR..

S-

Se±s7kers_underskrift
6/6
Ste

TIDSROM:

SESONG

SÆRSK1LTDATO
FORMÅL:TRANSPORT

fl

I / AV / TIL:

§ 5 A: ERVERVSKJØR1NG
§5 B: FUNKSJONS/
BEVEGELSESHEMMED

fl §5 C: BAGASJE/UTSTYR
fl

T1LHYTTE
§ 5 D: KJØR1NGI UTMARKSNÆR1NGFASTBOENDE
ANGI FORMAL(egetvedlegg)

Dato

Søknadenbehandlesi medholdtil lov om motorferdseli
utmarkog vassdragav 10.juni 1977nr 82 og nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøyi utmark og på islagte
%
inip
I utitiark og vassdiag ei inutorlerdel

ikke ullau ined
mindre annetfølger av lov om motorferdseleller med
je=e'l-M;en.
Med motorferdselmenesi dennelov bruk av kjøretøy
(bil, traktor, motorsykkel,beltebil. snøseootere.1)
båt eller annetflytende eller svevendefartøy drevetmed
motor, samtlanding og startmed motordrevetluftfartøy.
Motorferdseli utmark og vassdragskal foregåaktsomt
og hensynsfulltfor å unngåskadeog ulempefor
naturmiljø og mennesker.
Det er nødvendigmed grunneierssamtykkeved
mottnictth,c1på pt ivat gluittl. 'fillatelse timåinithenteslia
grunneierav søker.Den enkeltegrunneier kan normalt
forby motorferdseli utmark.Grunneierkan ikke hindre
redningstjeneste
o.l. somskjer i henhold til
nødrettsreglen.
For kjøring iangs riks- og fylkesvegermå det søkesom
dispensasjonfra vegkontoret.(skriftlig)

KOMMUNENS VEDTAK: Sak.nr .../...

fl

11] INNVILGET

AVSLAG

§ 5 E: VEDKJØR1NG
§ 6: ANNET SÆRL1G BEHOV
(eget vedlegg)

Sign.

dato

T1LLATELSEN M/KART SKAL
MEDBR1NGES UNDER KJØRING.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/1371 -5

Arkiv:

194148/16

Saksbehandler: Bjørn Vidar Johansen
Dato:

10.10.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
100/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
21.10.2010

Vorterøy: Dispensasjon vedr. Hytte med naust
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Kommuneplanens arealdel (KAD)

Vedlegg
1 Søknad om oppføring av hytte/naust
2 kart
3 Forespørsel om uttalelse - Hytte/naust på Vorterøy i Skjervøy Kommune
4 Situasjonskart 48/16 - 1:15000
5 Situasjonskart 48/16 - 1:2500
6 Situasjonskart 48/16 - 1:1000
7 uttalelse
8 uttalelse

Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedta:
1. Jfr. Pbl 08 § 19-2, avslås søknad om oppføring av bygning med formål hytte/fritidsbolig,
som omsøkt. Dette med bakgrunn i at det vil bryte med tradisjonell byggeskikk på stedet,
samt begrense friluftsliv mv.
2. Jfr. Pbl 08 § 19-2, gis det dispensasjon fra Pbl 08 § 1-8 og kommuneplanens arealdel.
Det kan oppføres bygning som har formål/funksjon – naust.
3. Punkt 2 i dette vedtak, er jfr. Pbl 08 § 19-2, betinget av:
a. At, etter undersøkelser, grunnforholdene finnes å være stabile og det ikke er
skredfare.
b. At det ikke innkommer tungtveiende innvendinger fra naboer/gjenboere, som
følge av nabovarsling.
c. At naustet føres opp i tråd med tradisjonell og rådende byggeskikk på stedet.

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommune har mottatt søknad, i brevsform, som gjelder oppføring av hytte med naust
på Vorterøy. Vedlagt søknad er kart som viser eiendommens, og tiltakets plassering.
Saksopplysninger
Søknad, datert 11.03.10 fra Arne Johansen. Nabovarsel er ikke gjennomført.
Omsøkte tiltak er hytte med naust, plassert på eiendommen 48/16. Eiendommen ligger på
nedsiden av veien i område definert som Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) sone 2.
Kommuneplanens arealdel sier at slike tiltak kan tillates etter nærmere vurdering, herunder,
blant annet, høring og dispensasjonsbehandling.
Fra vei til fjæra er det ca 33 meter. Dermed vil tiltaket bryte med Pbl 08 § 1-8, Forbud mot tiltak
mv. langs sjø og vassdrag, som gir forbud mot slikt tiltak, innenfor 100- metersbeltet langs
sjøen.
Dermed må saken behandles som dispensasjonssak, jfr. Pbl 08 § 19-2.
Søknaden er en foreløpig søknad for å få en forhåndsvurdering av muligheten for å gjennomføre
et tiltak som beskrevet. Dersom tiltaket er gjennomførbart, må tiltakshaver sørge for komplett
søknad.
Høringsrunde
Høringsrunde til relevante høringsparter er gjennomført (se vedlegg). Det er kommet
tilbakemeldinger fra Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Øvrige
høringsinstanser har ikke gitt tilbakemelding.
Frist for tilbakemelding var 14.08.10. Dermed er høringsrunde å anse som avsluttet.
Statens vegvesen har ikke innsigelser til tiltaket, da det ikke berører riks- eller fylkesvei.
NVE påpeker at det kan være noen forekomster med hav- og fjordavsetninger i området, som
kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Dette må vurderes og avklares før en evt.
byggetillatelse kan gis.
Vurdering
Med bakgrunn i at dette er en forhåndsvurdering av tiltak/formål, er ikke nabovarsling
gjennomført. Dersom det, ved nabovarsling, fremkommer tungtveiende innvendinger, må disse
hensyntas. Dermed er det naturlig at det legges som betingelse til vedtaket, at tungtveiende
innvendinger vil kunne medføre at byggetillatelse ikke kan gis.
Når man så skal gjøre vurderinger om tiltaket/formålet kan gjennomføres, som omsøkt, må man
se til Pbl 08, vedr. dispensasjonsbehandling.
Denne sier følgende:
- Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
- Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

- Ved dispensasjon (…) skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
- Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
LNF sone 2
Bebyggelsen på Vorterøy består av spredt boligbebyggelse på oversiden av vei, og noen naust
på nedsiden av vei. I stor grad er boligene registrert i eiendomsregisteret som fritidsboliger.
Oppføring av fritidsbolig på Vorterøy, er i så måte i tråd med eksisterende bruk av andre
bygninger i området. Formålene fritidsbolig og naust, vurderes derfor som gjennomførbare.
Formål/funksjon vil ikke medføre at KAD eller andre funksjoner tilsidesettes, som følge av
dispensasjon for formål.
Plassering
Som det fremkommer ovenfor, er plasseringen innefor 100-metersbeltet langs sjøen, det er
potensielt ustabile grunnforhold. Plassering av tiltaket må vurderes nærmere.
Ustabile grunnforhold
Som NVE påpeker, er det muligheter for hav- og fjordavsetninger i området. Dette betyr ikke
nødvendigvis at det er, men at det kan være ustabile grunnforhold i området. Dette er uavklarte
forhold, som må undersøkes. Bygningsmyndighetene har ikke anledning til å gi byggetillatelse
før denne problemstillingen er handtert. Det påhviler tiltakshaver å sørge for at kompetent
foretak/personell gjør nødvendige undersøkelser og vurderinger for å definere faktiske forhold.
Dermed må vedtak i denne sak, være betinget av at det ikke er skredfare i området.
100-metersbeltet langs sjø
Når man ser til Pbl 08 § 1-8, skal området, som er 100 meter fra sjø og opp, ikke bebygges. Ved
evt. dispensasjon fra dette, må man se til hvordan området tradisjonelt er bebygd, brukt osv.
Området består av spredt bolig og fritidsbebyggelse. Eksisterende bygningers plassering er med
naust på nedsiden av veien, garasjer både nedenfor og ovenfor veien , samt boliger på oversiden.
Dette er gjennomgående, foruten en boligbygning mot enden av veien mot nord. Dette er en
bygning oppført ca midten av 1940 tallet.
I all hovedsak, ligger bygningene på Vorterøy innenfor 100-metersbeltet langs sjø. Fritidsboliger
og boliger ligger plassert fra 50 til 70 meter fra sjøen. Naust ligger naturlig nok, i nær
tilknytning til sjøen.
Med bakgrunn i dette, vil det være unaturlig med en bygning på nedsiden av veien, som ser ut
som og benyttes til bolig/fritidsbolig. Avstanden fra overkant av den aktuelle eiendommen og
ned til sjøen er ca 33 meter. Dette betyr at fritidsbolig på denne eiendommen vil ligge nærmere
enn tradisjonell plassering av slike bygninger tilsier.
Samtidig vil en fritidsbolig/bolig, så nær fjæra, naturlig være begrensende for bruken av
området. Friluftsliv og annen bruk av fjæra vil kunne bli påvirket av tiltaket. Det er i så måte en
forskjell på naust og fritidsbolig i fjæra.
Utforming
Ved oppføring av bygninger på steder, som Vorterøy, er det viktig å ivareta stedets særpreg og
utforming. Dermed er det naturlig at bygninger følger tradisjonell og rådende byggeskikk på

stedet. Dette gjelder for alle typer bygninger, herunder naust, garasjer, boliger og fritidsboliger
mv.
Dermed må det, til vedtak i denne sak, stilles som vilkår at bygningers utforming skal være i
tråd med tradisjonell og rådende byggeskikk på stedet.
Konklusjon
Jfr. Løsmasse kartene fra NGU, kan det være ustabile grunnforhold i området, dette må
kartlegges, før evt. byggetiltak kan gjennomføres.
Formålene fritidsbolig og naust, er vurdert som formål som kan gjennomføres i området.
Imidlertid vil det være unaturlig i forhold til tradisjonell byggeskikk på stedet, og til ulempe at
fritidsbolig plasseres på nersiden av veien og i nær tilknytning til sjø/fjæra.
Naust har naturlig tilknytning til sjø, og det er vurdert at naust kan oppføres med omsøkt
plassering. Dette er imidlertid betinget av at grunnforholdene er stabile og det ikke foreligger
fare for skred i området.
Tiltakshaver må sørge for at bygningers utforming følger opp tradisjonell og rådende
byggeskikk på stedet.
Tiltakshaver må levere komplett søknad om tillatelse, og slik tillatelse skal være gitt, før
byggetiltak kan igangsettes.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2010/1371-2

Løpenr:

25004/2010

Arkivkode

Dato

194147/

06.07.2010

Forespørsel om uttalelse - Hytte/naust på Vorterøy i Skjervøy Kommune
Viser til vedlagte søknadsbrev med situasjonskart.
Søknaden gjelder oppføring av hytte og naust på eiendommen Gnr. 48, Bnr. 16, på Vorterøy i
Skjervøy Kommune.
Søker:
Arne Johansen, St. Hanshaugen 5b, 9180 Skjervøy.
Kommuneplanen:
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF sone 2, som tillater spredt bolig- ervervsog fritidsbebyggelse etter nærmere vurdering. Etter denne høringsrunden skal saken behandles
politisk, som dispensasjonssak i Planutvalget.
Plan- og bygningsloven:
Tiltakets plassering er i strid med Plan- og bygningslovens § 1-8, vedr. 100 – metersbeltet langs
sjø. Tiltakshaver ønsker vurdering av muligheten for gjennomføring av tiltaket.
Slik det fremkommer av dokumentasjonen, er både hytte og naust planlagt gjennomført nedenfor
vei (se kart). Avstand fra vei til sjø er ca 33 meter.
Tomten:
Eiendommen ligger på Nystrand på Vorterøy. Eiendommen er i dag ubebygd.
Bygningene:
Det fremkommer ikke, av dokumentasjon i saken, detaljer om bygningene. Da dette vil være å
anse som en ”forhåndsvurdering av formål”, vil det, dersom gjennomføring er mulig, på et senere
tidspunkt bli krevd full søknad om tillatelse til tiltak jfr. Pbl § 20-1. I saksbehandlingen av slik
søknad vil, man ha for øye at bygninger skal være tilpasset omgivelser og tradisjonell byggeskikk
på stedet.
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Avkjørsel:
Avkjørsel er ikke spesifisert. Det antas imidlertid at det vil være behov for avkjørsel.
Reindrift:
Området har ikke definert funksjon når det gjelder reindrift. Tiltakene antas derfor ikke å påvirke
reindrift.
Kulturminner:
I følge Økonomisk kartverk og www.tromsatlas.no er det ikke registrert kulturminner i området.
Kulturlandskap:
Området er åpent med spredt bebyggelse. Det meste av bebyggelsen er eldre boliger, noen er per
i dag også boliger, mens noen har endret bruk til fritidsboliger.
Iht. www.tromsatlas.no har området ikke definisjon som Verdifullt kulturlandskap.
Det er noe usikkert om oppføring av naust og hytte vil medføre begrensninger/hindringer eller
annen berøring med friluftsinteresser.
Miljø:
Det er ikke angitt om bygningene skal ha innlagt vann og avløp. Det antas imidlertid at dette er
ønskelig til hytte.
Oppsummering:
Omsøkte tiltak er ønsket gjennomført i LNF sone 2 område. Saken må derfor gjennomgå
høringsrunde og politisk behandling, i tillegg til administrativ behandling av en byggesøknad.
Plassering av tiltaket vil ligge innenfor 100-metersbeltet langs sjø, dette fremkommer av vedlagte
kart.
Saksbehandling, som dispensasjonssak (politisk behandling) i Planutvalget, utføres etter
høringsrunde.
Vi ber om Deres uttalelse i saken. Frist for uttalelse eller tilbakemelding for uttalelsen settes iht.
Pbl 2008 § 21-5, tredje ledd, til 4 uker.
Med hilsen
Bjørn Vidar Johansen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77775521
Vedlegg
1 Søknad om oppføring av hytte/naust
2 kart
3 Situasjonskart 48/16 - 1:15000
4 Situasjonskart 48/16 - 1:2500
5 Situasjonskart 48/16 - 1:1000
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Tilsvarende brev sendt til:
Statens Vegvesen Region nord
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord
Troms Fylkeskommune
Landbruksforvaltningen
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd.
Kopi, uten vedlegg, til:
Arne Johansen St. Hanshaugen 5 b

9180

Postboks 1403
Postboks 394
Postboks 6600
postboks 145-G
Avjovargeaidnu 50
Postboks 6105

8002
8505
9296
9189
9730
9291

BODØ
NARVIK
Tromsø
Skjervøy
KARASJOK
TROMSØ

SKJERVØY
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Statens vegvesen
Skjervøy kommune
Postboks 145 - G
9189 SKJERVØY

Behandlendeenhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Deresreferanse:

Vår dato:

Region nord

Stein Jaatun - 77617067

2010/141291-002

2010/1371-2

09.07 2010

„,„..,s,

Arne Johansen - gnr. 48 bnr. 16 Vorterøy i Skjervøy kommune dispensasjon for oppføring av hytte og naust - ber om uttalelse
Statens vegvesen viser til høring på søknad om dispensasjon for oppføring av hytte og naust
på eiendommen gnr. 48 bnr. 16 i Skjervøy kommune.
Statens vegvesen har ingen innsigelser til dispensasjonssøknaden.
Tiltaket berører ikke riks- eller fylkesveger.
Plan og forvaltning
Med hilsen

00L
Stein Jaatun
Vegforvalter

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

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

Kontoradresse
Sentrum 33
9156 STORSLETT

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

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

•

Skj ervøy kommune
Teknisk etat
Pb. 145-G
9189 Skj ervøy

20 JULI2010
Vår dato:
Vår ref.: NVE 2010038743 . rn/efor
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2010/1371-2

Saksbehandler:
Eva Forsgren
76 92 33 73

NVEs uttalelse til Hytte/naust på Vorterøy i Skjeryøy kommune
Viser til oversendelse datert 6.7.2010 NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag,
skredfare og energianlegg blir vurdert og innarbeidet i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
Vi kan ikke se at det er noen vassdrag av betydning i planen. Tiltaket ligger i strandsonen og
løsmassekart jf. htt ://www.n ou.no/kart/losmasse/, viser at det kan være noen forekomster med hav —og
fjordavsetninger i området, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Dersom det
planlegges ny bebyggelse på slike arealer bør det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene
er slik at det kan være skredfare. I områder med marin leire med ten-enghelning større enn 10 grader
eller raviner/søkk i terrenget er det spesiell grunn til å vurdere fare for kvilddeireskred nærmere.
Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i NVEs retningslinjer nr. 1/2008 "Planlegging og
utbygging i,fareområder langs vassdrag" .
Vi vil samtidig minne om at kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt og ansvar for at
faremomenter er vurdert og tatt hensyn til både ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av
dele- og byggetillatelser. Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for en naturbetinget fare, må
kommunen sørge for å innhente tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før plan vedtas eller
byggetillatelse gis.
Med hilsen

Eva Forsgren
Senioringeniør

Aage Josefsen
Regionsjef
Kopi:

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ

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

Region Midt-Norge

Drammensveien 211

Vestre Rosten 81

0212 OSLO

Region Nord
1 Kongens gate 14-18

Region Sør
I Anton Jenssensgate 7

7075 TILLER

Postboks 394

I Postboks 2124

Telefon: 72 89 65 50

8505 NARVIK

! 3103 TØNSBERG

1 Telefon: 76 92 33 50

Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Region øst

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 53

Postboks 4223

I 6801 FØRDE

2307 HAMAR

I Telefon: 57 83 36 50

Telefon: 62 53 63 50

Side 2

•
•
•
•

Forskrift om sikkerhet på lekeplassen (19. juli 1996)
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. (1. des. 1995)
Lov om brannvern
Lov om produktkontroll

Tilsynet kan iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlige eller ulovlige forhold i
barnehagen. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller varig.
Barnehagens eier kan påklage vedtaket til Fylkesmannen.
Rådmannen har fått delegert ansvar for tilsyn. Tilsyn etter lov om barnehager gjennomføres i
praksis av barnehagekonsulenten, kultur- og undervisningssjefen og en fra teknisk etat. Skjervøy
kommune har inngått et samarbeid med Nordreisa kommune og Kvænangen kommune om
gjennomføring av tilsynet og det er de barnehageansvarlige i overnevnte kommuner som
gjennomfører tilsynet.
Gjennomføring av tilsyn:
•
•
•

Tilsynet kan være anmeldt/varslet eller uanmeldt.
Omfanget av tilsynet kan variere. Til vanlig skal alle barnehager ha minst et tilsyn hver
annet år, men spesielle tilfeller eller oppfølgingssaker kan tilsi at det blir oftere.
Ulike tema kan i perioder få økt fokus, for eksempel ulike satsingsområder.

Vurdering
Viser til vedlagt tilsynsrapport og utdypelse av rapporten.

TILSYNSRAPPORT FOR ÅRVIKSAND BARNEHAGE 21.05.2010
Barnehage: Årviksand barnehage
Tilsynet var anmeldt: Brev

Eier: Årviksand barnehage DA
Dato: 09.04.2010

Tilsynet utført av: Jorunn Farstad, Kvænangen kommune, Berit Stien, Nordreisa
Kommune og Hilde Kr. Thomassen Skjervøy Kommune
Rapporten er skrevet av: Hilde Kr. Thomassen, Skjervøy Kommune

Dato: 21.05.2010

1. Oppfølging av tidligere pålegg.
Ingen tidligere tilsyn
2. Bakgrunn for tilsynet
Gitt i brev til Årviksand barnehage 09.04.2010. Tilsynet skal sikre at barnehagen driver i
hht. Lover, forskrifter og kommunale vedtak.
3. Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet har særlig tatt opp forhold knyttet til §§ 1 og 2 i barnehageloven, med særlig
fokus på barnehagens fysiske lokaler som egnet for den pedagogiske virksomheten
barnehagen skal drive.

4. Tilsynet avdekket forhold

Ja

Nei

• Hvor det ble gitt merknader om retting av uforsvarlige forhold

ý

¨

•

Hvor det ble gitt pålegg om retting av ulovlige forhold

¨

ý

•

Hvor det ble gitt merknad i forhold til barnehageloven

ý

¨

5. Hovedkonklusjon
• Bygget er godt tilrettelagt for barnehagedrift, med store luftige rom.
Inngangspartiet er ombygd med vegger og store vinduer, slik at de kan bruke
dette til et ”uteområde” på værutsatte dager.
• Det er ikke tilsatt førskolelærere, de som er ansatt er på dispensasjon. Det er
vanskelig å få kvalifisert personal. Hun som er på dispensasjon som pedagogisk
leder har jobbet flere år i barnehage, og har gått to år på førskolelærer
utdanningen. Både styrer og pedagogisk leder er begynt på samlingsbasert
lærerutdanning.
• Personalet jobber godt med planlegging, vurdering og dokumentasjon.
6. Merknader
•

•

Årsplanen er en flott plan med bilder, kalender og aktiviteter med mål. Rammeplanen
for barnehagen setter krav til hva årsplanen skal innholde informasjon om; hvordan
barnehagen jobber med omsorg, lek, læring, hvordan innholdet følges opp,
dokumenteres og vurderes, barns medvirkning, overgang barnehage skole (dette kan
være i en egen plan) og oppdragelse. Disse momentene må innarbeides i årsplanen.
Gjerdet rundt barnehagen er ikke tilfredsstillende, det er ødelagt flere steder. Dette
må rettes opp innen kort tid.

TILSYNSRAPPORT FOR ÅRVIKSAND BARNEHAGE
Det er gjennomført kommunalt tilsyn i Årviksand barnehage 21.04.2010 i hht vedtatt plan i
2008 for de tre kommunene Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy. Tilsynet var varslet i brev
datert 09.04.2010, tilsynet ble gjennomført i hht barnehageloven §16.
Tilstede: Interkommunalt tilsynsteam bestående av rådgiver skole og barnehage Berit Stien
Nordreisa kommune, barnehagekonsulent Jorun Farstad Kvænangen kommune og
barnehagekonsulent Hilde Kr. Thomassen Skjervøy kommune
Fra Årviksand barnehage: Styrer/eier Iris A Johannessen og Pedagogisk leder Reidun H
Kristiansen.
Hovedfokuset for tilsynet vil ligge på disse områdene:
1. Barnehageloven §§ 1 og 2. Barnehagens formål og innhold, med fokus på barnehagens
lokaler for egnethet
2. Barnehageloven § 10 Godkjenning
Barnehageloven §§ 1 og 2, utdrag vedrørende egnethet og fysiske lokaler:
§ 1 formål: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings – og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem
§ 2 Barnehagens innhold:
• Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet
• Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.
• Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer
med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
§ 10 Kommunen avgjør ved søknad om godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i
forhold til formål og innhold § 1 og § 2
Kommentar til loven:
• Kommunen som godkjenningsmyndighet skal foreta en konkret vurdering av barnehagen
egnethet i forhold til de krav som kan utledes av §§ i og 2. Barnehagens fysiske ramme
dvs. lokaler og uteområder, må være egnet for barnehagedrift
• Lokalene må også utformes på en måte som tar hensyn til små barns behov for
kroppslige utfordringer og som fremmer lek, læring og omsorg.
• Barnehagens fysiske omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer til motorisk utvikling
gjennom lek og fysiske utfoldelse.
• Arealberegningen ved fastsetting av lek og oppholdsareal pr barn må ta utgangspunkt i
de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktivitet
Det er kommunens vedtekter som gjelder vedrørende arealnorm. Skjervøy kommune har vedtatt
en arealnorm 4 m2 i netto leke og oppholdsareal for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3
år.
1. Vedlagt er hovedrapporten i hht til skjema fra kunnskapsdepartementet.
2. Utdypende merknader og forbedringspunkter

•
•

Årsplanen til barnehagen må være utformet i forhold til krav som Rammeplan for
barnehagen stiller.
Gjerdet rundt barnehagen må utbedres og rettes slik at det er forsvarlig og at sikkerheten
blir i varetatt.

3. Hovedkonklusjon
Årviksand barnehage en fin barnehage med store gode rom og god plass til barna. De må
utarbeide Årsplanen slik at den er i forhold til kravene som rammeplanen stiller. Det bør jobbes
med å få kvalifisert personal.

Kultur- og undervisningssjefens innstilling
•

Tilsynsrapporten vil bli fulgt opp og anmerkningene vil bli lukket.

Kultur- og undervisningssjefen

Barnehagekonsulent

Torleif Nordfjærn

Hilde Kr. Thomassen

•
•

Lov om brannvern
Lov om produktkontroll

Tilsynet kan iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlige eller ulovlige forhold i
barnehagen. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller varig.
Barnehagens eier kan påklage vedtaket til Fylkesmannen.
Rådmannen har fått delegert ansvar for tilsyn. Tilsyn etter lov om barnehager gjennomføres i
praksis av barnehagekonsulenten, kultur- og undervisningssjefen og en fra teknisk etat. Skjervøy
kommune har inngått et samarbeid med Nordreisa kommune og Kvænangen kommune om
gjennomføring av tilsynet og det er de barnehageansvarlige i overnevnte kommuner som
gjennomfører tilsynet.
Gjennomføring av tilsyn:
•
•
•

Tilsynet kan være anmeldt/varslet eller uanmeldt.
Omfanget av tilsynet kan variere. Til vanlig skal alle barnehager ha minst et tilsyn hver
annet år, men spesielle tilfeller eller oppfølgingssaker kan tilsi at det blir oftere.
Ulike tema kan i perioder få økt fokus, for eksempel ulike satsingsområder.

Vurdering
Viser til vedlagt tilsynsrapport og utdypelse av rapporten.

TILSYNSRAPPORT FOR ARNØYHAMN BARNEHAGE 20.05.2010
Barnehage: Arnøyhamn barnehage

Eier: Skjervøy Kommune

Tilsynet var anmeldt: Brev

Dato: 09.04.2010

Tilsynet utført av: Jorunn Farstad, Kvænangen kommune, Berit Stien, Nordreisa
Kommune og Hilde Kr. Thomassen Skjervøy Kommune
Rapporten er skrevet av: Hilde Kr. Thomassen, Skjervøy Kommune

Dato: 20.05.2010

1. Oppfølging av tidligere pålegg.
Ingen tidligere tilsyn
2. Bakgrunn for tilsynet
Gitt i brev til Arnøyhamn barnehage 09.04.2010. Tilsynet skal sikre at barnehagen driver
i hht. Lover, forskrifter og kommunale vedtak.
3. Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet har særlig tatt opp forhold knyttet til §§ 1 og 2 i barnehageloven, med særlig
fokus på barnehagens fysiske lokaler som egnet for den pedagogiske virksomheten
barnehagen skal drive.

4. Tilsynet avdekket forhold

Ja

Nei

• Hvor det ble gitt merknader om retting av uforsvarlige forhold

¨

ý

•

Hvor det ble gitt pålegg om retting av ulovlige forhold

¨

ý

•

Hvor det ble gitt merknad i forhold til barnehageloven

ý

¨

5. Hovedkonklusjon
• Barnehagen er et ombygd internat ved siden av Arnøyhamn skole, barnehagen
og skolen bruker samme uteområde.
• Bygget er godt tilrettelagt for barnehagedrift, med store luftige rom.
Inngangspartiet er smalt med en trapp, det er vanskelig å få inn vogner og evt
tilrettelegge for funksjonshemmede. De har en annen inngang som de kan bruke
til dette formålet hvis det er nødvendig.
• Det er ikke tilsatt førskolelærer, hun som er ansatt er på dispensasjon. Det er
vanskelig å få kvalifisert personal. De får veiledning fra barnehagekonsulenten
som er førskolelærer.
• Personalet jobber godt med planlegging, vurdering og dokumentasjon, i forhold
til dette arbeidet har de laget en fin og oversiktlig perm. De har laget en god
Årsplan, der de har med alle momentene som det kreves i følge Rammeplanen

6. Merknader
•

•
•

De har ikke samarbeidsutvalg, da de har lite barn. Barnehageloven § 5, ”Felles
samarbeidsutvalg for barnehage og skole”, legger til rette for at barnehagen kan ha
felles samarbeidsutvalg med skolen, men da må en passe på at det er en representert i
fra barnehagen. Dette kan diskuteres med skolen om de ønsker dette, slik at
barnehagen får et samarbeidsutvalg som er lovpålagt.
SFO er underlagt barnehagen, slik at det kan være naturlig å ha et felles
samarbeidsutvalg med skolen.
Det bør også jobbes for å få kvalifisert personal til barnehagen.

TILSYNSRAPPORT ARNØYHAMN BARNEHAGE
Det er gjennomført kommunalt tilsyn i Arnøyhamn barnehage 21.04.2010 i hht vedtatt plan i
2008 for de tre kommunene Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy. Tilsynet var varslet i brev
datert 09.04.2010, tilsynet ble gjennomført i hht barnehageloven §16.
Tilstede: Interkommunalt tilsynsteam bestående av rådgiver skole og barnehage Berit Stien
Nordreisa kommune, barnehagekonsulent Jorun Farstad Kvænangen kommune og
barnehagekonsulent Hilde Kr. Thomassen Skjervøy kommune
Fra Arnøyhamn barnehage: Styrer og pedagogisk leder Gøril H Isaksen
Hovedfokuset for tilsynet vil ligge på disse områdene:
1. Barnehageloven §§ 1 og 2. Barnehagens formål og innhold, med fokus på barnehagens
lokaler for egnethet
2. Barnehageloven § 10 Godkjenning
Barnehageloven §§ 1 og 2, utdrag vedrørende egnethet og fysiske lokaler:
§ 1 formål: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings – og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem
§ 2 Barnehagens innhold:
• Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet
• Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.
• Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer
med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
§ 10 Kommunen avgjør ved søknad om godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i
forhold til formål og innhold § 1 og § 2
Kommentar til loven:
• Kommunen som godkjenningsmyndighet skal foreta en konkret vurdering av barnehagen
egnethet i forhold til de krav som kan utledes av §§ i og 2. Barnehagens fysiske ramme
dvs. lokaler og uteområder, må være egnet for barnehagedrift
• Lokalene må også utformes på en måte som tar hensyn til små barns behov for
kroppslige utfordringer og som fremmer lek, læring og omsorg.
• Barnehagens fysiske omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer til motorisk utvikling
gjennom lek og fysiske utfoldelse.
• Arealberegningen ved fastsetting av lek og oppholdsareal pr barn må ta utgangspunkt i
de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktivitet
Det er kommunens vedtekter som gjelder vedrørende arealnorm. Skjervøy kommune har vedtatt
en arealnorm 4 m2 i netto leke og oppholdsareal for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3
år.
1. Vedlagt er hovedrapporten i hht til skjema fra kunnskapsdepartementet.
2. Utdypende merknader og forbedringspunkter
• Barnehagen må prøve å få til et samarbeidsutvalg, gjerne i samarbeid med skolen.
• Det må jobbes med å få kvalifisert personal

3. Hovedkonklusjon
Arnøyhamn barnehage står frem som en fin barnehage med et flott nærliggende uteområde. Det
er høyt under takene noe som gir en god romfølelse og de har god plass til barna. Barnehagen
har få barn, seks plasser barnehage året 2090/2010. For barnehageåret 2010/2011 er 6 plasser og
3 barn som benytter seg av SFO tilbudet. Det var usikkert om det ble avgjort at det ble videre
drift i 2010/2011 i løpet av juni som skapte et usikkermoment for de ansatte og de foreldrene
som hadde svart at de ønsket plass for dette året.
SFO er underlagt barnehagen og dette er positivt da de får flere barn og et større grunnlag for å
drive virksomheten.

Kultur- og undervisningssjefens innstilling
•

Tilsynsrapporten vil bli fulgt opp og anmerkningene vil bli lukket.

Kultur- og undervisningssjefen

Barnehagekonsulent

Torleif Nordfjærn

Hilde Kr. Thomassen

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/2052 -2

Arkiv:
Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

11.10.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
103/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Ordføreren orienterer 21.10.2010
Tema: videregående skolestruktur i Nord-Troms

Saksopplysninger
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21.10.2010
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Prosjekt Pedagogisk ledelse i Regionalt nettverk for barnehagene i Nord Troms

Regionalt nettverk for barnehagene i Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord har søkt på kompetanse og utviklingsmidler for 2010 til Fylkesmannen i Troms. Vi
har fatt tilsagn på søknaden og innvilget kr. 138 310,- til å bruke på prosj ektet "Pedagogisk
ledelse i bamehagene" og til å drive nettverket. Alle pedagogiske ledere og styrere i de seks
Nord-Troms kommunene skal delta i prosjektet ca 90 stk. Dette innbefatter de private
barnehagene også.
Viser til 3 vedlagte skriv: utlyste midler fra fylkesmannen, søknad fra det regionale
nettverket og innvilgingen av midler fra Fylkesmannen i Troms.

Tidligere år har kommunene søkt til Fylkesmannen på midler hver for seg til ulike prosjekter,
men fra 2010 har de oppfordret de regionale nettverkene å søke på disse midlene.
Fylkesmannen har erfaring og sett at de regionale nettverkene gir mulighet for å dele
kompetanse og erfaringer mellom kommunene. Når Fylkesmannen deler ut midler forutsetter
de at kommunen går inn med en egenandel selv. For dette prosjektet vil det være reiseutgifter
og evt. vikarer for ped.lederen i de kommunale bamehagene, noe av dette ligger allerede i
budsjettet for barnehagene. De private barnehagene tar disse kostnadene selv.
Vi tenker at prosjektet skal gå over 3 år og at vi skal drive med kompetanseheving og
erfaringsutveksling innen for pedagogisk ledelse. Vi har stor tro på at dette er veien å gå for å
fa opp kompetansen i kommunene og utvikle barnehagene i tråd med føringene i fra
kunnskapsdepartementet.
Prosjektledelsen består av de bamehagefaglige fra hver kommune, som får veiledning og
faglig oppfølging fra Bro Aschehoug. De vil bistå oss i å drive prosjektet samt ta deler av den
faglige forelesningen for deltakerne. Bro Aschehoug har god kompetanse på dette feltet og
jobber i ulike prosjekter rundt om i landet der pedagogisk ledelse er et av temaene deres.
St. meld. nr. 41 (2008 —2009) "Kvalitet i bamehagene", understreker at personalets faglige og
personlige kompetanse er barnehagens viktigste og en forutsetning for at barnehagen skal
være en kvalitativt god bamehage på alle områder. Videre sier den at vi skal videreutvilde
barnehagen som en lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseheving og
kunnskapsspredning Ved å dele på erfaringer og videreutvilde oss i lag i regionen, er vi med
på å skape bamehagene til lærende organisasjoner.
For barnehagene i Skjervøy vil dette bety at vi får til kompetanseheving som vi ikke har
økonomi til alene, og barnehagene får et stort nettverk der de kan dele og høste erfaringer.
Barnehagene på Arnøya har ikke den formelle kompetansen som kreves av personalet, i dette
prosjektet får de faglig påfyll som gjør dem bedre rustet til å utføre jobben i henhold til krav
og regelverk. Samtidig far vi stoffet formidlet fra gode forelesere og veiledere, som jobber i
fagfeltet og har utgitt bøker om emnet

tdomassen

e .
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2010/2323- 1
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Kommunene i Troms v/barnehageansvarlig
Regionkontakter for bamehageadministrasjonene i Troms

Kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2010

utlysing av midler

Vi viser til Kunnskapsdepartementets strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren
for perioden 2007-2010.
Fylkesmannen har i fullmaktsbrev for 2010 fra Kunnskapsdepartementet, fatt tildelt
kr 1 154 000 til kompetansetiltak for de ansatte i barnehagene. Strategien skal bidra til å
styrke bamehngeeiere og kommunen som barnehagemyndighet i arbeidet med
kompetanseutvikling. Midlene skal gå til kompetansetiltak i henhold til
kompetanseutviklingsstrategien. Målet er å styrke de ansattes kompetanse innenfor gitte
satsingsområder og å bidra til at barnehagelovens og rammeplanens intensjoner om kvalitet i
barnehagene iverksettes.
De prioriterte områdene i kompe ansestrategien er:
• Pedagogisk ledelse
De stadige endringene i barnehagesektoren stiller særlige krav om tydelige ledere som har evne til å
initiere og lede felles utviklingsarbeid. Styrer har et særlig ansvar for å lede hele barnehagen og
pedagogisk leder har et spesielt ansvar for å lede barnegruppen og arbeidet på avdelingen.
• Barns medvirkning
FNs barnekonvensjon styrker barns rettslige stilling i samfunnet, og barnehageloven § 3 gir
barn rett til medvirkning. På bakgrunn av dette er det viktig at det gjøres en særskilt vurdering
av de ansattes kompetanse på dette området, og at utviklingsarbeid og kompetansetiltak rettet
mot barns medvirkning prioriteres.
• Språkmilje og språkstimulering
Språkutvilding er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Tidlig og god
språkstimulering handler om å gi barn et godt grunnlag for å lære og for å delta aktivt i et
fellesskap. Det må gjøres vurderinger av de ansattes kompetanse på dette området, og
utviklingsarbeid og kompetanseutviklingstiltak som vil bidra til å bedre de ansattes
kompetanse på området må prioriteres.
• Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen, i samarbeid med skolen, skal legge til rette for
barns overgang fra barnehage til første klasse. Planer for overgang fra barnehage til skole skal
være nedfelt i barnehagens årsplan. De ansatte i bamehagene bør ha kjennskap til hvordan
skolen arbeider, hva som forventes av bamalfo
ed
skolestart,
og gi sko1encunnskap
‘in
-1:›etu
utvildingstiltak
?.g\u. m om
sarbeid,
barnehagen. Vi ønsker at det legges opp til
gjerne i samarbeid med skolen; s .
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mellom barnehage og skole.
• Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med andre særskilte behov
I tillegg til føringene i strategien skal det settes fokus på utviklingstiltak for å bedre tilbudet til
barn med nedsatt funksjonsevneog barn med andre særskilte behov.

Prosedyrer
perioden 2007 - 2009 har Fylkesmannen fordelt kompetansemidlene etter søknad fra
kommunene. Fylkesmannen har i løpet av disse årene erfart at ikke alle kommuner har søkt på
kompetansemidler. I 2009 mottok vi søknader om midler til prosjektarbeid fral3 av fylkets 25
kommuner. Alle kommuner har imidlertid deltatt i nettverksarbeid i de regionale nettverkene.
Utdanningsavdelingen har i samarbeid med regionkontaktene og kommunene blitt enige om
ny fordeling av midlene i 2010. Det er besluttet at midlene skal fordeles med et grunnbeløp
på kr 10 000 per kommune og resterende fordelt etter antall barn i barnehage i den enkelte
kommune. Fylkesmannen har gjort en utregning som viser hva den enkelte kommune og
region kan oppnå i kompetansemidler. Regnearket følger som vedlegg til dette brevet.
For å få statlige kompetgnsemidler er det et krav at
kommunene som barnehagemyndighet sender søknad til Fylkesmannen.
kommunene utvikler og gjennomfører planer for kompetanseutvikling
alle kommunale og ikke-kommunale barnehager trekkes med og ivaretas i dette
arbeidet.
kommunene prioriterer og vurderer søknader fra bamehageeier i tråd med føringene i
strategien og kommunenes planer for kompetanseutvilding.
Fylkesmatmen har erfaring med at de regionale nettverkene gir mulighet for å dele
kompetanse og formidle erfaringer mellom kommunene. Vi oppfordrer derfor til
interkommunalt samarbeid hvor flere kommuner kan utarbeide felles kompetanseplan og
felles søknad om kompetansemidler.
Fylkesmannen ønsker å presisere viktigheten av å samarbeide med høyskoler, universitet og
andre relevante kompetansemiljø.
Frist for søknad med vedlagt plan, er 25. juni 2010. Fylkesmannen tar sikte på å gi svare på
søknadene innen 10. juli.
Med hilsen
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rådgiver

Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet i Troms
Pedagogisk senter Midt-Troms, boks 96, 9305 Finnsnes
Alle barnehagene i Troms fylke

Vedlegg: Oversikt over fordeling av kompetansemidlene

Søknad om midler til kompetanseutvikling for kommunene Kvænangen,
Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord og Nordreisa.
Bakgrunn:
Vi har hatt en fagdag for alle styrere og pedagogiske ledere i de 6 Nord Troms
kommunene. Tema var ped. leders roller i forhold til nye oppgaver og ansvar i ny
rammeplan for barnehagen. Ut fra det som kom frem av ønsker og behov fra deltakerne
ønsker vi å arbeide videre med temaet.

Ansvarlig for prosj ektet vil være region nettverk for barnehager i Nord- Troms.
Styringsgruppe: Nettverket, hver enkelt i nettverket er prosjektkoordinator i egen
kommune.
Vi vil dele oss i to prosjektgrupper / arbeidsgrupper: Nord (Kvænangen, Nordreisa og
Skjervøy) og Sør (Kåfjord, Storf.jordog Lyngen)
Formål:
Å styrke den pedagogiske ledelsen i barnehagen.
Hovedmål:
Vi ønsker å styrke pedagogisk leder rollen som leder for barnegruppen og det øvrige
personalet. Styrke pedagogiske ledere til å initiere og lede felles pedagogisk
utviklingsarbeid.
Delmål:
Vi ønsker å tydeliggjøre ped.leders rolle i forhold til resten av personalgruppa
ha fokus på å utvikle kompetanse på veiledning
utarbeide god arbeidsinstrukser
arbeide med organisering av barnehagens hverdag slik at vi kan drive med
pedagogisk utviklingsarbeid
kompetansekartlegging av alle ansatte for å bruke de menneskelige ressursene
best i barnegruppa.

Organisering:
Prosjekt skal gå over 3 år.

Oppstart høst 2010 —Fagdag med alle involverte parter med ekstern forelesertveileder og
mellomarbeid i egen kommunen med prosjektkoordinator og styrere/pedledere
Vår 2011- Dialogkonferanse i nord og sør, alle må være forbredt til denne dagen.
Mellomarbeid i kommunene i etterkant, prosjektkoordinator er ansvarlig

Fremdrift de neste to årene kommer vi tilbake til.

Arbeidsmåter vil være refleksjonsgruppe, nettverk og dialogkonferanser, erfaringer må
knyttes opp mot teori, fagdager med erfaringsutveksling, nettverk i egen kommune
Vi vil knytte til oss en fagperson fra høgskole eller universitet som kan være foreleser og
bidra i mellomarbeidet.
Det gis rom for lokal vinkling i prosjektarbeidet, vi lærer mer ved å bruke hverandres
erfaringer.

Budsjett

•
•
•
•
•
•
•

Midler til å drive nettverksarbeid i regionen
Kjøp av ekstern forleser/veileder
Reise veileder
Arrangere samlinger
Innkjøp materiell
Forarbeid, planlegging, styringsgruppen
Totalkostnader

30 000,50 000,10 000,18 310,10 000,20 000,138 310

Det legges inn en kommunal egenandel fra hver av kommunene som vil dekke
vikarutgifter, frikjøp for å arbeide med prosjektet mellom samlingene, samt dekke
reiseutgifter til styrere og ped.ledere i egen kommune.

På vegne av alle barnehager i Nord Troms
Berit Stien

Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni
'Saksbehandler

Telefon

Solveig Bjørn

77 64 20 51

Vår dato
12.07.2010
Deres dato
25.06.2010

Vår ref.
2010/2323 - 12
Deres ref.

Arkivkode
612

Nordreisa kommune
9156 Storslett

Innvilget søknad om kompetanse og utviklingsmidler 2010
- nettverket for barnehagesektoren i Nord -Troms
Vi viser til brev av 25. 06. 2010 hvor det søkes om midler til drift av regionalt nettverk for
barnehagene i Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, samt til
kompetansetiltak i barnehagene i regionen.
Fylkesmannen har bevilget kr 138 310 til kompetanse- og utvildingstiltak for
bamehagesektoren i Nord - Troms. Midlene skal nyttes i henhold til føringene i
Kunnskapsdepartementets "Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 20072010".
Midlene blir overført til Nordreisa kommune, merket "kompetansemidler - bamehage 2010".
Regnskap for bruk av midlene og rapport må sendes Fylkesmannen innen 1. september 2011.
Rapporten må:
• beskrive hvilke kompetansetiltak som har vært gjennomført/er igangsatt i 2010/2011
• gi en kort vurdering av arbeidet
• redegjøre for hvilke kommuner og bamehager som har deltatt
• beskrive i hvilken grad private bamehager har deltatt
•
si noe om hvordan kommunene/nettverket har prioritert og vurdert søknader fra
barnehagene i tråd med føringene i Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi.
Fylkesmannen kan komme til å spørre kommunene/barnehagene om å formidle/dele sine
erfaringer i ulike møtesammenhenger. Det kan i slike sammenhenger avtales evt.
kompensasjon.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Utdanningsavdelingen

postmottak@frntr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Vi gjør oppmerksom på at forvaltningen og Riksrevisjonen i henhold tiI
bevilgningsreglementet § 17, har rett til å kontrollere at midlene benyttes i samsvar med
forutsetningene.

Med hilsen

JAAJAd)

Ingrid Hernes e.f.
`utdanningsdirektør

rkS

' n1veig Bj
rådgiver
Kopi: Kommunerevisjon Nord IKS, Postboks 823, 9488 Harstad
økonomienheten, her
.„t5lq,:emgy,--Nordreisa,
Kvænangen, Kåflord, Lyngen og Stor.flord kommuner
vtkaime-hageansvadir—

i Troms
FyIkesmannen
RomssaFyIkkamänni
Saksbehandler

Telefon

Bjørn Ame Karlsen

77 64 22 15

Vår ref.
2010/4595 - 5
Deres ref.

Vår dato
15.09.2010
Deres dato

Arkivkode

RUVI AS
Boks 393
9189 Skjervøy

RUVI AS. Oversendelse av kontrollrapport - skraphandelvirksomhet
Vi viser tiI kontroll av RUVI AS sin skraphandelvirksomhet i Hollendarvika den 09.09.2010.
Vedla

oversendes kontrollra

ort som beskriver de avvik som ble avdekket.

Hovedkonklusjonen er at det samles inn, mellomlagres og håndteres farlig avfall uten
tillatelse etter forurensningsloven og uten nødvendig sikring mot eventuell forurensning.
RUVI AS må søke Fylkesmannen om tillateIse for mellomlagring av farlig avfall og
oppgradere virksomheten (fast dekke, avlåst anlegg, oppsamling for evt oljesøl,
opplæring/kompetanse om farlig avfall osv) dersom dagens aktivitet skal fortsette. Uten
tillate1se etter forurensningsloven kan RUVI AS kun ta imot metallprodukter som ikke
inneholder farlig avfall. Farlig avfall som allerede er innsamlet og lagret på anlegget uten
tillateIse, må snarest leveres videre til godkjent mottaker.
Vi ber RUVI AS om en skriftlig tilbakemelding innen 01.11.2010 på hvordan avvikene er
lukket -ellerplanlegges lukket.

M

hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef

Vedlegg: RUVI AS

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

heltjti'-'""
ør nsen
v lig
kontrollrapport etter kontroll 09.09.2010

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

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
.fylkesmannen.noltroms
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Referat: Energi og Klimaplan for Nord-Troms, EPC.
Møte med Grønne energikommuner, Storfjord 29.06.2010, kl 10-15.00
Deltakere:

Kjell Gurigard Grønne Energikommuner
Bjørn Johnsen Grønne Energikommuner
Beate Brostrøm Halti Næringshage AS
Yngve Volden Driftssjef Skjervøy
Ingrid Lønhaug Varaordfører Skjervøy
Ron Viktor Olsen, Drift/ bygg Nordreisa
Oddvar Kiærbech, Rådgiver Kvænangen
Kjetil Hallen, Rådmann Nordreisa
Fred Skogeng, Varaordfører Lyngen
Harry Hansen, Drift/ bygg Lyngen
Kåre Karlsen, Fung. Rådmann Lyngen
Roy Grunnvåg, Drift/ bygg Kåfjord
Karin Karlsen, Saksbehandler drift Kåfjord
Maar Stangeland, Rådmann Storfjord
Yngve Kaspersen, Driftssjef Storfjord
Torbjørn Evanger, Daglig leder Halti Næringshage AS
Birger Sommerseth, Næringsutvalg Storfjord
Kåre Eriksen, driftsutvalg Storfj ord
Steinar Engstad, rådgiver Storfjord

Bakgrunn:
Grønne energikommuner kom nordover med Bjørn Johnsen og Kjell Gurigard den 29. juni (Nord Troms).
Møtene er ment for eiendomsansvarlige, rådmenn og ordførere i kommunene.
Møtene holdes slik
•

Nord - Troms:
15.00

Kommunehuset i Storfjord, på Hatteng, tirsdag 29. juni klokka 10.00 -

Agenda:
Status i aktuelle kommuner
Kjapp gjennomgang av underlagsmalar
Bruke ei kommune som case:
o Hva er gjort?
o Hva har vært/ eller er problematisk
o Videre arbeid: utlysing på Doffin, tilbudsbefaring, evaluering, forhandling,
kontrahering
o Innarbeiding av tiltak i de kommunale budsjetter
Og gjerne meir spesifikke prosjekt som dei vil diskutere

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
Halti Næringshage A/S, Hovedveien 2, 9151 Storslett. Org.nr. 983 839 517
Tlf. 77 77 05 70 Fax. 77 77 05 71
E-post: neringshage@lialti.no Bankgiro: 4740 1124485

Innspill:
1. Grønne Energikommuner informerer. Prosjektet varer ut året. Gjennomføres av KS i
samarbeid med OED, KRD og MD.
Grønne Energikommuner kan bistå Nord-Troms i prosessen med EPC.
Fordel for Nord-Troms hvis man jobber sammen er at man gjøre en felles prosess og får et
felles nettverk.
2. Informasjon om status i kommunene:
a. Skjervøy:
Gamlebygg, etterslep vedlikehold, byggteknisk dårlige bygg. Eksempel
Ungdomsskole i betong uten bra ventillasjon.
Nybygg: Gjenommsnittlig bra
Forprosjekt Ungdomsskole gjort.
PROBLEM: økonomi
b. Nordreisa:
35.000 kvm, varierende standard. Etterslep vedlikehold.
Bioenergi anlegg forsyner 3 bygg med varme. (Flis)
c. Kåfjord:
16.000 kvm
Etterslep vedlikehold, 300 kwh/kvm i snitt. El forsynt varme i de fleste bygg.
d. Storfjord:
Rådhus klar for tilknyttning alternativ varmekilde.
e. Lyngen:
Blanda bygningsmasse, Reduksjoner i El forbruk i kun 3 bygg vil gi kommunen
gevinst på 400 000 kr årlig. Potensialet er stort.
Avventer resultater fra Energibrønner. Mye ekstrautgifter i forbindelse med
feildimmensjonering fra entreprenør.
f. Kvænangen:
Høyt forbruk av strøm. Problemet er ventillasjon, temperaturstyring. Tid- og penge
mangel!
3. Målet er: Reduksjon i energi forbruk! 10 %.
a. Problem Konsesjonskraft- kommunene. Kvænangen, Storfjord, Kåfjord og
Nordreisa(kommer). Bjørn Johnsen vil holde kommunene oppdatert på dette.
Hva skjer på departements-nivå her.
b. ROBEK kommuner. Vil man få finansiering til EPC. Erfaringer herfra? Bjørn
undersøker og gir tilbakemeldinger på dette. Skal i utgangspunktet være ok.

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
Halti Næringshage NS, Hovedveien 2, 9151 Storslett. Org.nr. 983 839 517
Tlf. 77 77 05 70 Fax. 77 77 05 71
E-post: neringshage@halti.no Bankgiro: 4740 1124485

4. Tradisj onell prosess VS. EPC/ Energisparekontrakter
Tradisjonelt
Kartlegge
Flere tiltak med hvert sitt løp
Flere entreprenører
Manglende finansiering
Ingen garantier

EPC
Kartlegge
Alle tiltak i en pakke
Modell/ verktøy er kvalitetssikret av KS
En totalenteprise
Felles saksfremlegg
selvfinansierende
Garanti

5. Grunnlagsdata —Vedlegg G
Alle kommuner kan med enkelhet få gjort dette. Ta kontakt med leverandør for tall. Videre
kan Kjell Gurigard kontaktes for veiledning i tabellene. Graddagstall finnes på Enova sine
hjemmesider: htt ://narin .enova.no/site a eview.as x?articleID=2224
6. Videre arbeid:
a. EPC er per 30. juni 2010 vedtatt i alle kommuner i kraft av vedtak av Energi og
Klimaplan.
Halti kan bistå med prosjektleder/ prosessleder. ønske om dette må komme fra
kommunene. Samtaler mellom Nordreisa kommune (Som prosjekteier)og Halti
Næringshage AS vil gjøres 30.06.10. Ansvar for oppfølging av dette Nordreisa
kommune.
b. Grønne energikommuner kan tilby to møter i Nord-Troms hvis man kommer i gang.
GE må ha en bestilling fra kommunene. Ansvar alle, Koordinator Nordreisa
kommune.
c. GE tilbyr driver hjelp og Veiledning i forhold til dokumentene. ønsker konkret
tilbakemelding om kommunene ønsker at GE skal bidra videre. Ansvar Nordreisa
kommune.
d. EPC bør fortløpende være tema i kommunestyrene. Politikere ønsker at man er
orientert om prosessen, men mener vedtak om oppstart er gjort i kraft av vedtak av
EK plan.
e. Møte i Regionrådet 31. August bør ha EPC som tema. Ansvar: Alle, Nordreisa
koordinerer. Alle trenger å bli kjent med begrepet.

Kontaktopplysninger:
Nordreisa:
Dag Funderud, 77 77 04 63, da .funderud@nordreisa.kommune.no
Grønne Energikommuner:

~

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
Halti Næringshage A/S, Hovedveien 2, 9151 Storslett. Org.nr. 983 839 517
Tlf. 77 77 05 70 Fax. 77 77 05 71
E-post: neringshage@halti.no Bankgiro: 4740 11 24485

Bjørn Johnsen, 24 13 26 00/ 90683873, Worn..ohnsen@ks.no
Kjell Gurigard, 905 20861, k'ell ur@online.no
Halti Næringshage AS:
Torbjørn Evanger, 77 77 05 74, nerin sha e@halti.no

• -•-••
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';RItkc'NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST
Halti Næringshage NS, Hovedveien 2, 9151 Storslett. Org.nr. 983 839 517
Tlf. 77 77 05 70 Fax. 77 77 05 71
E-post: neringshage@halti.no Bankgiro: 4740 11 24485

TROMS fylkeskommune

Kuituretaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Elvekraft
Askerveien 61
1384 ASKER

Vår ref.:
08/1260-9
Løpenr.:
24930/10

Saksbehandler:
Dag Magnus Andreassen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 83 41

Arkiv:
140&18 KPLAN
Deres ref.:

Dato:
24.09.2010

SKJERVØY KOMMUNE - SMÅKRAFTVERK I VITTNESELVA KULTURMINNEUNDERSØKELSE: KULTURETATENS UTTALELSE

Vi viser til vårt brev av 23.10.2009 og Deres aksept av budsjett i e-post av 24.6.2010.
Vittneselva ligger lengst nord på Kågen og renner ut i Kågsundet. Sørvest for utløpet ligger en
boplass fra yngre steinalder med 11 registrerte hustufter (Askeladdens ID 56869). Like
nordøst for elva ligger en åpen boplass fra eldre steinalder (ID 17519) med ei utstrekning på
ca. 250 x 250 meter. Utbyggers opprinnelige ønske var å legge vei og rørtrase vest for elva,
noe som ville ha ført til direkte konflikt med kulturminne 56869. Etter ønske fra planlegger
om å unngå konflikt med kulturminnet ble traseen endret og foreslått lagt øst for elven med
stasjonsbygning i Nordre Vittnesbukt. Her vil ei rørgate passere like ved en registrert
bogastille (jaktleger) (ID 37523). Stasjonsbygningen er tenkt plassert rett øst for to
hellegroper (ID 137388) som tidligere har vært undersøkt i forbindelse med at nytt fergeleie
opprinnelig var tenkt plassert her. Området ved Vittneselva er med andre ord svært rikt på
kulturminner fra flere forhistoriske perioder.
Boplassene ID 56869 og ID 17519 er datert til henholdsvis yngre og eldre steinalder. Disse
lokalitetene har en åpenbar tilknytning til landskapet med klar referanse til Vittneselva og
Vittnesfossen. Dersom elva legges tørr og fossen forsvinner som karakteristisk
landskapselement, vil opplevelsen av disse kulturminnene innskrenkes betydelig. Bogastillen
ID 37523 knyttes til jakt på landpattedyr (mest sannsynlig rein), og kan ha tilknytning til
bosettingen i både eldre og yngre steinalder. De to hellegropene som ligger under ID 137388
kan knyttes til oljeutvinning fra spekket av sjøpattedyr. Disse tidfestes vanligvis til perioden
mellom Kristi fødsel og 1200-tallet og er å betrakte som en samisk kulturminnetype. Disse
hel.legropene som ble arkeologisk undersøkt på 1990-tallet, og fremstår i dag som svært gode
eksempler på denne typen kulturminner og har meget høy pedagogisk verdi da de nå fremstår
omtrent slik de ble bygget, med kantsilte steinheller langs veggene og hellelagt bunn. Selv om
hellegropene tidligere er undersøkt er alle disse kulturminnene automatisk fredete etter
kulturminnelovens (km1) § 4.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

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

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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Navnet Vittnes kan mest sannsynlig relateres til ordet vete. En vete, også kalt baune eller
varde, inngikk i det tidligste varslingssystemet vi kjenner langs kystleden. Dette ble etablert
på slutten av 900-tallet og bestod i tenning av bål for varsling om fiendtlig invasjon i
ufredstider. På bakgrunn av ei slik tolkning er hele Vittneset å betrakte som et automatisk
fredet kulturminne, jf kml § 4 f.
Vittneset, med Vittnesfossen er svært fremtredende og synlig på lang avstand. Fossen er et
markant landskapselement, både fra Kågsundet og fra Arnøya og Laukøya. Området er også
et populært utfartsområde.
Den tydelige lesbarheten av landskapet og samspillet mellom landskap og kulturminner fra en
så lang periode av forhistorien gjør Vittnes til et unikt og særlig verdifullt verneverdig
kulturmiljø. Kulturminnene på Vittnes var en vesentlig årsak til at fergeleiet på Kågen ble
plassert lengre øst enn opprinnelig planlagt og spørsmål vedrørende landbasert oppdrett på
vestsiden av neset har også blitt avvist av hensyn til kulturminnene.
Vi vil på det sterkest fraråde ei kraftutbygging på Vittnes på bakgrunn av landskapets
beskaffenhet, kulturminnenes opplevelsesverdi og Vittnesfossens markante landskapspreg.
Dersom planen legges ut på høring vil vi vurdere å legge planen frem for Fylkesrådet for
fremme av innsigelse med begrunnelse i kml § 3.
Regning for befaring vil bli ettersendt.

For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametingets kulturminneforvaltning
Troms.

Med

i

n i hilsen

,
427(
Anne-Karine andmos onservator
agnus Andreassen
konservator

Kopi: Åse Hansen, Økonomisenteret her
Sametingets kulturminneforvaltning i Troms
Skjervøy kommune
NVE

Politisk sak

Politisk sak

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/4922 -2

Arkiv:

U41

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

12.10.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
105/10

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
21.10.2010

Godkjenning av rammeavtale for drift av mottaksstasjonene i Nord-Troms

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune godkjenner forslaget til rammeavtale for drift av mottaksstasjonene i
Nord-Troms.
2. Det settes av årlige utviklingsmidler fra utviklingsfondet som skal dekke Skjervøy
kommunes andel.
3. Ordfører og rådmann får fullmakt til å godkjenne eventuelle endringsforslag fra andre
avtaleparter.

Saksopplysninger
Bakgrunnsbeskrivelse
Fiskerne og Skaretfisk AS var pådrivere for å få etablert mottaksstasjoner for fisk i Nord-Troms.
Dette har hatt stor betydning for tilstedeværelsen av fiskere i regionen. Ordningen har vært
delvis finansiert av Norges råfisklag ved hjelp av føringstilskudd.
Sesongen 2008/2009 ble utfordrende for mottaksstrukturen da det ble stopp i mottak av fisk.
Nergård AS valgte å trekke seg ut av Skjervøy vinteren 2009. Dette rammet mottaksstasjonene i
Nord-Troms hardt. Strukturen innen fiskeindustrien gikk inn i en ny fase. Skjervøy kommune
tok initiativ til å invitere mottaksstasjonene og de andre involverte Nord-Troms kommunene til
dialog for å få reetablert ordningen. Hensikten var å finne en løsning som kunne erstatte
ordninga Skaretfisk hadde finansiert sammen med Norges råfisklag. Det ble satt i gang en
prøveordning vinteren 2009. Prøveordningen ble finansiert av Norges råfisklag, Troms

fylkeskommune og kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Skjervøy sjømat
ble etablert på Skjervøy og er et naturlig produksjonsanlegg som skal motta råstoffet fra
mottaksanleggene. Det er viktig at denne prøveordningen videreføres.
Framtidig forutsigbar ordning
Nord-Troms regionen er en stor region med lange avstander. Dette skaper utfordringer innen
frakt og transport av fisk. Erfaringene fra prøveordningen viser imidlertid at dette er fullt mulig
å få til, men det krever at avtalene mellom produksjonsanlegget og mottaksstasjonene fungerer,
og at finansieringsordningen er forutsigbar. Uten kommunenes og Troms fylkeskommunes
medvirkning er det ikke mulig å få til en forutsigbar ordning for mottak av fisk. Norges
råfisklags føringstilskudd dekker ca 50 % av kostnadene (avhengig av tildelte rammer fra
Staten). For å fullfinansiere transporten av fisk inn til produksjonsanlegget krever dette at
fylkeskommunen og kommunene viderefører sin støtte til ordningen, som da vil bli forutsigbar
og pålitelig.
Ei ordning der kommunene og Troms fylkeskommune bruker lokale og regionale
utviklingsmidler for å opprettholde en god infrastruktur for fiskerne vil være unik i
landssammenheng.
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Intensjonen med en slik rammeavtale er å fastsette de ulike oppgavene og ansvarsforholdene
partene skal ha.

Bakgrunnsbeskrivelse
Fiskerne og Skaretfisk AS var pådrivere for å få etablert mottaksstasjoner for fisk i NordTroms. Dette har hatt stor betydning for tilstedeværelsen av fiskere i regionen. Ordningen har
vært delvis finansiert av Norges råfisklag ved hjelp av føringstilskudd.
Sesongen 2008/2009 ble utfordrende for mottaksstrukturen da det ble stopp i mottak av fisk.
Nergård AS valgte å trekke seg ut av Skjervøy vinteren 2009. Dette rammet
mottaksstasjonene i Nord-Troms hardt. Strukturen innen fiskeindustrien gikk inn i en ny fase.
Skjervøy kommune tok initiativ til å invitere mottaksstasjonme og de andre involverte NordTroms kommunene til dialog for å få reetablert ordningen. Hensikten var å finne en løsning
som kunne erstatte ordninga Skaretfisk hadde finansiert sammen med Norges råfisklag. Det
ble satt i gang en prøveordning vinteren 2009. Prøveordningen ble finansiert av Norges
råfisklag, Troms fylkeskommune og kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og
Skjervøy. Skjervøy sjømat ble etablert på Skjervøy og er et naturlig produksjonsanlegg som
skal motta råstoffet fra mottaksanleggene. Det er viktig at denne prøveordningen videreføres.
Flere har jobbet mye for å få dette til.

Framtidig forutsigbar ordning
Nord-Troms regionen er en stor region med lange avstander. Dette skaper utfordringer innen
frakt og transport av fisk. Erfaringene fra prøveordningen viser imidlertid at dette er fullt
mulig å få til, men det krever at avtalene mellom produksjonsanlegget og mottaksstasjonene
fungerer, og at finansieringsordningen er forutsigbar. Uten kommunenes og Troms
fylkeskommunes medvirkning er det ikke mulig å få til en forutsigbar ordning for mottak av
fisk. Norges råfisklags føringstilskudd dekker ca 50 % av kostnadene (avhengig av tildelte
rammer fra Staten). For å fullfinansiere transporten av fisk inn til produksjonsanlegget krever
dette at fylkeskommunen og kommunene viderefører sin støtte til ordningen, som da vil bli
forutsigbar og pålitelig.
Ei ordning der kommunene og Troms fylkeskommune bruker lokale og regionale
utviklingsmidler for å opprettholde en god infrastruktur for fiskerne vil være unik i
landssammenheng.

På denne bakgrunn anbefales følgende rammeavtale for ei fremtidig ordning for mottak av
fisk og transport til produksjonsanlegget i Nord-Troms.

1. Parter i rammeavtalen:
1) Mottaksstasjonene i regionen som tar i mot fisk: Segelvik, Spildra, Burfjord,
Sørkjosen, Djupvik, Manndalen, Akkarvik og Lauksund (Arnøyhamn og
Badderen har ikke hatt drift på flere år).
2) Produksjonsanlegget Skjervøy Sjømat.
3) Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.
4) Troms fylkeskommune.
5) Norges råfisklag.
2. Avtalen mellom produksjonsanlegget og mottaksstasjonene.
Skjervøy Sjømat og den enkelte mottaksstasjon har ansvaret for at det blir inngått
avtale mellom de enkelte mottaksstasjonene og produksjonsanlegget (heri
egenkontroll, godkjenninger, frekvens for mottak/avhenting, mv.). Disse avtalene
legges til grunn for kostnadsberegningene og finansieringsmodellen.
Til grunn for ytelsene fra kommunene, Troms fylkeskommune og Norges råfisklag
presiseres følgende:
Leie av mottaksstaonene skal ikke overstige 60 øre per kg fisk levert ved
mottaksstasjonen. Likeså skal lønn til fiskekjøper ikke overstige 60 øre per kg fisk
levert ved mottaksstasjonen.
3. Nødvendig infrastruktur.
På de enkelte mottaksstasjonene har mottaksstasjonene selv ansvaret for nødvendig
infrastruktur, eventuelt i samarbeid med sin moderkommune.
4. Transport.
Skjervøy Sjømat har ansvaret for å etablere ei transportordning med basis i avtalene
mellom produksjonsanlegg og mottakene. Denne transportordninga må være
forutsigbar, dvs, ei ordning som avhenter fisk hele året. Detaljene knyttet til
transportordninga må avtales nærmere mellom produksjonsanlegg og mottakene. Dette
har Skjervøy Sjømat ansvar for.
5. Årlig finansiering av kostnadene for transport av fisk fra mottakene til
produksjonsanlegget.
Det foreslås at følgende finansieringsmodell legges til grunn:
1) Norges råfisklag yter føringstilskudd innenfor, til enhver tid, gjeldende
regelverk.
2) De resterende kostnadene dekkes 50 % av Troms fylkeskommune og 50 % av
den primærkommunen fangsten landes

3) Lyngen og Storfjord bør involveres siden flere fiskere fra disse kommunene
leverer sine fangster ved Manndalen og Djupvik fiskemottak. Lyngen og
Storfiord kommune bes dekke en andel av kostnaden av det råstoffet som
leveres ved mottaksstasjonene i Kåfjord fra fiskerne tilhørende Lyngen og
Storfjord. Dette må Kåfjord kommune ta ansvar for å avklare med Lyngen og
Storfiord kommune.
4) Loppa og Alta kommune bør involveres siden flere fiskere fra disse
kommunene leverer sine fangster ved Burfjord fiskemottak. Loppa og Alta
kommune bes dekke en andel av kostnaden av det råstoffet som leveres ved
mottaksstasjonen i Burfjord fra fiskerne i Loppa og Alta. Dette må Kvænangen
kommune ta ansvar for å avklare med Loppa og Alta kommune.
5) Avklaringene av overnevnte forhold i pkt. 3 og 4 skal ikke være avhengig av
godkjenning av rammeavtalen og iverksetting av ordningene for mottak av
fisk.
Når Kåfjord og Kvænangen kommune har fått avklart hhv. pkt. 3 og 4, meldes
dette til Norges råfisklag.
6. Administrering av oppgj ørene.
Norges råfisklag skal ha en sentral rolle i administreringen av oppgjørene mellom
mottaksstasjonene og produksjonsanlegget. Dette skal skje på følgende måte:
1) Norges råfisklag gir føringstilskudd per kg fisk etter fastsatte årlige satser.
Dette tilskuddet gis direkte til den som kjøper fisken, i dette tilfellet Skjervøy
Sjømat.
2) Skjervøy Sjømat fakturerer Norges råfisklag, hver mnd eller etter avtale
mellom Skjervøy Sjømat og Norges råfisklag, for kostnader som
føringstilskuddet ikke dekker.
3) Norges råfisklag sender refusjonskrav til den enkelte kommune og Troms
fylkeskommune etter den fordelingsnøkkelen avtalen beskriver og på bakgrunn
av det kvantum som landes i den enkelte kommune.
7. Godkjenning.
Denne rammeavtalen for drift av mottaksstasjomr i Nord-Troms må behandles og
godkjennes av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy, Troms
fylkeskommune v/ Næringsetaten, mottaksanleggene, Skjervøy Sjømat og Norges
råfisklag. En godkjenning og tilslutning til denne, vil ligge til grunn for et årlig
bevilgningsvedtak jfr. rammeavtalen.
Endringer av betalingssatser og fordelingsnøkkel betinger ny behandling av
rammeavtalen.

For beregning av tilskudd vises til tabell 1 og 2 i vedlegget.

Vedlegg
Tabell 1. Kvantum på fiskemottakene:
Manndalen
Djupvik
Sørkjosen
Akkarvik
Spildra
Segivik
Burfjord

2006
122 736
85 739
56 679
216 077
81 944
111 962
101 073

2007
112 253
44 890
71 579
179 071
78 927
274 249
159 409

2008
143 294
27 292
72 540
209 897
115 278
236 975
236 486

SUM*
378 283
157 921
200 798
605 045
276 149
623 186
496 968

Snitt
126 094
52 640
66 933
201 682
92 050
207 729
165 656
SUM

912 783

%

Skjervøy

14 %
6%
7%
22 %
10 %
23 %
18 %
100 %

Kåfjord
Nordreisa Kvænangen
14 %
6%
7%

22 %
10 %
23 %
18 %
22 %

*2009 og 2010 er ikke tatt med. Dette fordi det i 2009 ble det stopp på mange mottak pga
omsetningsvansker for bl.a. torsk. I 2010 ble Skaret lagt ned og dermed minimalt med kjøp på mottakene.
Tabell 2
Dersom man bruker gjennomsnittskvantum for årene 2006-2008 og kostnadene i prøveperioden apr-mai 2010 vil et
budsjett for kjøp av fisk i 2011 se slik ut:
Estimert kvantum
912 000
Pr kg
Leieav mottaket
547 200
0,60
Lønntil fiskekjøper
0,60
547 200
Frakt bil/båt
1,75
1 596 000
Sum estimerte utgifter
2,95
2 690 400
Pr kommune:
Skjervøy
Kåfjord
Nordreisa Kvænangen
Tilskudd NR
1,50
1 368 000
Kommuner
661 200
146 094
129 471
48 485
337 150
Troms Fylke
661 200
Sum inntekter
2 690 400

20 %

7%

51 %

