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Hovudplan skogsveg Skjervøy
Henvisning til lovverk:
LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova). §7
FOR-1996-12-20-1200 Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

Rådmannens innstilling
Skogbrukssjefen skal utarbeide forslag til hovudplan for skogsveg i kommunene Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. Forslag til plan skal ut på offentlig høring før endelig
plan godkjennes politisk.

Saksopplysninger
Mål for arbeidet:



Oppdatere kartet med skogsbilveger og viktige traktorveger, og finne frem til arbeidsformer
som sikrer kontinuerlig oppdatering i fremtiden.
Utarbeide en oversikt over viktige skogsområder og behovet for vegbygging for å drive disse
arealene på best mulig måte i fremtiden.

Planens innhold:
Planen består av en kartdel, en tekstdel og tabellverk. I kartdelen er viktige skogområder
avgrenset og markert. Tabellverket forteller om ulike egenskaper som hvor mye ressurser som
står på det enkelte arealet og hvor mye veg det bør bygges for å få nyttet dette arealet på en
optimal måte. Videre er det tenkt at denne revisjonen skal legge grunnlag for bedre oppfølging
med kontinuerlig ajourhold av skogsvegnettet i kartet.

Bakgrunn
I forbindelse med melding om Kystskogbruket ble utbygging av skogsvegnettet trukket frem
som et av de viktigste satsingsområdene for å øke verdiskapingen i skog langs kysten. Skogen
her hos oss er langt mindre tilgjengelig for skogsdrift enn på Østlandet. Vegutbygging bør
gjøres planmessig for å sikre helhetsløsninger som ivaretar økonomi, miljø, kulturminner og
øvrige interesser på best mulig måte. Dette er også nedfelt i Skogbrukslova og
landbruksvegforskrifta der det blir lagt vekt på landbruksfaglige helskapsløsninger når veier
planlegges. Det vil da være riktig å begynne med planlegging på et overordnet nivå og se på
naturlige avgrensinger og ikke eiendomsgrenser.
Gjennom oppfølgingsprogrammet for Kystskogmeldinga har alle kystfylkene fått i oppdrag å
utarbeide hovedplaner for skogsveger. I tillegg til å sikre helhetsløsninger så vil det også vise et
samlet behov for ressurser til å finansiere og administrere veiutbygging i fremtiden.
Synliggjøring av skogbruksnæringen i kystfylkene, med det store potensialet for verdiskaping
og utfordringer knyttet til dette, har vært hovedformålet med kystskogmeldingen.
Reindriftsnæringa har i forbindelse med behandling av enkeltsaker de senere årene etterspurt en
overordnet plan for skogsvegbygging.
Organisering
Prosjektet blir organisert som et samarbeid mellom Fylkesmannen og kommunene Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Kartlegging av eksisterende veier og oppdatering av
digitale vegdatabaser blir utført med innleid arbeidskraft. Den innleide arbeidskrafta er
finansiert med midler fra Fylkesmannen. Utarbeiding av plan for fremtidig veibehov blir gjort
av skogbrukssjef i samråd med lokalkjente.
Utarbeiding av plan for fremtidig vegbehov omfatter cirka to månedsverk for skogbrukssjefen
og det må regnes en liten innsats fra kartfunksjonærer i kommunene.
Planen utarbeides som en felles plan for alle kommunene. Dette vil gjøre behandlingsprosessen
mer smidig, med tanke på høringsrunden. Videre så vil etterbruken gjerne være enklere siden de
fleste aktørene som kan ha nytte av planen jobber utenfor kommunale instanser, og da er det
enklere å forholde seg til ett felles dokument.

Vurdering
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Arbeidet kommer ikke i konflikt med andre kommunale planer. Hovudplan for skogsveg er i
praksis en faglig utredning eller en kartlegging over hvor de økonomisk viktige skogarealene
står og hvor mye veg som må bygges for å realisere disse verdiene. Planen er ikke juridisk
bindende, og endrer ikke på kravet til søknad og saksbehandling av det enkelte veganlegg.
Hovudplanen for skogsveg kan legges til grunn i forbindelse med øvrig arealplanlegging og de
viktigste skogbruksarealene kan eventuelt legges inn som hensynsområder i arealdelen.
Økonomiske konsekvenser
Innleid arbeidskraft er finansiert av midler fra fylkesmannen. Arbeidet skal ikke laste
kommunene med kostnader utover at skogbrukssjefen nytter noe tid på arbeidet.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen risiko eller sikkerhetsmessige konsekvenser.
Miljøkonsekvenser
En slik plan kan være med på å redusere miljøkonsekvenser ved at en mer målrettet
skogsvegbygging totalt sett vil føre til færre naturinngrep.
Samlet vurdering
Planen vil synliggjøre skogressursene våre, og den vil vise størrelse og kartfestet lokalisering av
viktige skogareal. Videre så vil det fremgå hvor mye veg man må bygge for å kunne drive
skogen på den enkelte lokalitet på en økonomisk optimal måte. Det vil være nyttig i forbindelse
med planlegging av det enkelte veganlegg i fremtiden, og det vil være nyttig i forbindelse med
prioritering av statlige tilskuddsmidler. Kommunen er ansvarlig for at skogsvegbygging foregår
i samsvar med kravet til skogbrukslova om landbruksfaglige helhetsløsninger.
Det er også sannsynlig at slike planer kan kanalisere mer statlige skogsvegmidler til Troms.
Behovet vil i hvert fall bli synliggjort.
Veibygging i skogbruket gjør stadig nye arealer tilgjengelig for skogsdrift. Reindriftsnæringa
frykter for at økt ferdsel og aktivitet på skogarealene som nyttes til reinbeite har negativ effekt
på reinen. I en slik plan kan eventuelle konflikter drøftes samlet og generelle tiltak for å redusere
uheldige effekter kan legges som premiss for all skogsvegbygging i viktige beiteområder.
Vi har fått oppfordring fra flere hold til å utarbeide en slik plan og det vil kunne gi positive
effekter for skogbruket. Planen bør derfor utarbeides.
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Etablering lekeplass i Værret
Vedlegg:
Brev fra barnas representant i plan- og byggesaker i Skjervøy kommune.

Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør følgende vedtak:
1. Rådmannen igangsetter et arbeid med etablering av lekeplass i sentrum hvor man også
skal vurdere etablering i Seppalaparken.
2. Rådmannen igangsetter et arbeid som finansierer lekeplass i sentrum.
3. Det legges fram forslag på lekeapparat med kostnadsoversikt og forslag til finansiering
til neste formannskapsmøte.

Saksopplysninger
I Sentrumsplanen for Skjervøy tettsted står det i prosjektrapporten fra 1992 at en av Skjervøys
svake sider er at det mangler lekeplass i sentrum. I premiss estetisk plan for Skjervøy sentrum av
2002 foreslås det at det etableres lekeplass ovenfor parkeringsplassen ved kirken. Også
Seppalaparken har vært nevnt som en gunstig plassering. I arbeidet med Strategisk næringsplan
2009-2012 kom etablering av lekeplass opp som et konkret tiltak i handlingsplan. Dette tiltaket
kom ikke opp blant de 5 prioriterte tiltakene innen handel/service/kultur og står derfor som et
pkt. i tiltaksbanken.

Vurdering
Skjervøy sentrum mangler i dag en lekeplass. Et slikt tilbud til barna ville vært et positivt tiltak
som fremmer Skjervøy kommune som en attraktiv kommune å bo i.
Handelsstedet Skjervøy
Skjervøy har vært et handelssted i generasjoner. Også i dag fremstår Skjervøy som et attraktivt
handelssted med bredt tilbud i forhold til plassens størrelse. I de siste årene har flere butikker og
tilbud fått veldig positiv omtale i media og på folkemunne. Dette bidrar til at flere blir
nysgjerrige på hvilke tilbud som eksisterer og at handleturen derfor legges til Skjervøy. Dersom
det finnes et lekestativ i sentrum er det i denne sammenheng positivt.
Bostedet Skjervøy
Fokuset på bolyst må ikke undervurderes. At flere barnefamilier har valgt å etablere seg i
Kystbyen tyder på at her er verdier som tiltrekker seg denne gruppen mennesker. Å få tilrettelagt
ytterligere for små og store vil kunne bidra til økt bolyst og dermed mer stolthet over kommunen
man bor i. En lekeplass vil kunne bidra til at man for eksempel får en naturlig samlingsplass for
barnefamilier og at ”nye” barnefamilier som ikke har så mange kjente i kommunen raskere blir
integrert i samfunnet vårt.
Feriestedet Skjervøy
For mange utflytta Skjervøyværinger er feriestedet Skjervøy en viktig sosial arena for å treffe
kjente. Gode ferieopplevelser i hjemkommunen kan i noen tilfeller bidra til at enkelte faktisk
ønsker å kunne flytte tilbake. At det er muligheter for aktiviteter i sentrum for barna, og at disse
trives, har selvfølgelig stor betydning.
I omdømmesammenheng vil et tiltak som dette gjøre Skjervøy mer attraktiv som handelssted,
bosted og feriested.
Det finnes flere typer lekeapparat som kan være aktuell for en eventuell lekeplass i sentrum. Og
dette reguleres selvfølgelig av pris. Det som er viktig er at apparatet/plassen egner seg for størst
mulig aldersspenn, dvs. at apparatet/-ene for eksempel defineres som aktuelle for aldersgruppen
3-12 år.
Dersom man velger å etablere en lekeplass som ikke er et tradisjonelt lekestativ vil dette kunne
utløse midler fra spillemiddelordningen.
Saksbehandler anbefaler at det settes i gang et arbeid med å etablere en lekeplass i
Seppalaparken.
Rådmannens vurdering
Rådmannen er i utgangspunktet kritisk til etablering av lekeplass i Seppalaparken. Parken er
liten og bratt, og det må i så tilfelle gjøres betydelige fysiske inngrep som etter rådmannens
mening vil forringe parkens utseende. Parken er også i dag en ”minnepark” for omkomne fiskere
på havet. En lekeplass kan bli et forstyrrende element i så måte.

Dag Johansen
Fiskenes 3
9180 Skjervøy

Skjervøy Kommune
V/ Formannskapet
9180 Skjervøy

Skjervøy 09.05.11

Lekeapparat i sentrum
Skjervøy sentrum mangler i dag en lekeplass, et samlingspunkt for barn. Et av forslagene
som har kommet fram i den senere tid har vært å lage en lekeplass, dvs, sette opp et
lekeapparat i "værret". Som "Barnas representant i plansaker" ser jeg på dette forslaget som
svært spennende! Ideen virker meget bra og jeg føler at dette er verd å gå videre med.
Jeg tror at et slikt tiltak har mange positive følger. Skjervøy sentrum vil bli mer barnevennlig
og attraktiv for barnefamilier Barna vil føle at de har en plass også i sentrum. Kanskje kan
en slik lekeplass bli et samlingspunkt for barnefamilier? Noe som kan ha positiv effekt for
det lokale næringsliv på sikt. Dette vil også gi en signaleffekt om at en satser på bam og
unge.
Jeg er klar over at kommunen har dårlig økonomi, og at et slikt prosjekt vil koste en del
penger, men jeg håper likevel at Skjervøy Kommune ønsker å gå videre med saken. Kanskje
klarer en å finansiere dette gjennom ulike prosjektmidler, lokalt næringsliv, kommunale
bidrag, osv.

Hilsen
Dag Johan e

Barnas representant i plan -og byggesaker i Skjervøy kommune
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Kirkegårdsveien 49: Dispensasjon vedr. garasje - justerte planer
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Reguleringsplan for St. Hanshaugen
Vedlegg
1 Opprinnelige tegninger
2 Fasadetegninger - Justerte
3 Plantegninger - justerte
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Garasjens utforming, slik den fremkommer av justerte tegninger, godkjennes jf. Pbl 08 §
20-2.
2. Jf. Pbl 08 § 19-2, innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 1.5, vedr garasjens
tilpasning til boligen på eiendommen. Dispensasjon gis med bakgrunn vurderinger
nedenfor, og at omsøkte takvinkel er en tilpasning til terrenget på eiendommen, og vil gi
en harmonisk utforming.

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommune mottok søknad om tillatelse til tiltak, riving av eksisterende garasje og
oppføring av ny garasje i Kirkegårdsveien 49 på Skjervøy. Sønaden ble behandlet i
Formannskapet 13.04.11 under sak 29/11.
Søknad om dispensasjon ble avslått, og tiltakshaver ble oppfordret til justere planene for å
tilnærme seg reguleringsbestemmelsene (se vedlagte særutskrift fra
formannskapsbehandlingen).
Tiltakshaver har nå justert planene i forsøk på å tilnærme seg reguleringsbestemmelsene, og
saken fremmes for ny behandling.

Saksopplysninger
Det vises til vedlagte særutskrift, for bakgrunn for saken.
Omsøkte utforming av garasjen ble avslått, med bakgrunn i at den brøt med
reguleringsbestemmelse 1-5, vedr. etasjeantall, størrelse og utforming på en slik måte at
intensjonen/hensynte bak bestemmelsen ville bli tilsidesatt, og at reguleringsbestemmelse 1.12
sitt krav om harmonisk utforming ikke ville bli ivaretatt.
Av tegninger som nå er mottatt fremkommer det at tiltakshaver har justert utformingen, og at
dette er en tilnærming til reguleringsbestemmelsene.
Garasjen er justert som følger:
Høyden er redusert fra 5,7 meter til 5,1 meter.
Bredden er redusert fra 11 meter til 10 meter.
Grunnflaten er redusert fra 55,7 m²til 47,12 m²
Garasjen er ikke endret med hensyn til takvinkel. Tiltakshaver ønsker fortsatt takvinkel på 34°.
Vurdering
Som man kan se av justerte tegninger, fremstår planen for garasjen mer i tråd med
reguleringsbestemmelsene. Saksbehandler har gjennomført befaring på eiendommen, for å se
nærmere på faktiske forhold. Observasjoner fra befaring medtas under de punkt hvor det er
relevant.
Etasjeantall/høyde:
Garasjen ser nå ut som, og er garasje med en tellende etasje, og reguleringsbestemmelsene er i
så måte imøtekommet mht. etasjeantall. Som følge av at takvinkelen er høyere enn
reguleringsplanen sier, vil garasjens høyde blir større enn reguleringsplanen legger opp til. Dette
vil bli behandlet under punkt vedr takvinkel nedenfor.
Grunnflate/bredden
Tilbygget til garasjen er redusert med 1 meter. Dette har medført at grunnflaten til garasjen er
redusert fra 55,7 m², til 47,1 m², en reduksjon på 8,6 m². Reguleringsplanen gir anledning til å
oppføre garasjer med grunnflate inntil 50 m². Dermed er garasjen nå i tråd med reguleringsplan
hva gjelder grunnflate.
Tiltakshaver har sett på løsninger for å redusere bredden til garasjen. Med tilbygget, høyden og
en total bredde på 11 meter, virket garasjen som et ruvende byggverk. Tiltakshavers begrunnelse
for ønsket utforming av tilbygget, er at oppkjørsel og tilfartsvei til bolighuset går skrått foran og
forbi garasjens plassering. Dette medfører begrensninger for hvordan byggverket kan plasseres.
Saksbehandler observerte dette ved befaring, og ser at det ikke lar seg gjøre og ”snu” tilbygget
for å redusere bredden. Oppkjørsel til bolig vil bli forringet som følge av dette.
Når man ser justeringen samlet, fremstår ikke garasjen som så ruvende som først omsøkt.
Redusert høyde og redusert bredde har sammen medført at tiltaket ser mer harmonisk ut i
forhold til formålet garasje.
Ved befaring observerte saksbehandler at bakkenivået bak garasjen er så høyt at det
byggeteknisk ikke er å anbefale ytterligere reduksjon av høyden til garasjen. Samtidig vil denne
høydeforskjellen, sammen med horisontal avstand fra garasje og til bolig bidra til at bredden
ikke lenger vil være påtrengende.

Takvinkel
Omsøkte takvinkel på 34° er innenfor regulert intervall for takvinkel som er fra 22° til 38°.
Takvinkelen til bolighuset er 22°, og garasjen vil i utgangspunktet ikke være tilpasset bolighuset
med hensyn til form, slik reguleringsbestemmelse 1.5 sier.
Dette gjelder fortsatt, men etter de justeringer som er gjort, og befaring på eiendommen, er det
saksbehandlers vurdering, at omsøkte takvinkel på 34° vil være beste løsning. Dette med
bakgrunn i nivåforskjellene på eiendommen, og at en takvinkel på 22 grader, vil se stutt ut på
eiendommen. Selv om takvinkelen vil bli brattere enn boligen, vil den som følge av justeringer,
ikke lenger bryte med intensjonen bak gjeldende reguleringsbestemmelse. Saksbehandler kan
derfor anbefale å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 1.5 vedrørende garasjens
tilpasning til boligen.
Konklusjon
Tiltakshaver har gjort målrettede endringer for å imøtekomme reguleringsplanens bestemmelser
og dermed også formannskapets vedtak. Garasjens utforming er nå vurdert å være slik utformet,
at den ikke bryter med intensjon/hensyn bak reguleringsplanens bestemmelser.
Slik garasjen fremstår på justerte tegninger, vurderes det at den vil få et harmonisk uttrykk.
Store nivåforskjeller på eiendommen legger noen praktiske behov for å tilpasse utførelsen av
garasjen. Tiltakshaver har nå funnet en løsning som imøtekommer dette, og som samtidig
ivaretar reguleringsplanen på en god måte.
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Strandveien 85: Søknad om dispensasjon ved oppføring av bolig
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl 08)
Reguleringsplan for vågen, Skjervøy kommune
Vedlegg
1 Dispensasjonssøknad ang TU-grad
2 situasjonskart
3 tegninger
4 Nabovarsel
5 Bilder av omkringliggende bebyggelse
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Jf. Pbl § 19-2, innvilges dispensasjon fra følgende reguleringsbestemmelser:
 1.2 vedr. etasjeantall. Boligen kan oppføres med 3 etasjer. Dette med bakgrunn i
vurderinger gjort nedenfor.
 1.9 vedr. utnyttelsesgrad. Utnyttelsesgrad med bolig settes til 32 % og 36,5 % inkludert
garasje.
 1.5 vedr garasjens grunnflate. Garasjen kan oppføres med grunnflate inntil 50 m²
 Vedr. byggegrense. Betinget av at Statens vegvesen godkjenner omsøkte plassering av
garasje, godkjenner Planutvalget dette. Alle retningslinjer som kommer fra Statens
vegvesen skal følges.
2. Jf. reguleringsbestemmelse 1.12 godkjennes, i hovedsak omsøkte tiltak som harmonisk
utført. For å ivareta denne reguleringsbestemmelsen skal fasade mot øst (strandveien)
utføres med en form for brytning mellom kjeller og førsteetasje.
3. Jf reguleringsbestemmelse 1.1, godkjennes det at det etableres hjemmekontor i bolig, og
at deler av garasje benyttes til lagring. Det skal ikke foregå utendørs lagring i forbindelse
med tiltakshavers firma.

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommune har mottatt søknad om rammetillatelse, oppføring av enebolig i Strandveien
85 på Skjervøy
Saksopplysninger
Søknad om rammetillatelse, mottatt 19.05.11, fra ansvarlig søker I. Evensen Byggevarer AS, på
vegne av tiltakshaver Åke Tårnlykce.
Nabovarsel er sendt ut 18.05.11. Frist for naboer å gi innvendinger, vil i utgangspunktet da være
02.06.11.
Søknaden gjelder oppføring av enebolig på eiendommen. Garasje er ikke planlagt å føre opp nå,
men i tråd med reguleringsplanen er plassering og størrelse angitt på situasjonsplan. Areal til
garasje er også medtatt i utregning av utnyttelsesgrad.
Bolig som tidligere var på eiendommen, er revet. Dette er gjort med bakgrunn at den var i dårlig
stand.
Nå omsøkte bolig medfører brudd på bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08, herunder
reguleringsplan for området. Saken må derfor behandles som dispensasjonssak.
Gjeldende reguleringsplan Vågen, Skjervøy kommune. Omsøkte tiltak bryter med denne
reguleringsplanen når det gjelder etasjeantall og utnyttelsesgrad. Garasjens plassering medfører
brudd på regulert byggegrense.
Annet formål enn bolig
Av søknad om dispensasjon, fremkommer det at det er planlagt næringsvirksomhet (kontor og
lagringsplass). Dette omhandles i reguleringsbestemmelse punkt 1.1. Denne sier:
”(…) I bebyggelsen kan det foruten til boliger innredes til eller oppføres mindre verksteder,
forretninger, sosiale formål som etter bygningsrådets skjønn ikke er til sjenanse for
omkringliggende bebyggelse m.h.t. støy, trafikk, parkering m.m.”
Dette medfører at Planutvalget må ta stilling til om det skal være mulig med slik virksomhet.
Etasjeantall:
Reguleringsplanen sier i punkt 1.2:
”Bebyggelsen skal utformes som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer. (…)”
Omsøkte bolig har 3 tellende etasjer. Etasjeantallet må derfor behandles som
dispensasjonsspørsmål jf. Pbl 08 § 19-2.
Garasje størrelse:
Reguleringsplanen sier i punkt 1.5:
”Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 35 kvm. (…)”
I søknad er det angitt at garasje ønskes oppført med grunnflate på 50 m². Formannskapet har i
sak 023/07, delegert til administrasjonen, myndigheten til å behandle dispensasjonssaker som
gjelder størrelse på garasjer inntil 50 m². Dette er gjort med bakgrunn i at mange
reguleringsplanser i Skjervøy kommune, er gamle og at de ikke lenger representerer tidsriktige
rammer for garasjers størrelse. Det er vurdert at det er en kurant sak, i de fleste tilfeller, å
oppføre garasjer på inntil 50 m².

Utnyttelsesgrad:
Reguleringsplanen sier i punkt 1.9:
”TU – graden skal ikke overstige 0.30 av netto tomt.”
Det er opplyst i søknad at utnyttelsesgrad for bolig (uten garasje) vil bli 31,8 %. Med garasje vil
utnyttelsesgraden bli 36,4 %.
Harmonisk utforming
Reguleringsplanen sier i punkt 1.12:
”Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god
form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk
utforming. (…)”
Tiltakshaver og ansvarlig søker har forsøkt å tilpasse boligen til området. Det må gis en
vurdering av om denne reguleringsbestemmelsen er ivaretatt. Vedlagt saken følger bilde av
eiendommen, og bebyggelsen som ligger i omgivelsene.
Byggegrense:
Tomten ligger mot fylkesvei, og regulert byggegrense er 16 meter fra midten av veien. Omsøkte
garasje bryter byggegrensen med 6 meter. Dette må vurderes av Statens vegvesen, som forvalter
veien og de regler som gjelder for denne. Dermed kan ikke omsøkte plassering av garasjen
godkjennes i denne behandlingen.
Arealet til garasje medtas i vurderinger vedr. utnyttelsesgrad, men omsøkte plassering må
behandles av Statens vegvesen, som høringsinstans. Det opplyses om at dersom Statens
vegvesen har innvendinger til garasjens størrelse, utforming og plassering, kan resultatet bli at
tiltakshaver må endre på disse faktorene. Teknisk etat oversender omsøkte plan til Statens
vegvesen.
Utover nevnte punkter, er tiltaket funnet å være i tråd med bestemmelser gitt i og i medhold av
Pbl 08.
Søknad om dispensasjon:
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon. Denne begrunnes med følgende:
- De er familie med flere barn, og trenger plass
- De har behov for kontor i bolig, dels på grunn av pendlingsarbeid med hjemmekontor og
i tillegg egen bedrift.
- Størrelsen på garasjen er ønskelig på grunn av egen bedrifts behov for lagringsplass
Vurdering
Dispensasjonsbehandling jf. Pbl 08 § 19-2
Ved behandling av dispensasjonsspørsmålene, må det gjøres en samlet vurdering av saken. I slik
vurdering skal fordeler, ulemper og eventuelle konsekvenser for tiltakshaver, naboer og
omgivelser vurderes. For å kunne gi dispensasjon, må fordelen ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene.
Dispensasjon kan heller ikke gis, dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Punkt 1.1 – Annet formål enn bolig

Som tiltakshaver opplyser om, skal de ha hjemmekontor i boligen, samt at planlagte garasje skal
benyttes til noe lagring i forbindelse med eget firma.
Hjemmekontor vil i utgangspunktet ikke være til sjenanse for omkringliggende bebyggelse. Det
er saksbehandlers vurdering at dette kan godkjennes. Det forutsettes at all lagring som er aktuell,
vil kunne lagres innendørs. Det kan ikke godkjennes tiltakshavers firma medfører lagring
utendørs. Med denne forutsetningen kan annet formål enn bolig i deler av boligen godkjennes.
Det bemerkes at, dersom garasjens størrelse må reduseres o.l., som følge av Statens vegvesens
behandling, må tiltakshaver selv finne forsvarlige løsninger mht. lagring av utstyr for eget firma.
Utendørs lagring vil ikke være tillatt.
Punkt 1.9 - Utnyttelsesgrad
Utnyttelsesgraden er basert på Bruksareal (BRA), noe som medfører at areal i alle etasjer må
medtas i beregningen. Da må man, ved vurdering av utnyttelsesgraden, også se sammenhengen
med og at bygningen oppført i 3 etasjer. Dersom dispensasjon for etasjeantall avslås, og
bygningen oppføres i 2 etasjer med samme grunnflate, vil utnyttelsesgraden komme innenfor
regulerte 30 %.
Spørsmålet ligger da til om grunnflaten til omsøkte tiltak medfører en fortetning som er
uønskelig, og som bryter med intensjonen bak bestemmelsene gitt i reguleringsplanen. Det er
saksbehandlers vurdering, at bygningene, med omsøkte grunnflater, avstander innbyrde og til
omgivelser ikke medfører slik uønsket fortetning. Reguleringsplanen åpner for løsningene som
er omsøkt, foruten etasjeantallet.
Dermed mener saksbehandler at vurderinger vedr. etasjeantall i denne saken, vil være
utslagsgivende for vedtak vedr. utnyttelsesgraden. Dersom det gis dispensasjon for etasjeantall,
bør man også gi dispensasjon for utnyttelsesgraden, som omsøkt. Altså 32 % for bolig og 36,5
% inkludert garasje.
Punkt 1.2 – Etasjeantall
Reguleringsplanen gir anledning til å oppføre boliger med inntil 2 etasjer. Bakgrunnen for dette,
antas å være at bebyggelsen ikke skal bli høy og ruvende, og for å gi boligbebyggelsen et samlet
uttrykk.
Vedlagt saken følger bilder av bebyggelsen, som ligger umiddelbart rundt den aktuelle
eiendommen. Av bildene ser man at bebyggelsen består av boliger med kjeller, første og andre
etasje. Andre etasje i bygningene er del av takkonstruksjonen. Noen av disse kjellerne telles
muligens ikke med i etasjeantall pga. måleregler for areal. Imidlertid er utvendig uttrykk at
bygningene består av totalt 3 etasjer. Bygningen som tidligere sto på eiendommen hadde samme
type oppbygning.
Omsøkte bolig vil bestå av samme type oppbygning, mht. etasjer. Takvinkel vil være lik den
som var på bolig som nå er revet. På grunn av dagens krav til etasjehøyde, og at bygningen er
bredere enn forrige bygg vil bygningens totale høyde bli ca 1,5 meter høyere enn det forrige
bygget på eiendommen. Dette kan gjøre bygningen mer ruvende. Likevel vil en slik utforming
samsvare med omkringliggende bebyggelse, og tilfredsstille dagens tekniske krav. Derfor er det
saksbehandlers vurdering at dispensasjon vedr. etasjeantall kan innvilges.
Punkt 1.5 - Garasje

Vurderinger vedr. størrelsen til garasjen vil være noe avhengig av Statens vegvesen. Dette med
bakgrunn i at plasseringen kan kreves flyttet, og garasjestørrelsen reduseres. Hensyn til
trafikksikkerhet og miljø rundt vei og infrastruktur veier tungt, og vil være førende.
Om man ser bort fra dette, og bare vurderer størrelsen på garasjen, vil ikke dette føre til uheldig
fortetning av eiendommen, samtidig som det i Formannskapssak 023/07, er vurdert at garasjer
på 50 m² er en tidsriktig størrelse for garasjer.
Derfor er det saksbehandlers vurdering, at dispensasjon for garasjestørrelse inntil 50 m² kan
innvilges, med forbehold om at retningslinjer fra Statens vegvesen skal etterkommes.
Punkt 1.12 – Harmonisk utforming
Som nevnt under punkt ovenfor vedr. etasjeantall, er prinsippet til bygningen i tråd med
omkringliggende bygninger. Forskjellene ligger i:
- Type vinduer
- Vegg i kjelleretasjen er tegnet bindingsverk i tre og med panel i front
- Det skal være arker.
Det er saksbehandlers vurdering at omsøkte bygning følger byggestilen i området, men at dette
er en moderne utgave av denne type bygninger. Omkringliggende bebyggelse er oppført med
kjelleretasjer i mur, og for øvrig bindingsverk i tre. Fasade øst, til omsøkte bygning blir oppført i
bindingsverk som helhet, uten noe særlig brytning. Vi vil ikke pålegge tiltakshaver at kjeller
oppføres i mur/betong. Men for å mykne opp fasaden må det være en forskjell på fasaden til
kjeller og øvrige etasjer, en eller annen form for brytning. Dette kan for eksempel være at kjeller
oppføres i murt konstruksjon eller at det benyttes stående panel.
Dermed er det saksbehandlers vurdering at omsøkte bygning, i hovedsak følger byggestilen, og
krav til harmonisk utforming av bygningsmassen ivaretas, dersom det etableres en brytning som
beskrevet.
Byggegrense
Brudd på byggegrense gjelder plassering av garasje. Denne bryter byggegrensen med 6 meter.
Med bakgrunn i at saken nylig er mottatt ved teknisk etat, har det ikke vært anledning til å
forespørre statens vegvesen om Deres vurderinger. Dette vil bli gjort så snart som mulig.
Nabo i Strandveien 87, har garasje med lik plassering som nå omsøkt. I forhold til harmonisk
utforming av bygningene i området, vil derfor omsøkte plassering være å anbefale. Det er
saksbehandlers vurdering at garasjens plassering kan godkjennes mht. utforming mv.
Dersom Statens vegvesen har innvendinger/retningslinjer som medfører at omsøkte
plassering/løsning ikke er gjennomførbar, må tiltakshaver rette seg etter Statens vegvesen.
Dermed kan det gis dispensasjon fra regulert byggegrense, forutsatt at Statens vegvesen ikke har
innvendinger til dette.
Konklusjon
Omsøkte tiltak medfører brudd på gjeldende reguleringsplan. Men det er vurdert at bruddene på
reguleringsplan ikke bryter med intensjonene/hensiktene bak bestemmelsene i plan.
I all hovedsak kan omsøkte tiltak gjennomføres som omsøkt, imidlertid bør det stilles følgende
vilkår til innvilgelse av dispensasjonene:

-

For å ivareta uttrykket i området, må det etableres en form for brytning i fasaden mellom
kjelleretasje og øvrige etasjer.
Statens vegvesens vilkår mht. byggegrense og oppføring av garasje skal følges.

Da frist for naboer til å komme med innvendinger ikke er gått ut, tas det forbehold vedr. dette.
Dersom det innkommer tungtveiende innvendinger i saken, kan dette medføre endringer i
vedtaket.

Åke Törnlycke
St Haugen 7A
9180 Skjervøy

19.05.2011

Skjervøy kommune
Tekn Etat
9180 Skjervøy

Dispensasjonssøknadang. TU- grad.
Vi søker herved om dispensasjon fra reguleringsplan, (Vågen)
pkt 1.9, mtp utnyttelse av tomt. (maks 30 %).
Gjeller Eiendom Strandveien 85, Skjervøy med betegnelse 69/157
Tomta har en størrelse på 1089,1 m2
Tu-grad hus = 31,8 %
Tu-grad inkl 50 m2 garasje = 36,4 %
Vi har tegnet ett hus som vi mener passer godt til tomta, i tillegg er
begrunnelsen er følgende:
Søkere er et fler barn familie og treng plass, i tillegg er søkere i behov for
kontor i bolig dels på grunn av pendlingsarbeid med hjemmekontor og i tillegg
egen bedrift registrert på Skjervøy.
Utøket garasje i forhold til reguleringsplanen er behov for lagringsplassfor
egen bedrifts virksomhet.
Med vennlig hilsen

Åke Törnlycke
Tlf 41247275
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plan- og bygningslovenav 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Kommune

Gnr.

Skjervøy 69

I .

Bnr.

Festenr.

157 0

Seksjonsnr. Adresse

0

Strandveien 85, 9180 SKJERVØY

-

Tiltakstype

Næringsgruppekode Formål

Boligformål X Boliger

bolig garasje

Dispensasjonsøknadetter Plan-og bygningslovenKapittel 19
Det søkes dispensasjonfra bestemmelsenei:Komm. vedtekter til pb1
Begrunnelsefor dispensasjon:Se eget ark/vedlegg

•

•

•

Eventuelle merknader må være kommet til søker/tiltakshaverinnen 2 uker etter at dette varsel er sendt
Ansvarlig søker
navn

Besøksadresse

Postadresse

I EVENSEN BYGGEVAREAS Havnegata 28, 9180 SKJERVØY Havnegata 28,9180 SKJERVØY
Kontaktperson
navn

e-postadresse

Telefon

Mobiltelefon

Knut Vidar Isaksen knut.vidar@evensenbygg.no 77777300 98227486
Merknadenesendes:
Navn

Postadresse

e-postadresse

I EVENSEN BYGGEVAREAS Havnegata 28, 9180 SKJERVØY knut.vidar@evensenbygg.no

Ansvarlig søker
Dato

16.05.2011

Signatur
Gjentas med blokkbokstaver

YGGSØK

e

nin

. I

.

Nabo/eiendom
Skjervøy kommune, Gnr. 69, Bnr. 1, Festenr. 176
Vegard Ballovarre,Adresse Alfheimveien 2, 9180 SKJERVØY

o Varsel er sendt rekomandert Poststedetsreg.nr:_
o Varslet er mottatt 0 Samtykkeri tiltaket
Dato:

Denne del klistres på kvittering
FIR1855 7440 2 NO

Signatur:

Nabo/eiendom
Skjervøy kommune, Gnr. 69, Bnr. 411
Arvid Kvamme,Adresse Alfheimveien4, 9180 SKJERVØY

o Varsel er sendt rekomandert Poststedetsreg.nr_
o Varslet er mottatt 0 Samtykkeri tiltaket
Dato:

Denne del Idistres på kvittering
RR 18563442 0 NO

Signatur:

Nabo/eiendom
Skjervøy kommune, Gnr. 69, Bnr. 1, Festenr. 253
Gerda Robertsen,Adresse Strandveien83, 9180 SKJERVØY
Varsel er sendt rekomandert
Varslet er mottatt
Dato:

del krtstrespå kvittering
Poststedets reg.nr___RR1855
7441 6 NO

0 Samtykkeri tiltaket

Signatur:

Nabo/eiendom
Skjervøy kommune, Gnr. 69, Bnr. 384
Olav Geir Slettvold, Adresse Postboks 18, 9189 SKJERVØY
Varsel er sendt rekomandert
Varslet er mottatt
Dato:

Poststedets reg.nr

Denne del kfistres på kvittering
RR4855-7439,- NO

0 Samtykker i tiltaket

Signatur:

Nabo/elendom
Skjervøy kommune, Gnr. 69, Bnr. 516
Åge Ratama,Adresse Mellomveien 18, 9180 SKJERVØY

o Varsel er sendt rekomandert Poststedets reg.nr_
o Varslet er mottatt D Samtykkeri tiltaket
Dato:

Signatur:

Denne del klistres på kvittering
EIR.18557443 3 NO

.

YGGS K

• •

b nin

Nabo/eiendom
_
,
Skjervøy kommune, Gnr. 69, Bnr. 624
Elling Johannessen,Adresse Mellomveien17, 9180 SKJERVØY

o Varsel er sendt rekomandert Poststedetsreg.nr:
o Varslet er mottatt 0 Samtykkeri tiltaket
Dato:

Signatur:

127287
7\''s-A\
:

et

:

•

.1

$

Vedlegg til saksfremlegg: Bilder av omkringliggende bebyggelse til Strandveien 85

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/9222 -16

Arkiv:

Q02

Saksbehandler: Yngve Volden
Dato:

31.03.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
38/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

Ny veglystrase Taskeby og på Lauksletta

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Kostnadene med rehabilitering av veilystraseen på Lauksletta og bygging av nye veilystraseer i
Taskeby søkes innarbeidet i Budsjett og økonomiplanen.

Saksopplysninger
I budsjett og økonomiplan for 2011-2014 ble det i punkt 8 vedtatt følgende:
Det må bygges ny veilystrase i Taskeby og på Lauksletta. Rådmannen bes fremme en sak på
dette til formannskapet senest våren 2011 når kostnadsoverslag foreligger.
Vedtaket sier at det må bygges ny veilystrase i Taskeby og Lauksletta. For Lauksletta sin del vil
dette bli meget omfattende så det er utarbeidet et kostnadsoverslag for rehabilitering av traseen,
ikke bygging av ny. For Taskeby vil det være eneste muligheten for å få en tilfredsstillende
løsning å bygge nye traseer.
Ut i fra dette har teknisk etat med hjelp fra Ymber utarbeidet et kostnadsoverslag som følger:
Lauksletta:
For oppretting av ca. 30 stolper, skifte av 4500 m blank tråd er kostnaden beregnet til kr.
432 500,- + mva.
I tillegg må 75 stolper tilstandskontrolleres i form av råtekontroll. Om denne kontrollen
avdekker behov for stolpeskift er ikke klart før kontrollen er tatt. Råtekontrollen vil beløpe seg
til ca. kr 25 000,- + mva. Råtekontrollen må utføres i år. Skulle det bli pålegg om utskifting av
stolper vil dette beløpe seg til kr. 8 – 10 000,- pr. stolpe + mva.

Totalt vil kostnadene for rehabilitering av veilystraseen i Lauksletta beløpe seg til mellom kr.
450 000,- og 600 000,- + mva. Avhengig av hvor mange stolper som eventuelt må skiftes.
Taskeby:
Med bakgrunn i at det er 3 naturlige avgrensninger i forhold til bebyggelsen er det
kostnadsberegnet totalt tre traseer i Taskeby.
Det må reises 12 nye stolper med tilhørende kabelstrekk. Bestående armaturer vil benyttes.
Kostnadsoverslag kr. 248 500,- + mva.
Vurdering
Veilystraseen på Lauksletta er i dårlig forfatning med skjeve stolper og blanktråd som det lett
blir brudd på. Det blir pålegg fra DSB om råte-/ tilstandskontroll. Dette må mest sannsynlig
uansett gjennomføres. Det er behov for rehabilitering av traseen i tråd med kostnadsoverslag.
I Taskeby er det relativt ”tynt” med veilys. De som står er stort sett langt fra veien slik at det blir
liten virkning på veien. For at det skal bli brukbart med lys på veien må det bygges totalt tre nye
traseer.
Ut i fra tilstanden til veilysene for disse aktuelle områdene er det behov rehabilitering/
utbygging i tråd med vedtak gjort i økonomiplan 2011-2014. Kostnadene søkes innarbeidet ved
regulering av BØP våren 2011.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/2055 -2

Arkiv:
Saksbehandler: Reidar Mæland
Dato:

23.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
39/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

Utarbeidelse av handlingsplan- bekjempelse av fattigdom.
Vedlegg:
Søknadsskjema 2011- barnefattigdom
Mail fra fylkesmannen i Troms

Rådmannens innstilling
1. Skjervøy kommune skal utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av fattigdom.
2. Arbeidsgruppa som er satt ned av formannskapet for vurdere problemområdet
økonomisk sosialhjelp gis myndighet i lag med prosjektleder å utarbeide
handlingsplanen.

Saksopplysninger
Sosialtjenesten i Nav – Skjervøy har søkt om prosjektmidler for å iverksette et prosjekt som går
ut på å følge opp ungdom som er i fare for å falle ut av skole/utdanning med den målsetting å
forebygge dette. Viser til søknaden.
Fylkesmannen i Troms har orientert Nav- Skjervøy at Skjervøy kommune vil motta kr.
320.000,- til nevnte prosjekt i 2011.Det er muligheter for å søke forlengelse av prosjektet.
Forutsetningen for tildelingen av midlene er at det utarbeides en handlingsplan for fattigdom.
Viser til mail fra Fylkesmannen.

Vurdering
Skjervøy kommune har relativt mange unge som faller ut av den videregående opplæringen.
Mange ungdommer mottar økonomisk sosialhjelp. I 2010 mottok 44 personer mellom 18-25 år
økonomisk sosialhjelp.
Det er svært viktig at det iverksettes et arbeid for å ta fatt på nevnte problemområde.
Det bør tilsettes en prosjektleder som i lag med arbeidsgruppa utarbeider handlingsplanen
snarest mulig.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/2037 -1

Arkiv:

K40

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

19.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
40/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

Felling av elg i Skjervøy kommune - 2011
Henvisning til lovverk:
Viltlovens §§ 16 og 17
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til saksutredningen i forbindelse med fellingstillatelser av elg i Skjervøy
kommune i 2011 og innvilger følgende fellingstillatelser:
Kågen Utmarkslag 5 dyr, fordelt på 2 voksne okser, 2 valgfrie og 1 kalv
Kågen Grunneierlag 3 dyr, fordelt på 1 voksen okse, 1 valgfri og 1 kalv
Nord-Uløy jaktlag 5 dyr, fordelt på 1 voksen okse, 2 valgfrie og 2 kalver
Jaktlagene må kunne stille, eller ha avtale om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore
opp dyr ved eventuell skadeskyting.
Før jakta tar til, gis jaktlagene anledning til å komme med innspill til viltforvaltningen på
hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene, for best mulig å
ivareta og styrke elgstammens framtidige utvikling.

Bakgrunn:
Tildeling av fellingstillatelser for elg i Skjervøy kommune – 2011.
Saksopplysninger:
I Skjervøy kommune er det tre godkjente elgvald. To av disse ligger på Kågen, henholdsvis
Kågen Utmarkslag beliggende på Vest-Kågen og Kågen Utmarkslag beliggende på
Taskebyhalvøya og Nordre Uløy jaktlag som omfatter nordre del av Uløya.

Kågen:
I løpet av vinteren har totalt 5 elg, herav 2 voksne elger og 3 kalver omkommet på Kågen. Et dyr
druknet etter at den gikk gjennom isen i Lille Koppepollen, mens ei ku og en kalv måtte avlives
etter påkjørsel. Når gjelder de to andre kalvene ble disse funnet døde. En undersøkelse etterpå
viste at kalvene var små, sannsynlig født sent i forhold til normal kalvingstid og ikke klart å få
nok næring for å klare vinteren.
Det har over år vært variasjoner i antall observerte dyr på Kågen. Fram til 2007 ble det sett
mange dyr, mens det i 2008 ble rapportert om færre dyr på Kågen. Ved tidligere tildelinger av
fellingstillatelser har det vært antatt at Kågen har hatt en elgstamme på om lag 30-35 dyr, selv
om det i noen tilfeller er kommet rapporter om et større antall dyr enn dette. Hovedårsaken til
variasjonene i antall observerte dyr synes å være at de svømmer til og fra Kågen, vår, sommer
og høst. Det er vel kun fly eller helikoptertelling på vårvinteren som kan gi en eksakt oversikt
over elgstammen på Kågen, og da også med fastlandet for å få med dyr som potensielt kan
svømme mellom Kågen og fastlandet.
Nord-Uløy:
Nord-Uløy omfatter Skjervøy kommunes del av Uløya. Hele Uløya har et totalareal på 80 000
dekar, herav ca. 45000 dekar tilhørende Skjervøy kommune. Det er tre jaktlag som jakter på
Uløya, herav to i Nordreisa kommune. Det er å anta at Uløya har felles elgstamme, noe
viltforvaltningen i de to kommunene må ta hensyn til. I 2009 ble Nord-Uløy jaktlag tildelt 4 dyr,
mens dette ble økt til 5 dyr i 2010 etter at de hadde fått økt sitt jaktareal med 480 dekar.
Den 11.04.11 ble det foretatt helikoptertelling i Nordreisa. Når det gjaldt tellingen på Uløya,
opplyser viltforvalteren i Nordreisa at helikopteret fløy over hele Uløya, men det ble sett elg
bare i Havnnes området. I flg. Rapporten ble det telt 15 dyr, herav 4 okser, 3 kyr, 1 kalv og 7
ukjente dyr.
Vi har i dag fått opplyst at et småfly, hvor flyveren har tilknytning til Uløybukt den 15.04.11
fløy over Uløybuktområdet. Under flyturen observerte han 12 dyr i dette området. Vi kjenner
ikke til om det kan være deler av samme dyreflokk som ble sett på Havnnes den 11.04.11, men
det kan være grunn til å anta at det var to forskjellige grupper av dyr. Om dette er riktig blir det
totale elgantallet på Uløya minst 27 dyr.
Vurdering:
På grunn av tapene sist vinter er det usikkert hvordan dette påvirker elgantallet for de to
jaktlagene, da en ikke vet med sikkerhet hvor de døde dyrene i hovedsak hadde sine
hovedbeiteområder. Erfaringsmessig vet man at elgtallet på Kågen og spesielt Vest-Kågen viser
svingninger, noe som i hovedsak skyldes at elgen svømmer til og fra, avhengig av blant annet
mattilgangen.
Det vil derfor ovenfor Skjervøy formannskap som viltnemnd i kommunen foreslås følgende
uttak på de respektive elgvaldene:
Kågen Utmarkslag 5 dyr, fordelt på 2 voksne okser, 2 valgfrie og 1 kalv
Kågen Grunneierlag 3 dyr, fordelt på 1 voksen okse, 1 valgfri og 1 kalv.
Nord-Uløy jaktlag 5 dyr, fordelt på 1 voksen okse, 2 valgfrie og 2 kalver.
Når det gjelder fordelingen/beskatningen av sammensetningen av tillatte felte dyr, bør det være
mulig for jaktlagene som kjenner elgstammen godt, å komme med forslag til viltforvaltningen
før jakta tar til, om hvilken dyregruppe som bør beskattes for å ivareta elgstammen best mulig.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/6122 -20

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Eivind Mathisen
Dato:

19.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
41/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

2. gangs behandling av detaljplan for Fiskenes
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslov
Vedlegg
1 Detaljregulering for Fiskenes - Planbeskrivelse
2 reguleringsbestemmelser
3 reguleringskart
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Detaljplan for Fiskenes datert 19,05,2011 med bestemmelser og planbeskrivelse godkjennes.
Planen legges fram for kommunestyret i neste møte for egengodkjenning.

Saksopplysninger
1.gangs behandling.
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljplan for Fiskenes, bestående av
plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser med vedlegg ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Saksopplysninger
Vedlegg:

Plankart datert 10.02.2011
Planbeskrivelse datert 11.02.2011
Reguleringsbestemmelser datert 11.02.2011

Bakgrunn:
Teknisk etat har på vegne av Skjervøy kommune omregulert/revidert reguleringsplanen for
området Fiskenes. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av renseanlegg for
avløpsvannet, samt regulere inn areal for barn og unge. Det vil samtidig bli gjort noen
forbedringer av bestemmelsene slik at de er på linje med dagens krav og behov.
Planen fremmes som en detaljplan.
Høringer/merknader:
I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 ble planoppstart varslet i Fremtid i Nord og på
kommunens hjemmeside. Berørte fagmyndigheter, parter og naboer ble varslet pr brev med
brevdato den 22.12.2010. Høringsfristen ble satt til 6 uker.
I forbindelse med varslingen er det kommet inn 5 innspill. Forslagstiller har gjengitt og
kommentert innspillene i planbeskrivelsen.
Planforslaget:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Områder som er avsatt til boligformål (B1-B3) er i dag utbygd. Det er gjort noen forandringer i
bestemmelsene for dette området. Det går på utnyttelsesgrad av tomta og størrelse på garasje.
Øst for bebyggelsen er det avsatt et område for lek for barn og unge, samt et friområde.
Lengre øst for dette er det regulert et område for avløpsanlegg. I dette området skal kommunen
bygge et renseanlegg for avløpsvannet. Helt øst i planforslaget er det regulert et område for
lager. Det er her tenkt at forretninger og industrien skal kunne lagre sine varer og utstyr
innendørs. I gjennom disse nevnte areal er det regulert en kjørevei.
I tidligere plan var friområdet, lek, avløpsanlegg og lager regulert til industri.
Risiko- og sårbarhetsmessige forhold:
I faresonekartet for snø- og steinras er området som er regulert til lager innenfor det som kan ha
potensialet for rasfare. I dag er området ubebygd, men før en kan etablere lagerbygninger i
området må vurderingen av ras være gjort og godkjent.
Økonomiske konsekvenser:
Det vil medføre noen økonomiske utgifter med opparbeidelse av planen, slik som: fremføring av
høyspent, trafo, VA, rasvurdering, samt opparbeidelse av vei. Hvor mye dette vil bli er det
vanskelig og si noe om nå.
Vurdering
I planprosessen er det lagt vekt på å få regulert inn friområde, samt område for barn og unge.
Dette er noe som har vært fraværende i den tidligere reguleringsplanen. En mener at dette
forslaget vil være en stor forbedring i så måte.

I området som er regulert til lager må det gjøres en skredvurdering av området. Denne
vurderingen må gjøres når området er fritt for snø. Man mener at denne prosessen kan gå
parallelt med planprosessen.
I forhold til innkomne innspill ved varsling av planen er det meste avklart i planprosessen.
Konklusjon
Administrasjon vil etter en helhetlig vurdering anbefale at planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn.
2.gangs behandling.
Etter dette vedtaket ble planen med bestemmelsene og planbeskrivelse lagt ut til offentlig
ettersyn i tidsrommet 04,03,2011 – 26,04,2011. Berørte parter og faginnstanser ble underrettet
pr brev.
Innkomne merknader:
Fiskeridirektoratet region Troms 18,03,2011
Ingen merknader til planen.
Kystverket 07,04,2011
Planen bør innholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene alene.
Dette vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle utbyggere.
Det bør blant annet opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må i tillegg
til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april
2009 nr 19.
Norges vassdrags- og energidirektorat 27,04,2011
NVE registrerer plandokumentene viser at området som er avsatt til lager ligger i potensielt rasutsatt
område. Videre heter det at området må vurderes for ras før det kan etableres lagerbygg. Det fremgår av
ROS-skjema at området er omfattet av potensiell risiko for snø- og isskred samt steinras/steinsprang, og
at dette må utredes i område for lager. Forholdet er ikke innarbeidet i de juridisk bindende
bestemmelsene. NVE mener at reell fare skal være utredet før detaljplanen godkjennes. På bakgrunn av
dette fremmer NVE innsigelse til planforslaget inntil fare for skred er vurdert.
Det fremgår av NGUs løsmassekart at det er tynt dekke av hav-, fjord- og strandavsetninger i resterende
del av planområdet. Denne typen løsmasser kan gi dårlige grunnforhold og fare for skred. Så langt vi
forstår detaljplanen omfatter den ikke nybygging i dette området.

Statens vegvesen 02,05,2011
Ingen merknader til planen.
Fylkesmannen i Troms.
På telefon med saksbehandler ville fylkesmannen fremme innsigelse på samme bakgrunn som
NVE. Ettersom kommunen velger å trekke området for lager ut av planen har fylkesmannen
ingen innsigelser til planen slik den er nå.
Vurdering
Med bakgrunn i de innsigelsene fra NVE og Fylkesmannen i troms har vi besluttet å trekke det
arealet som var foreslått regulert til lager helt ut av planen.
Merknadene fra Kystverket tas til etterretning.
En mener ellers at planen etter en helhetlig vurdering bør legges frem for planutvalget for
godkjenning.
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Oppdragsgiver

Skjervøy kommune
Skoleveien 6
9189 Skjervøy
1.2

Eiendomsforhold

Matrikkelnr
69/15
69/15
69/119
69/119
69/150
69/620
69/494
69/494
69/461
69/14
69/102
69/11
69/11
69/726
69/726
69/214
69/214
69/335
69/335
69/800
69/607
69/607
69/509
69/16
69/12
69/154
69/493
69/493
69/13
69/13
69/194
69/596
69/10
69/611
69/195
69/527
69/351
69/715
69/595
69/595
69/490
69/30
69/235
69/118

Navn
JAKOBSEN BEATE
JAKORQPN ØIVINT)
ARNENG LILL SOLVEIG
KARLSEN BJØRN ARILD
KJELDSBERG BENITA
OLSEN ERNA TIBERG
STEFFENSEN ARE
STEFFENSEN AILIN
OLSEN KÅRE JOHAN
REIERSEN SOLVEIG
FISKENES BORETTSLAG
REIERSEN KJELL HUGO
REIERSEN TOVE
STRAND ØRJAN
STRØM MARION
DALHEIM JAN ERIK
DALHEIM KRISTIN
DALHEIM JAN ERIK
DALHEIM KRISTIN
YO0 HYUN
HOFSØY KIRSTI
HOFSØY ROY TORMOD
HOFSØY RUTH VALBORG
JAKOBSEN ALF HÅVARD
HANSEN ODDMUND
HANSEN JERMUND
PAULSEN STEIN-ARE
OLSEN JANNE
JOHANSEN TOVE
JOHANSEN DAG
NILSEN ROY HELGE
ISAKSEN ERLAND ISAK
SIGURDSEN TROND
PEKSA KAMIL PAWEL
RINGSBY ELDBJØRG
TIBERG RUTH HENNIE
REIERSEN BENDIK
JOHANSEN ANNA
AMUNDSEN RAGNFRID
AMUNDSEN ASLE BIRGER
PEDERSEN BJØRN
JOHANSEN ROGER
DYRNES DAG

Adresse
FISKENES 2
FIQKPNPQ ?
FISKENES 11
FISKENES 11
STRANDVEIEN
FISKENES 9
POSTBOKS 360
POSTBOKS 360
FISKENES 7
FISKENES 1
Postboks 4501
FISKENES 17
FISKENES 17
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
FISKENES 13
FISKENES 13
FISKENES 13
FISKENES 13
POSTBOKS 395
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
FISKENES 4
FISKENES 5
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
FISKENES 3
FISKENES 3
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
FISKENES 19
STRANDVEIEN
POSTBOKS 317
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN
STRANDVEIEN

11

29
29

15 B
15 B
15 A

5
31 C
31 C

25
31 B
9
19
23
27
31 A
31 A
31 D
3
17
7

Poststed
9180 SKJERVØY
9180 SKJPRVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9189 SKJERVØY
9189 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
Nydalen
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9189 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9189 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
9180 SKJERVØY
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1.3

4

Planlegger

Planarbeidet utføres av:
Skjervøy kommune
Skoleveien 6
9189 Skjervøy
1.4

Hensikten med planen

Bakgrunn for planarbeidet er krav om etablering av nytt renseanlegg for avløpsvannet. I den
eksisterende planen er det tiltenkte areal til dette formål regulert til industri. I henhold til planog bygningsloven kreves det derfor en omregulering. Det er også ønske om å få regulert inn
lekeareal for barn og unge.
Opp gjennom årene er det i planen for Fiskenes gjort noen forandringe/omreguleringer.
Kommunen ønsker derfor å revidere hele planen til en sammenhengende plan.

DetalieL=ulerino.for Fiskenes. Planbeskrivelse
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Gjeldende planverk

Området i gjeldende plan er regulert til boligfoiiiiål, offentlige bygninger, kjøreveg, friområde
og industri. Gjeldende plan er i fra 1987 med endringe/utvidelse i 2003.
Formålene er i tråd med overordnet plan (kommuneplanens arealdel)

Gjeldende reguleringsplan

De al.re,,ulerin c,for Fiskenes. Planbeskrivelse
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2

PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

2.1

Planområdet

Området er avgrenset fra Skjervøy maritime hotell til steinbruddet ute på Fiskenes, samt
Nordveien i nord og Strandveien i sør. Med unntak av ytterste del av Fiskenes er området
avgrenset av eksisterende bebyggelse. Arealet er totalt på ca 63 daa.

Vardefel!e!

Fmkencsfjellet

•••
.•-•••

Strommeherget

Detal.re ulerino for Fiskenes. Planbeskrivelse
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7

Eksisterende arealbruk

Området består i dag hovedsakelig av etablerte eneboliger.
Det ubebygde arealet lengst mot øst er ubebygd og er i vedtatt reguleringsplan regulert til
industri. Det er pr i dag liten aktivitet i dette området.
2.3

Barn og unge

Planarbeidet er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn
til i planleggingen av blant annet avsatt område for lek. Det er samtidig regulert et friområde i
nær tilknytting til boligområdet.
2.4

Infrastruktur

I planområdet er det to kommunale veger. Det er regulert ny kjøreveg fra Strandveien og
videre østover til området som er foreslått regulert til lager.
2.5

Topografi/grunnforhold

Området som er utbygd ligger i en skråning med opparbeidet uteområde. Grunnforholdene er
kjent da området allerede er utbygd. Området som skal bebygges består av fjell eller fylling
av fjell. På bakgrunn av dette er det vurdert at det ikke er behov for egne grunnundersøkelse.
2.6

Klimatiske forhold

Området har sol fra tidlig på morgen til sent på kveld. Området er ikke mer utsatt for vind enn
andre områder på Skjervøy. Planforslaget vil ikke medføre til endringer av klima eller
sol/skyggeforhold.
2.7

Støy

Planområdet grenser opp mot industriområdet og havna i ytre havn. Det vil derfor være noe
støy i fra tungtransport og båttrafikk.

Detarre ulerin. for Fiskenes. Planbeskrivelse
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Planfremstilling

3.1

Planforslag

Plannavn er Fiskenes. Planforslaget består av:
• Plankart av 10.02.2011, målestokk 1:2000 (vedlagt i Al) (rev 03,03,2011)
• Reguleringsbestemmelser av 11.02.2011 (rev 03,03,2011)
Reguleringsformålene vises på vedlagt plankart og er regulert til boligformål, vei, lek,
friområde, avløpsområde og lager.
Det som skiller forslaget fra gjeldende plan er at område avsatt til industri gjøres om til lek,
friområde, avløpsanlegg og lager.
Planen legger opp til at det skal bygges et renseanlegg i en etasje samt lagerbygninger.
Det skal samtidig legges til rette for opparbeidelse av lekearealet.

3.2

Klima

Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold som
det må tas særlig hensyn til ved utbygging av området.
3.3

Arealoppgave

Planområdet er på ca 63 da. Nedenfor vises fordelingen av arealet.
Bolig
Lager
Avløpsanlegg
Lekeområde
Friområde
Veiarealer

3.4

31.9 da
13.4 da
2.0 da
1.1 da
4.9 da
9.7 da

Tilgjengelighet

Innenfor det bebygde boligarealet er det etablert vei. Videre østover til renseanlegget og
område for lager vil det bli opparbeidet ny kjørevei.
3.5

Trafikkforhold

En kan forvente en liten forandring i trafikkforholdet ettersom det vil bli noe mer aktivitet
innenfor område for avIøpsan1egg og lager.

8
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9

Risiko- og sårbarhet (ROS)

Det er utarbeidet en sjekkliste for ROS som er utfylt og følger vedlagt.
Som det fremgår av sjekkliste og risikokart er området som er avsatt til lager innenfor det
potensielle området for ras. Dette området må vurderes for ras før det kan etableres lagerbygg.

Potensielt fareområde er merket rosa.

Detal.recru1erincrfor Fiskenes. Planbeskrivelse
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Planprosess og medvirkning

4.1

Deltakere i planprosessen

10

Skj ervøy kommune: Teknisk etat v/ Yngve Volden, Bjørn Vidar Johansen og Eivind
Mathisen.
4.2

Kunngjøring igangsatt planarbeid

Oppstart planarbeid ble annonsert i avisa Fremtid i Nord og Skjervøy kommunes hjemmeside
i uke 51, 2010. Det ble sendt ut brev om planoppstart til offentlige myndigheter, naboer og
berørte parter med brevdato den 22.12.2010.
4.3

Innkomne forhåndsmerknader

4.3.1

Ymber 04.01.2011

Som vist på vedlagt kartskisse har Ymber flere nettstasjoner i nærheten av det regulerte
området. Ut fra nettstasjonene går det flere 22 KV høyspentkabler og lavspentkabler. Vi
minner om det generelle byggeforbud for boliger/bygg i nærheten av nettstasjoner og
kabler/luffiednings-anlegg. Dersom det bli behov for å flytte på noe av Ymbers høyspent og
lavspents anlegg må dette i sin helhet bekostes av utbygger.
Det vil også bli beregnet et anleggsbidrag for fremføring av strøm til det nye feltet.
I telefonsamtale ble vi informert at Dere ønsker å sette opp et renseanlegg ute på Fiskenes. Da
det ikke er noe ledig kapasitet i området for å forsyne et slikt renseanlegg må det reguleres inn
trafotomt i nærheten av anlegget (antar størrelse på tomta 3x4m).
Det er regulert et område for plassering av trafostasjonen.
4.3.2

Statens vegvesen 05.01.2011

Statens vegvesen har statlig sektoransvar for veg og vegtrafikk. Vi er derfor interessert i å
finne ut av hvilke konsekvenser tiltaket har innenfor områdene. Området berører ikke rikseller fylkesveger direkte, men tiltak i området kan likevel få konsekvenser for fv. 866 som har
sitt endepunkt ved dampskipskaia på Skjervøy.
Statens vegvesen imøteser reguleringsplan på høring. Vi kan være behjelpelig hvis det er
behov for avklaringer underveis i planprosessen.
4.3.3

Tromsø museum 26.01.2011

Ingen merknader
4.3.4

Kystverket 31.01.2011

Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av
kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse. Alle
tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder
bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av Kystverket.
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen
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(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg
til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17.
april 2009 nr. 19.
Kystverket Troms og Fintimark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.
Tas til etterretning
4.3.5

Fylkesmannen i Troms

Hensynet til universell utforming og barn og unge
Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 gjennom økt
tilgjengelighet og vekt på å skape et samfunn preget av aktiv deltakelse og full likestilling for
alle. Universell utforming innebærer at tilgjengelighet for mennesker med redusert
funksjonsevne, i størst mulig grad løses gjennom ordinære og generelle tiltak som en naturlig
del av produktdesign, arkitektur, planlegging og service.
Lovens formålsparagraf slår fast at prinsippet om universell utforming skal ivaretas både i
planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Ved utby,g_gingog gjennomføring av tiltak
i offentlige utearealer skal det sikres god tilgjengelighet for alle der universell utforming
legges til grunn, jf. rundskriv 1-5/99 fra Miljøverndepartementet.
Det er et viktig foii iål i plan- og bygningsloven å sikre at barna kan vokse opp i et trygt og
godt miljø. Den nærmere realiseringen av dette formålet er uttrykt i ulike kilder. I
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen stilles flere
krav til kommunen. Under punkt 3 c) om ansvarsforhold heter det at kommunen skal sikre at
punkt 4 og 5 i retningslinjene blir ivaretatt og klargjøre hvor i kommunen ansvaret med å
følge opp retningslinjene skal ligge.
Fylkesmannen forutsetter at prinsippene for universell utforming og ivaretakelse av barn og
unges interesser vil ligge til grunn for planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 1-1 siste
ledd. Ytterligere informasjon finnes på www. lantroms.no og www.universellutforming.
miljo.no.
Hensynet til samfunnssikkerhet
En risikovurdering, det vil si systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse, bør utgjøre en del av
fundamentet i samfunnsplanleggingen. Målsettingen er å skape livsmiljø som er funksj onelle,
trygge og robuste, og som ikke utsetter mennesker, miljø eller økonomiske verdier for
unødvendige farer.
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse, jf plan- og
bygningsloven § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning
for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike forhold som følge
av planlagt utbygging.
Vi minner om at risikovurderingsskjemaet som kommunen har benyttet i tidligere
reguleringsplaner, ikke oppfyller lovens krav om ROS-analyse ved utarbeidelse av
reguleringsplaner.

Detal e ulerin for Fiskenes. Planbeskrivelse
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Fylkesmarmen anbefaler kommunen å utarbeide en ROS-analyse som tilfredsstiller lovens
krav før planen vedtas.
Vi viser for øvrig til:
• Rundskriv T-5/97, Arealplanlegging og utbygging i fareområder,
Miljøverndepartementet.
• Veileder, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap
• Veileder, Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Merknadene knyttet til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeidet er fylkesmannens
anbefaling til kommunen. Merknadene baserer seg på en faglig vurdering, og er i
overensstemmelse med sentrale statlige styringssignaler.

Kommunen har utarbeidet et nytt risikovurderingsskjema og folger vedlagt.

5

Vedlegg

1.
2.
3.
4.

Plankart i A4
Planbestemmelser
Kopi av oppstartsmelding
ROS-sjekkliste

6

Merknader etter 1.gangs høring

6.1

Fiskeridirektoratet region Troms 18,03,2011
Ingen merknader til planen.
Kystverket 07,04,2011
Planen bor innholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene
alene. Dette vil gjore planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og
eventuelle utbyggere.
Det bor blant annet opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjoen
må i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og
farvannsloven av 17. april 2009 nr 19.
Merknadene tas til etterretning.
Norges vassdrags- og energidirektorat 27,04,2011
NVE registrerer plandokumentene viser at området som er avsatt til lager ligger i potensielt
rasutsatt område. Videre heter det at området må vurderes for ras for det kan etableres
lagerbygg. Det fremgår av ROS-skjema at området er omfattet av potensiell risiko for sno- og
isskred samt steinras/steinsprang, og at dette må utredes i område for lager. Forholdet er ikke
innarbeidet i de juridisk bindende bestemmelsene. NVE mener at reell fare skal være utredet
for detaljplanen godkjennes. På bakgrunn av dette fremmer NVE innsigelse til planforslaget
inntil fare for skred er vurdert.
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Det fremgår av NGUs losmassekart at det er tynt dekke av hav-, fjord- og strandavsetninger i
resterende del av planområdet. Denne typen losmasser kan gi dårlige grunnforhold og fare for
skred. Så langt vi forstår detaliplanen omfatter den ikke nybygging i dette området.

Innsigelsen tas til følge. Område for lager som ligger innenfor det potensielle område
for ras, trekkes ut av planen i sin helhet.
Statens vegvesen 02,05,2011
Ingen merknader til planen.
Fylkesmannen i Troms.
På telefon med saksbehandler ville fylkesmannen fremme innsigelse på samme
bakgrunn som NVE. Ettersom kommunen velger å trekke området for lager ut av
planen har fylkesmannen ingen innsigelser til planen slik den er nå.
Skjervøy 19,05,2011.

REGULERINGSBESTEMMELSER

Dato for siste revisjon: 19,05,2011.
Dato for kommunestyrets vedtak:
§1

Generelle bestemmelser

§ 1.1 Bestemmelsene gjelder for detaljplan "Fiskenes". Planområdet er vist på plankart i
målestokk 1:2000 (A2).
§ 1.2

Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense og reguleres til
følgende
Beb

else o anle

PBL

12-5 nr1

Boligbebyggelse —frittliggende småhusbebyggelse (B1-B2)
Bolig (B3)
Lager
Avløpsanlegg
Energianlegg
Lekeplass
Sam erdselsanle

o teknisk in rastruktur PBL

12-5 nr 2

Kjøreveg
Gangveg/gangareal
Annen veggrulm —teknisk anlegg
Gronnstruktur PBL

12-5 nr 3

Friområde
Hens nssoner PBL

12-6

Frisikt
Bevaringsområde

§ 1.3

Dersom en i forbindelse med tiltak skulle komme over materialer av kulturhistorisk
betydning, må arbeidet stanses og kulturavdelingen hos Troms Fylkeskommune og
Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven.

§2

Fellesbestemmelser

§ 2.1

Alle nye bygg, og tiltak skal utføres i tråd med gjeldende krav til universell utforming.

§ 2.2

Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og grøfter søkes beplantet eller
behandlet på annen tiltalende måte som samsvarer med omgivelsene.

§ 2.3

Justering av tomtegrenser og formålsgrensene til bygg- og vegformål kan tillates når
terrengmessige forhold taler for det.

§ 2.4

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for
det tillates. Dette behandles som dispensasjon i følge gjeldende plan- og bygningslov
og delegasjonsreglement.

§ 2.5

Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke
inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.

§3

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse —frittliggende småhusbebyggelse (B1-B2)
§ 3.1 I området skal oppføres boligbebyggelse.
§ 3.2 Bebyggelsen skal utformes som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer. Før søknaden
om byggetillatelse kan godkjennes kan teknisk etat kreve utarbeidet tegninger som
viser bebyggelsens tilpassing m.h.t. høyde i forhold til terreng, omkringliggende
bygninger og vegetasjon.
§ 3.3

Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i området. Den skal ligge mellom 22 og 38
grader.

§ 3.4

Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser og parallelt eller vinkelrett på
veien. Teknisk etat kan tillate at bebyggelsen trekkes lenger inn på tomta.

§ 3.5

Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate inntil 50 kvm, og skal
være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.

§ 3.6

Plassering av garasje og boder skal være vist på situasjonsplan som følger
byggemelding for bolighuset, selv om det ikke skal oppføres samtidig som dette.

§ 3.7

Garasjer og boder kan plasseres inntil 1 meter mot nabogrense. Der terrengforholdene
tilsier det, kan garasjer tillates plassert nærmere vei enn det byggegrense viser.

§ 3.8 I tillegg til garasje skal det opparbeides 1 biloppstillingsplass pr. boenhet på egen
grunn.
§ 3.8

Utnyttingsgraden skal ikke overstige 25% BYA av netto tomt, inkludert garasje.

§ 3.9 Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter planutvalgets skjønn er til
hinder for den offentlige ferdsel. De ubebygde områdene må gis en tiltalende form,
som samsvarer med området/omgivelsene.
§ 3.10 Tomten kan gjerdes inn. Avstanden fra regulert veikant til gjerdet skal være minst 3 m.

Gjerdets høyde må ikke overstige 0,8 m.
Bolig (B3)
§ 3.11 Avgrensning
Området er vist med reguleringsgrense på plankart merket B3
§ 3.12 Formål
Området er regulert til leilighetsbygning, med tilhørende anlegg, for eldre og
funksjonshemmede
§ 3.13 Utforming av leilighetsbygning
- 3 etasjer, inkludert kjeller
- Takvinkel skal tilpasses eksisterende bygning, og ligge mellom 20 og 30 grader.
§ 3.14 Garasjer/Carport/Parkering
Garasjer, carporter og boder kan bare oppføres i en etasje, og skal være tilpasset
leilighetsbygning rn.h.t. materialvalg, form og farge.
Før kommunen kan behandle byggesøknad om slike tiltak, skal det, med byggesøknad,
fremlegges helhetlig plan/løsning, ivaretar disse funksjonene for alle boenheter.
Lager Området trekkes ut av gjeldende plan, 19,05,2011.
§ 3.15 Området er regulert til lager for bedrifter/industrien.
§ 3.16 All lagring skal skje i lukkede haller/bygninger og sikres på en forsvarlig måte.
§ 3.17 Tomteinndeling og bygningenes plassering skal godkjennes av teknisk etat
Energianlegg
§ 3.18 Innenfor regulert område skal det plasseres trafo.
Avløpsanlegg
§ 3.19 I området skal det etableres et bygg for renseanlegg med tilhørende installasjoner for
avløpsvannet.
Lekeplass
§ 3.20 Lekeplassen skal benyttes til sport og lek. På området kan det opparbeides en balløkke.
Nødvendig byggverk og anlegg, som ikke er til hinder for områdets bruk som
lekeplass, kan oppføres etter godkjenning av teknisk etat.
§ 3.21 Lekeplassen skal være åpen for allmennheten.

§4

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.1 Veier for motoriserte kjøretøyer skal opparbeides som angitt på planen.
§ 4.2 Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt.
Veiskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende
måte.
§5

Hensynssoner

§ 5.1 Frisiktsoner skal planeres på en slik måte at fri sikt i veikryss ikke hindres
§ 5.2 I området er det vedtatt vem av bygningsmassen. Det kan ikke gjøres tiltak som er i
strid med dette vernet.
Skjervøy 11.02.2011, endret 19,05,2011.
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Rønning Østgårdsvei 25: Dispensasjon vedr. garasje
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Reguleringsplan for Vågevann (RFV)
Vedlegg
1 Søknad om tiltak
2 Dispensasjonssøknad
3 situasjonskart
4 tegninger
5 nabovarsel
6 Situasjonskart - før omsøkte tiltak
7 Naboerklæring
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Omsøkt tilleggsareal, slik det fremkommer av situasjonsplan tildeles eiendommen
69/609….
2. Jf. Pbl § 19-2, og med bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor innvilges dispensasjon fra
reguleringsbestemmelse 7, vedr. grunnflate. Garasjen kan oppføres med grunnflate inntil
54 m²
3. Jf. Pbls § 19-2, og med bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor innvilges dispensasjon fra
reguleringsbestemmelse 7 mht. garasjens form og etasjeantall. Dispensasjon er vurdert å
kunne gis med bakgrunn i omsøkt plassering, eiendommens beskaffenhet og avstander
mellom bygninger på eiendommen.
4. Ny plassering av vedskjå godkjennes med bakgrunn i at nabo har gitt skriftlig samtykke i
tråd med Pbl 08 § 29-4, annet ledd punkt a).

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av garasje til bobil, samt
tilleggsareal til eiendommen i Rønning Østgårdsvei 25 på Skjervøy.
Saksopplysninger
Søknad om tillatelse mottatt 18.05.11 fra Peter Johansen.
Nabovarsling er gjennomført, og naboer samtykker i tiltaket. Det er ikke innkommet
innvendinger til tiltaket.
Omsøkte tiltak omfatter:
 Flytting av eksisterende vedskjå.
 Oppføring av frittliggende garasje til bobil
 Tilleggsareal, for å få plass til bolig garasje
Av omsøkte tiltak er følgende forhold i strid med bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08:
Ny plassering av vedskjå
Vedskjåens nye omsøkte plassering, vil medføre brudd på Pbl § 29-4, vedr plassering og avstand
til nabogrense. Denne paragraf sier følgende i andre og tredje ledd:
”Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra
nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd
eller i nabogrense:
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.
Av tegninger, og opplysninger fra tiltakshaver er omsøkte plassering valgt mht. å stå på linje
med bolighuset på eiendommen. Skriftlig samtykke fra nabo foreligger i saken.
Areal og utførelse av garasje til bobil.
Omsøkte garasje bryter med reguleringsplanens bestemmelse vedr. grunnflate. Det er regulert
for garasjer i en etasje, med grunnflate ikke over 35 m². Omsøkte garasje har grunnflate 54 m².
Den er også noe høyere enn standard en etasjes garasje.
Reguleringsplanens punkt 9 sier følgende:
”Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldingen se til at bebyggelsen får en god form
og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt får en harmonisk utførelse (…)”
Dermed må det gjøres vurderinger vedr. grunnflate, høyde, utforming og om disse bryter med
intensjonene bak bestemmelsene.
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon i saken.
Utvidelse av tomteareal
For å skape bedre plass til omsøkte garasje, søker tiltakshaver om utvidelse av tomt. Dette
fremkommer på vedlagte situasjonsplan. Med dagens tomteareal vil utnyttelsesgraden, etter
omsøkte tiltak, bli 19,5 %. Reguleringsplanen, punkt 5, fastsetter utnyttelsesgraden til 20 %
bebygd areal av netto tomt.
Dermed medfører ikke utnyttelsesgraden behov for økt tomteareal pga utnyttelsesgrad.
Tiltakshaver begrunner søknad om økt tomteareal med behov for tilstrekkelig snuplass foran

garasjen. Som det fremkommer av situasjonsplan, vil garasjens bakkant plasseres på omsøkte
tilleggsareal, som vil frigjøre areal foran garasjen til det formål tiltakshaver opplyser om.
Vurdering
Dispensasjonsbehandling jf. Pbl 08 § 19-2
Ved behandling av dispensasjonsspørsmålene, må det gjøres en samlet vurdering av saken. I slik
vurdering skal fordeler, ulemper og eventuelle konsekvenser for tiltakshaver, naboer og
omgivelser vurderes. For å kunne gi dispensasjon, må fordelen ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene.
Dispensasjon kan heller ikke gis, dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Ny plassering av vedskjå
Det er anledning til å plassere bygninger nærmere nabogrense enn 4 meter, når nabo har gitt
skriftlig samtykke, eller kommunen kan tillate dette ved mindre bygninger dersom det viser seg
at dette ikke vil medføre ulemper/konsekvenser for nabo/omgivelser.
Plasseringen virker fornuftig i forhold til at bygningen vil stå på linje med bolighuset, som også
ligger nærmere enn 4 meter mot nabogrense. Bygningen er 24 m², og anses som mindre
bygning. Det foreligger skriftlig samtykke fra nabo. Med bakgrunn i dette vurderes det slik at
omsøkte plassering ikke vil medføre unødige ulemper/konsekvenser, og kan tillates.
Areal og utførelse av garasje til bobil
Naboer har skrevet under og samtykket til tiltaket, dermed fremstår det slik at naboer ikke vil
oppleve ulemper som følge av omsøkte garasje.
Når planutvalget skal vurdere omsøkte garasje, må man vurdere om tiltaket får en utforming
som samsvarer med øvrig bebyggelse på eiendommen og i området for øvrig.
Garasjens utforming samsvarer med boligen på eiendommen mht. takvinkel og materialvalg.
Garasjens grunnflate bryter med reguleringsplan, og høyden medfører at man må vurdere
nærmere om garasjen ivaretar intensjonen bak bestemmelsen om 1 etasje.
Grunnflate:
I søknad er det angitt at garasje ønskes oppført med grunnflate på 54 m². Dette er 19 m² mer
enn reguleringsplanen sier. Formannskapet har i sak 023/07, delegert til administrasjonen,
myndigheten til å behandle dispensasjonssaker som gjelder størrelse på garasjer inntil 50 m².
Dette er gjort med bakgrunn i at mange reguleringsplaner i Skjervøy kommune, er gamle og at
de ikke lenger representerer tidsriktige rammer for garasjers størrelse. Det er vurdert at det er en
kurant sak, i de fleste tilfeller, å oppføre garasjer på inntil 50 m².
Omsøkte garasje er 4 m² større en dette. Garasjen skal bli brukt til bobil, noe som nok er
årsaken til at garasjen ønskes så stor. Garasjer er i utgangspunktet tiltenkt parkering av mindre
kjøretøy (personbiler o.l.), samt noe lagring av div utstyr. Bobil er i så måte noe utenfor det som
er intensjonene. I utgangspunktet er det uheldig å åpne for garasjer med kapasitet for bobiler og
liknende. Dette fordi garasjers utførelse dermed vil bli større enn tradisjonell utforming av
garasjer. Man må løse behov for slik lagring i andre egnete områder enn boligområder.

Når man da skal vurdere om omsøkte grunnflate er gjennomførbar, må man se til om arealet på
eiendommen gjør at dette er mulig. Branntekniske krav vurderes som ivaretatt på grunn av at det
vil være store avstander mellom bygninger på eiendommen, og til bygninger på
naboeiendommene. Det er også en dobbel garasje som deles av tiltakshaver og nabo, slik at det
er noe kapasitet for garasje formål allerede.
Innvilgelse av dispensasjon til 50 m² anses som en kurant sak, med bakgrunn i
Formannskapsvedtak 023/07. Når tomtens beskaffenhet og kapasitet, samt at plasseringen blir i
bakkant, er det saksbehandlers vurdering at dispensasjon kan gis for grunnflate på inntil 54 m²
for garasjen, slik som omsøkt.
Utforming/høyde:
I denne sak mener saksbehandler det kan være mulig å vurdere omsøkte garasje mht. høyde.
Dette med bakgrunn i tomtens beskaffenhet. Terrenget er kupert med bergknauser som vil skjule
bygningen fra omgivelsene, og høyden til boligen på denne siden går over 2 etasjer. Fra vei, vil
bare deler av røstvegg/takkonstruksjon være synlig.
Plasseringen av omsøkte garasje vil bli i bakkant av eiendommen, og vil være lite synlig fra vei,
og de fleste andre områder. Med bakgrunn i at tiltaket ikke medfører brudd på utnyttelsesgraden,
og innbyrdes avstander mellom bygninger er stor, vil fortetning av eiendommen ikke være et
problem.
Reguleringsplanen sier at garasjer skal være i 1 etasje. Intensjonen bak denne bestemmelsen er,
at garasjer ikke skal utformes som høye ruvende bygninger. Dette av hensyn til de ulike
eiendommer, bebyggelse, samt naboer og omgivelser. Videre sier reguleringsplanen at garasjen
skal tilpasses bolighuset på eiendommen. Tradisjonelt oppføres garasjer i en etasje, med
takvinkel lik bolighuset, og i samme materialer som boligen. Der det er nødvendig, av ulike
årsaker kan hele eller deler av garasjen føres opp i andre materialer.
Omsøkte garasje er pr. definisjon en garasje med 1 tellende etasjer, utformingen, slik den
oppleves på tegning er at den er i en etasje. Imidlertid blir garasjen, både selve bygget og porten,
høyere enn en tradisjonell garasje i 1 etasje. Dette har bakgrunn i at den skal brukes til
parkering/lagring av bobil.
Garasjen oppføres med gesimshøyde på 3,07 meter, port høyden vil være ca samme. Normal
gesimshøyde er opp til 2,3 meter, altså 0,7 meter lavere. Porter bruker å være ca 2.15 meter.
Dette er å anse som store forskjeller.
Utenom dette vil takvinkel og garasjen for øvrig være tilpasset bolighuset mht. form og
materialvalg.
Det er saksebehandlers vurdering at garasjen, med omsøkte høyde, ikke vil oppføres som
tradisjonelle en etasjes garasjer. Garasjen vil bli høy og ruvende bygning i forhold til tradisjonell
utforming for garasjer i boligområder. Dermed vil omsøkte høyde, i utgangspunktet, bryte med
intensjonen bak reguleringsbestemmelse 7, vedrørende etasjeantall til garasjer.
Formålet Parkering/lagring av bobil, er et brukerspesifikt behov. Tiltakshaver har bobil, og det
er en klar fordel å kunne ha denne under tak for parkering og lagring. Imidlertid kan ikke dette
medtas som en faktor i denne saksbehandlingen. Dette fordi forholdet kan endre seg ved at
tiltakshaver selger bobil eller eiendommen. Ved slik endring vil forholdet opphøre, og
vurderinger rundt dette ikke lenger være gyldige. Til grunn for byggetiltak, må forhold som

medtas i vurderinger være mer konstante og gjeldende i forhold til generelle behov til bruk av
bygninger.
Tiltakshaver redegjør i dispensasjonssøknaden for at plasseringen av garasjen vil kunne dempe
høydevirkningen av bygningen. Den plasseres i bakkant, ved siden av bergknaus. Videre vil kun
takkonstruksjonen til garasjen være synlig fra vei. Dette bringer opp spørsmålet om høyden til
garasjen vil medføre konsekvenser/ulemper for omgivelser, og om den vil medvirke til at
bygningene i området fremstår som mindre harmonisk mht. utforming.
Garasjen vil bli tilpasset bolighuset mht. form, farge og materialvalg, foruten omsøkte høyde.
Når terreng og eiendommen er slik utformet som den er, kan man vurdere det slik at høyden
ikke vil fremstå som forstyrrende i bygningsmiljøet.
Det er saksbehandlers vurdering at omsøkte garasje, i utgangspunktet bryter med intensjonen
bak bestemmelsen vedr etasjeantall til garasjer. Imidlertid vil omsøkte garasje ikke fremstå som
påtrengende for omgivelsene, på grunn av terrenget på eiendommen, som er bergknauser, samt
at den plasseres langt fra kommunal vei og naboer.
Utvidelse av tomteareal
Vurderinger vedr., dette gjøres uavhengig av om det er mulig å gjennomføre omsøkte
byggetiltak. Området som det søkes om består av berg/fjell, og skråner bratt fra eiendommen og
ned. Arealet er i regulert friområde, men er ikke egnet for friluftsliv og rekreasjon.
Dermed vurderes det slik at arealet kan tildeles eiendommen 69/609, som boligformål. Arealet
fradeles jf. rutiner, tomtepris og gebyrer som gjelder. Dersom arealet benyttes til byggetiltak, må
tiltakshaver sørge for at sikkerheten mht. grunn og bygning er ivaretatt jf. bestemmelser gitt i og
i medhold av Pbl 08 blir ivaretatt.
Konklusjon
Dispensasjon fra grunnflate er vurdert som en kurant sak for denne eiendommen, da
utnyttelsesgrad ikke brytes, og det er stor avstand mellom bygningene. Tilleggsareal kan tildeles
som omsøkt. Tiltakshaver må sørge for at sikkerheten ivaretas ved evt. utfylling og byggetiltak
på arealet.
I utgangspunktet, mener saksbehandler at garasjer med kapasitet til bobiler o.l., er garasjer som
er så store at de bryter med hensikten bak reguleringsbestemmelser vedr utforming og
etasjeantall til garasjer. Imidlertid er beskaffenheten til denne eiendommen og bygningsmassen
på den slik at bygningen ikke vil fremstå som ruvende for omgivelser. I dette tilfellet kan det
dermed vurderes som at hensikten bak aktuelle reguleringsbestemmelser ikke brytes.
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Blankett 5153

Berører tiltaket eksisterende
Ja
Nei
eller fremtidige arbeidsplasser?
Hvis ja, skal samtykke innhentes fra
Arbeidstilsynetfor igangsettingav tiltaket.Byggblankett5177 med vedlegg.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven § 20-2
Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?

[

Ja

Nei

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
Ja
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?
Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsettelse av tiltaket.
Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil
bli registrert i matrikkelen.

- tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven
med forskrifter
- ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet

Nei

Dersom det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, må det foreligge tillatelse fra kommunen før tiltaket igangsettes.
Søknaden gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

C09
t_vg; 2680
"

Adresse
gdilr)1?).

Mindre tiltak til b bygd

Bygningsnr.

Bolignr.

Postnr.

Poststed

Kommune

,)14

,s

•

2i,'Ll«

pb1 § 20-2 bokstav a) og SAK10 § 3-1

Tilbygg < 50 rn2
Driftsbygning i landket

Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2
Antennesystem
Skilt/reklame
med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 kvm, jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK10 § 3-2
Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg, pbl § 20-2 bokstav c) (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Tiltakets art

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt innenfor en bruksenhet)
Beskriv

Planlagt bruk/formål

A

a i-ds

Forhåndskonferanse
Pbt § 21-1

Forhåndskonferanse er avholdt

Ja

Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK
Det sokes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pb1Kap. 19
Plan- og bygningsloven med forskrifter
Pb1§ 31-2

Kommunale vedtekter/
X forskrifter til pbl

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)

Arealplaner

Vegloven

Redegjørelse i eget vedlegg

Veclleggnr.
B—
Vedlegg nr.

B-

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan
Navn på plan

Planstatus
mv.

, /.

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

e

Reguleringsformål i ar aldel ay,kornmuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan- beskriv
'

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*
%-BYA
BYA
%-BRA / %-TU
BRA
U-grad
m2

a. Gradavutnytting
iht.gjeldende
plan
b.Byggeområde/grunneiendomTomtearealet

2o

c. Ev.arealsomtrekkesfraiht.beregn.regler

m2

m2

m2

m2

m2

d. Ev.arealsomleggestil iht.beregn.regler
e. Beregnettomteareal(b- c) eller(b + d)
Arealbenevnelser

=itl
m2
BYA

m2

f. Beregnetmaks.byggeareal
iht.plan(jf.a. oge.)
g.Arealeksisterende
bebyggelse

Grad av
utnytting

2q,q.4,,n2
5 4-,

h.Arealny bebyggelse
i. Parkeringsareal

m2

rI12

2
(22 %
m2

j. Sumareal
Beregnetgradav utnytting(jf.e.og

m2BRA

m2BYA
m2

m2BRA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

*Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere
**Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere
***Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg

Vedlegg nr.
—
Vedlegg nr.
Q—
Vedlegg nr.

Q-

Tilleggspplysninger om areal på ny bebyggelse

Skjer beregningen ovenfor
i m2 BRA, oppgi også:
Bebygd areal:

m2 BYA

Skjer beregningen ovenfor
i m2 BYA oppgi også:
Bruksareal:

m2BRA

Er beregningen foretatt i m2 BTA, oppgi både bebygd areal og bruksareal.
Utgitt av Statens bygningstekniske etat

01.03.2011
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Arealdisponering (forts.)
Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?

Nei

Ja

Vedlegg nr.
Q —

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Plassering
av tiltaket

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket?

Ja

Nei

Vedlegg nr.

Q—

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Tilknytning til veg og ledningsnett
Gir tiltaket ny/endret
adkomst

Adkomst
vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:
Riksveg/fylkesveg

Nei

Ja

)(,

Er avkjøringstillatelse gitt?

Ja

Nei

Kommunal veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Ja

Nei

Privat veg

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Nei

Tilknytning i forhold til tomta
Offentlig vannverk
Vannforsyning

Beskriv

Privat vannverk

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

pbl §§ 27-2,
27-3

Vedlegg nr.

Q-

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?
Tilknytning i forhold til tomta

Ja

Nei

Offentlig avløpsanlegg
Ja

Avlop

Privat avløpsanlegg

pbl §§ 27-2,
27-3

Foreligger utslippstillatelse?
Nei
Ja
Dersom avlopsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Skal det installeres vannklosett?

Nei

Ja

LJ

Vedlegg nr.

Q—
Overvann

Avløpssystem

Takvann/overvann føres til:

Terreng

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr. fra - til

Dispensasjonssøknader

B

Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/ kommentarer til nabomerknader)

C

't

-

Situasjonsplan/avkjøringsplan

D

1

-

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende)

E

Tegninger plan, snitt, fasade (ny)

E

4

-

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

1

Andre vedlegg

Q

1

Ikke
relevant

-

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver
Tiltakshaver forplikter seg til å la gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pb1)og byggteknisk forskrift
Telefon(dagtid)

Navn

'
Postnr.

2. ---;

,----Z
Dato

19sS--10

Mobiltelefon

oLct..(it: --1

'--.7
Adresse

Unders rift

-,k. ,,,i v v'st,

--.
7-n- 146

E-post

it

C4Q—L--r-'"---

Gjentas med blokkbokstaver

T

cf o

Poststed .

Eventuelt organisasjonsnr.

o

A t)

Utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011
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Gjør det nå

Gjør det nå
Ting som skal gjøres idag

Ting som skal gjøres idag
1 0 Qi
1
3
3
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4

4
5
5 hA-14 •
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6
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7

6
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8
9
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10
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1
11
12
12
13
14
Post it® otes
Post

Notes 7667
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PETER JOHANSEN
Rønning Østgårdsvei 25
9180 Skj ervøy

12.05.2011

Skjervøy kommune
Teknisk etat
9180 Skjervøy

Dispensasjonssøknad.

Viser til søknad om tiltak uten ansvarsrett.
Søker herved om dispensasjon for oppføring av bobilgarasje i henhold til vedlagte
tegninger. Areal 54 kvm og gesimshøyde 3070mm.
For samme formål søker jeg om utvidelse av tomteareal. Dette for å få tilstrekkelig
snuplass foran garasjen. Da tomta er kupert f.jelltomt og en stor del går bort i skrent
mot vei ønsker jeg og benytte ledig areal i bakkant av tomta, hvor det ikke grenser til
noen naboer og området ikke kan anvendes til annet bruk.
Da det ligger en bergknaus i vestre hjørne av tomta vil denne dempe høydevirkningen
på ny garasje, som kommer ved siden av berget.
Flytting av 20 kvm vedskjå til østsiden mot nabo 69/613, som en følge av
omdisponeringen på tomta.

Med vennlig hilsen
Peter Johansen
Tlf: 95 77 71 16
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Det varsles herved om
Soknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20 - 1

Soknad om tiltak etter plan - og bygningsloven § 20 -2

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA)
mindre enn 1000 kvm SAK10 § 3-2

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Mindre tiltak til bebygd eiendom

Tilbygg < 50 m2

Antennesystem

SkilUreklame

Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2

Annet pbl § 20-2 bokstav d

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19
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Skjervoy kommune
Teknisk etat

Veiledning til hva sannykket innebærer/kan innebære:
Denne veiledning er skrevet for at samtykker, skal ha et godt grunnlag for å kunne vurdere om
samtykke skal gis. Veiledningen tar utgangspunkt i Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Plan- og bygningsloven § 70 sier:
L Bygningens plassering, herunder høydeplassering, og bygningens høyde skal
godkjennes av kommunen. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og møneheyde over
9 meter kan bareføres opp hvor det har hjemmel i plan etter kap. VI eller VIL For
plassering av tiltak som faller inn under § 93første led4 gjelder reglene i kap. XVI
tilsvarende.
Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrense ogfilsikt blirfulgt.
2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstandfra
nabogrense som min.stsvarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i
første ledd eller i nabogrense
a) Når eier (rester) av naboeiendommen har gitt skrjfihig samtykke eller
b) Ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning
Minste avstand fra bygning til tomtegrenseinabogrense skal altså være 4 meter. Bakgrunnen
for dette er at man ønsker å unngå uønsket fortetning av byggeområder. Viktigere, ligger det
branntekniske/brannsikkerhetshensyn bak denne bestemmelsen. For å hindre spredning av
brann skal det være 8 meter mellom bygninger på naboeiendommer. Unntaket er bygninger
under 50 m2. som ikke skal benyttes til beboelse/varig opphold.
Ved avstander under 4 meter (under 8 meter mellom nabobygninger) vil det normalt bli krav
til å kompensere med branntekniske konstruksjoner (branneellebegrensende konstruksjon o.1.)
Ved samOikke til åfore opp bygninger nærmere enn 4 meter mot nabogrense:
Når eier/fester av eiendom, gis sin nabo tillatelseisamtykke til å føre opp bygning nærmere
enn 4 meter fra tomtegrense, kan dette medføre begrensninger i forhold til eventuelle senere
bygget tiltak denne eier/fester ønsker gjennomført på sin eiendom.
Det legges til grunn at avstand mellom nabobygninger skal være 8 meter. Eventuelt at det må
gjennomføres kompenserende branntekniske tiltak. Dersom, f.eks. nabo, som følge av
samtykke kan bygge med avstand på 2 meter til tomtegrenseinabogrense, og eier/fester har 6
meters avstand, har man 8 meters avstand totalt.
Samtykket medfører imidlertid at eier/fester ikke, uten videre, kan hebygge sin eiendom med
avstand inntil 4 meter. Samtykket gir ny minste avstand til tomtegrense, uten kompenserende
branntekniske tiltak) lik 6 meter.

Skjervøy kommune
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Saksbehandler: Yngve Volden
Dato:

23.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
43/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
30.05.2011

Reguleringsplan Fv 342 Uløybukt ferjeleie
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven(Pbl)
Vedlegg
1 Reguleringsplan for Uløybukt Ferjeleie
2 Reguleringsbestemmelser
3 reguleringskart
4 Merknadsbehandling NVE
5 Merknadsbehandling Fylkesmannen i Troms
6 Innkomne merknader
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Reguleringsplan Fv 342 Uløybukt ferjeleie godkjennes av Skjervøy formannskap og anses som
ferdigbehandlet slik den foreligger. Planen fremmes for endelig vedtak jf. Pbl § 12-12 i
kommunestyremøte 15.06.2011.

Saksopplysninger
Statens vegvesen har med hjemmel i Pbl § 3-7 utarbeidet forslag til reguleringsplan for
fylkesveg 342 Uløybukt ferjeleie i Skjervøy kommune. Planarbeidet er utført av Statens
vegvesen, etter avtale og i samråd med Skjervøy kommune, frem til og med
merknadsbehandling. Endelig planforslag fremmes med dette for vedtaksbehandling.
Uløybukt ferjeleie blir ny plassering av ferjeleie i trekantsambandet Rotsund – Havnnes –
Klauvnes. Klauvnes ferjeleie blir nedlagt og erstattet med Uløybukt ferjeleie. Dette vil være med

på å korte inn reisetiden til og fra Uløybukt. I tilknytning til ny kai etableres landområdet slik at
det legges til rette for biloppstillingsplasser, parkering, gang- og oppholdsareal.
Planlagt byggestart er i 2011 med ferdigstillelse i 2012.
Forut for planprosessen har det vært gjennomført innledende møte med Skjervøy kommune,
avholdt 13.10.2009. Reguleringsplanen og dens tiltak ble i dette møtet vurdert å ikke utløse krav
om konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensvurdering §§ 3 og 4.
Formell planstart er varslet i brev av 27.10.2009, til berørte sektormyndigheter og offentlige
instanser, grunneiere og øvrige interessenter, ih.h.t Pbl §12-8. Planstart ble annonsert i avisene
Nordlys og Framtid i Nord. Det ble mottatt 12 skriftlige innspill etter varsel om planoppstart.
Disse er merknadsbehandlet og tatt med i høringsutkastet til reguleringsplanen.
Utlegging til offentlig ettersyn er kunngjort i avisene Nordlys og Framtid i Nord. Grunneiere og
rettighetshavere ble tilskrevet. Planforslaget ble samtidig sendt på høring til offentlige
innstanser.
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.03.2011 – 20.04.2011.
Hensikten med planen:
Hensikten med planarbeidet er å skaffe grunnlag for etablering av nytt ferjeleie i Uløybukt på
Uløya og regulere nødvendig areal til etableringen. Dagens ferjekai ved Klauvnes er nedslitt og
det er behov for tilrettelegging for større ferjer. Flytting av ferjeleiet til Uløybukt medfører
betydelig nedkorting av seilingsdistansen fra Rotsund/ Havnnes. Reguleringen skal også gi
grunnlag for bedre tilrettelegging på ferjeleiets landområde. I tillegg reguleres seilingsleden for
ferja inn mot ferjeleiet. Det er også regulert et masseuttak som skal benyttes i forbindelse med
byggingen av ferjeleiet.
Vurdering
Statens vegvesen har vurdert planforslagets konsekvenser, referert fra planbeskrivelsen, som
følger:
Berørte eiendommer/ grunnerverv:
Eiendommer som blir direkte berørt av tiltakene (veg og ferjeleie) i planforslaget er gnr 45
bnr 2 og gnr 45 bnr 3. Massetaket er foreslått etablert på eiendommen gnr 44 bnr 2. Den vedtatte
reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillige avtaler med grunneiere og
rettighetshavere ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon av grunn og
rettigheter etter Veglovens § 50. Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at område for
samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. Fremtidig eier vil være Troms fylkeskommune.
Geotekniske forhold:
Etablering av nytt ferjeleie omfatter utfylling for areal på land og i sjø samt mudring utenfor
ferjekaien. I den forbindelse er det gjennomført grunnundersøkelser av sjøbunn. Det vil også
bli utført grunnundersøkelser på landdelen. Det er utarbeidet geoteknisk rapport på bakgrunn
av undersøkelser i sjø. Tilsvarende vil bli utarbeidet for undersøkelse på land. Resultatene fra
undersøkelsene i sjø viser at løsmassemektigheten varierer mellom 18 og 27 m. Bergoverflaten er
forholdsvis jevn og ligger mellom kote -25 og kote -30. Grunnen består av et øvre 8 — 16 m tykt lag
som i hovedsak er sand. Under kote -10 er det et opp til 3 m tykt lag som antas å være leire/silt. Over
berg er det et 8 — 14 m tykt morenelag. Mudring i ferjebåsen utføres med sjøredskap. For å ha
tilfredsstillende stabilitet av oppfyllingen til landkaret utføres dette med sjøredskap opp til kote -2.
Skråningshelningen ved landkaret er 1:2. Andre fyllingsskråninger kan i hovedsak etableres med
helning 1:1,5. Fyllingen som ligger like nord for ferjebrua anbefales strammet opp med helning 1:1

samt at det må masseutskiftes under fyllingsfoten. Fyllingsskråningene i ferjebåsen, andre
fyllingskråninger samt bunn i ferjebås skal erosjonssikres/plastres med steinblokker med angitte
minste størrelser. Ferjekaien kan fundamenteres på rammede stålrør som utstøpes. Pelene ventes å
oppnå bæreevne i de faste morenemassene med forventet pelelengder 20 — 25 m.
Miljø:
Det er foretatt miljøundersøkelser i sjøen. Det er ikke forurenset grunn på stedet.
Støy:
På grunn av det lave trafikkgrunnlaget vurderes støyforholdene å være uproblematiske og krever
ingen ekstra tiltak.
Universell utforming:
Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved utbygging og utbedring av veger og
gater, herunder også mht utforming av ferjeleier og atkomst for gående. Universell utforming
innebærer utfonning eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at
virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Det gjelder for hele
transportsystemet. Momenter som vurderes i denne sammenhengen kan eksempelvis være nivåfri
adkomst, ledelinjer, oppholdsplass / sittemulighet, skilting, beplantning og belysning. Detaljer
omkring universell utfonning vil bli vurdert nærmere i byggeplanfasen.
Landskap:
Landskapsinngrep er knyttet til ny veg i uberørt terreng, over elv, og i fjæresone. Tiltaket vil
ikke sprenge dagens landskapsskala, og tjernvirkningen vil være minimal.
Ferjeleiet er forsøkt trukket inn i terrenget slik at man unngår kryssing av Mettengelva der
elveutløpet er på det bredeste. Vegen legges på bru over elva. Dette gir mulighet for å bevare
kantsonen langs elva, og gir en åpen vannstreng fra sjø til fjell. Mettengelva vil dermed fortsatt
fremstå som et positivt element i landskapsbildet.
Masser til bygging av veg og ferjeleie hentes fra massetak på eiendommen 44/2, lenger nord
på øya. Landskapet ved massetaket består av mye fjell i dagen. Innimellom vokser trær og lavere
vegetasjon.
Vegen forbi massetaket vurderes fortsatt å ha forankring til landskapet, også etter at tiltaket er
foretatt. Uttaket vil være i et landskap der det er mye fjell i dagen, noe som er en fordel hva
angår landskapstilpasning. Fjernvirkning vurderes som liten.
I forbindelse med byggeplan skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan, for å sikre
landskapsverdier i anleggsfasen
Natur:
I reguleringsplanprosessen er det ikke registrert noen spesielt verdifulle naturtyper eller
forekomster i området avsatt til ferjeleie eller massetak (Naturbasen, Direktoratet for
Naturforvaltning, Artsdatabanken).
Nærmiljø og friluftsliv:
Ved etablering av ny vei inn mot ferjeleiet vil tiltaket komme nær et fritidshus. Tiltaket vil ikke
medføre nevneverdige endringer av betydning for nærmiljøet utover dette.
Friluftsaktiviteter er knyttet til turgåing både langs fjæra sør for planlagt ferjeleie, og ellers i
området. I tillegg tilbys organiserte turer med båt, inkludert ski-utforkjøringer fra Blåtinden
(1142 moh) ned til fjorden (pers.medd).
Det er ikke registrert spesielle friluftslivsaktiviteter utover dette i områdene avsatt til ferjeleie,

eller massetak (Nord-Troms Turkart, Friluftslivskart for Skjervøy kommune).
Kulturminner:
Det er ikke registrert verneverdige kulturminner i planområdet, verken på land eller i sjø
(Askeladden, Riksantikvaren). Sametinget kjenner heller ikke til at det er registrert automatisk
fredede kulturminner i området.
Befaring og undersøkelser gjennomført av Troms fylkeskommune, kulturetaten i 2010
avdekket imidlertid 2 kulturminner innenfor eller i tilknytning til angitt planområdet.
Kulturminne R1, ligger innenfor planområdet og like nord for munningen av Mettengelva. R1
er ei steinsetting som kan være restene etter et fiøs eller naust. Kulturrninne R2 ligger utenfor
planområdet i sør og er ei hustuft. Det er trolig ei hustuft fra yngre steinalder som er et
automatisk freda kulturminne. Hustufta ligger ca 35 m fra plangrensa.
Fiskehjeller og kaianlegget med bygninger nær planområdet er av kulturvernmyndighetene
beskrevet som et interessant kulturmiljø. Bygningene/fiskehjellene har pr i dag ingen formell
vernestatus, men utgjør et komplett og interessant kulturmiljø.
Det er knyttet usikkerhet til R1 hvorvidt dette er et kulturminne. Det er også noe usikkerhet i
forhold til størrelse og plassering av Rl. Sametinget vil undersøke R1 nærmere når området er
snøfritt. Sametinget stiller krav om at tiltak ikke må settes i gang før R1 er nærmere undersøkt.
Trasé for ny veg er i første rekke valgt for å oppnå en god kurvatur i tråd med aktuelle retningslinjer
for bygging av veg. Valgt plassering berører sannsynligvis ikke Rl, men ligger nokså nær. Avkjørsel
til planlagt kraftstasjon / ny nettstasjon er plassert slik at den ikke vil berøre Rl. Dersom
undersøkelse viser at R1 er et kulturminne som skal bevares, vil nødvendige tiltak bli gjort i samråd
med kulturvernmyndighetene slik at kulturminnet ikke skades. Endelig avklaring vedrørende vegens
og avkjørselens plassering vil skje når undersøkelse er utført. Mindre justering kan da være aktuelt.
Nødvendig skjerming av kulturminnene i anleggsperioden og på permanent basis vil bli ivaretatt.
Eventuelle tiltak inkluderes i byggeplan. Det vil i samarbeid med kulturvernmyndighetene settes opp
nødvendig informasjon på stedet, for bevaring av kulturminnene.
Massetak, massedeponi, riggområde:
Det er behov for ca 7000 m3 steinmasser til bygging av veg og ferjeleie. Massetak er lokalisert
omkring midt mellom dagens ferjeleie på Klauvnes og planlagt ferjeleie i Uløybukt, nærmere
bestemt mellom Uløybukt skole og Buktekråa, ca 500 m nord for skolen, påeiendommen 44/2.
Avstanden fra ferjeleiet er ca 3,5 km.
Massetaket er regulert inn i reguleringsplanen. Uttaksvolum skal holdes innenfor regulert
formålsgrense. Endelig uttaksvolum avklares nærmere i byggeplanfasen. Detaljert plan for
istandsettelse av landskapet etter avsluttet uttak skal utarbeides i byggeplanfasen, og foreligge
godkjent i forkant av anleggsstart. Det vises ellers til prinsippskisser, se figur 14 og planskisse i
figur 4. Det planlegges å bevare en vegetasjonssone mot veien, alternativt en voll for å redusere
synsinntrykket av kraterveggen.
Deponering av overskuddsmasser planlegges i utgangspunktet innenfor planområdet, langs
veglinja og på ferjeleiet, eventuelt i massetaket. Formell avklaring av eventuell deponering av
masser utenom planområdet vil kjøres som en egen prosess.
Riggområde kan anordnes i innenfor planområdet.
Reindrift:
Det er ikke registrert konflikt mellom reindrift og planlagte tiltak. Det vises til innspill fra
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark i kap. 1.8 og i vedlegg 8.

Akvakultur:
Området ved ferjeleiet er i kystsoneplanen angitt som område for akvakultur. Det er ingen anlegg i
drift i nærheten av planområdet.
Rasfare:
Statens vegvesen, Ressursavdelingen v/Geo- og laboratorieseksjonen gjort vurdering av
snøskredfaren i området. Dette er gjengitt i notat datert 21.04.2009.
Av notatet framkommer at det trolig ikke er fare for at "klassiske" snøskred vil ha utløp ut på
det slake området langs sjøen sørøst for vegenden, hvor nytt ferjeleie i Uløybukt er foreslått
plassert. Langs Mettengelva er det imidlertid vurdert fare for sørpeskred med løsneområder
langs slake elvedaler ut fra både Isvatnet 583 moh. og Blåvatnet 495 moh. Ved planlegging av
nytt ferjeleie er det derfor viktig å sørge for at Mettengelva kan passere uhindret ut i sjøen, for
eksempel under ei bru med god lysåpning. Samtidig bør en sjekke med lokalkjente om evt.
erfaringer med skredfare i området.
På bakgrunn av befaring på stedet og nærmere vurdering har man kommet fram til at et eventuelt
sørpeskred ikke vil følge dagens elveløp det siste stykket mot sjøen. Dette på grunn av at elva gjør
en markert sving et stykke ovenfor sjøen og at elveforbygningen på dette stedet er relativt lav.
Elveløpet ser ut til en gang å ha endret retning på dette stedet. Et eventuelt skred vil sannsynligvis gå
over elvebredden og følge tidligere elveløp nedover mot sjøen. Så langt det er undersøkt kjenner
ikke lokalbefolkningen til at det er gått sørpeskred langs elva.
Av disse grunner ansees det ikke nødvendig med tiltak mot sørpeskred i forbindelse med etablering
av bru over elva.
Teknisk infrastruktur:
Vann og avløp
Eventuelle private anlegg som blir berørt av tiltaket vil bli lagt om på vegeiers kostnad. For vann til
eventuelt servicebygg vil det bli etablert privat vannforsyningsanlegg. Avløp fra servicebygg vil bli
ført til slamavskiller med utløp til foreskrevet dybde i sjøen.
Renovasjon
Renovasjon i forbindelse med ferjeleiet vil bli utført av Statens vegvesen sin innleide
driftsentreprenør.
El-forsyning
Det er opprettet dialog med det lokale kraftselskapet Ymber AS vedrørende strømforsyning til det
nye ferjeleiet. Etablering av nytt anlegg og behov for flytting/endring av dagens anlegg gjøres i
samråd med kraftselskapet. Det må settes opp ny transformatorkiosk på eller ved ferjeleiet. I
planforslaget er transformatorkiosk foreslått plassert rett sør for brua over Mettengelva, ved
avkjørsel til planlagt kraftstasjon.
Forsyning til transformatorkiosken krever 22kV kabel fra dagens høyspentlinje. Dagens
høyspentlinje avsluttes utenfor planområdet, på eiendommen 45/1. Framføring av høyspentkabel til
planområdet avklares med berørte grunneiere som egen sak. Fra transformatorkiosk legges
lavspentkabler til inntaksskap ved ferjekai, gatelys og eventuelt servicebygg. Kabeltrasé planlegges
lagt i veggrøft. Kabler legges på foreskrevet dybde. Det vil også bli lagt kabler til Arnøy laks sine
installasjoner i området, etter nærmere avtale. Detaljerte planer for el-forsyning utarbeides i
byggeplanfasen.
Dagens ferjekai:
Dagens ferjekai på Klauvnes vil bli fjernet. Planer for dette utarbeides i byggeplan.

Seilingsdistanse:
Seilingsdistansen fra Rotsund blir etter flyttinga redusert fra ca 15,7 km til ca 10,9 km.
Byggegrense:
Generell byggegrense langs fylkesveg er 50 m i henhold til veglovens § 29, andre ledd.
(gjelder fra 01.01.2010). Hvert enkelt fylke kan i henhold til veglovens § 29, fjerde ledd,
velge å sette mindre byggegrense på fylkesveger, men ikke mindre enn 15 m. Dette er gjort i
Troms fylke hvor byggegrensen er satt til 15 m for fylkesveger som før 01.01.2010 var
klassifisert som fylkesveger, og 50 m for fylkesveger som før 01.01.2010 var klassifisert som
riksveger. Byggegrense etter vegloven gjelder dersom det ikke er regulert annen byggegrense i
reguleringsplan. Det reguleres ikke byggegrense i denne reguleringsplanen. Byggegrensen langs
Fv342 vil denne være 15 m.
Områdene som grenser inntil reguleringsplanen er avsatt til LNF-område i kommuneplanens
arealdel, med byggetillatelse etter nærmere vurdering.
Økonomi/ gjennomføring:
Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav
Det er ikke knyttet spesielle bestemmelser (rekkefølgekrav) til gjennomføringen av tiltakene
Tidsplan for gjennomføring
Planarbeidet startet opp med varsel om planstart 27.10.2009. Planen legges ut til offentlig
ettersyn i tidsrommet 10.03.2011 — 20.04.2011. Ferjeleiet skal være ferdig bygd i 2012, med
byggestart i 2011.
Kostnader/finansiering
I henhold til Fylkesvegplan for Troms 2010-2019 med 4-årig Handlingsprogram 2010-13 (-19), er
tiltaket budsjettert med 25 mill kroner. Tiltaket finansieres via fylkesvegmidler.
Risiko og sårbarhet:
Reguleringsplan for Fv342 Uløybukt ferjeleie anses som enkel og oversiktlig. Det er derfor
valgt å vurdere reguleringsplanen opp mot ei sjekkliste knyttet til risiko og sårbarhet (se
vedlegg 1). Aktuelle problemstillinger herfra vil bli fulgt opp i det videre HMS-arbeidet og
utarbeidelse av sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) i byggeplan-fasen/anbud, i
henhold til byggherreforskriften. Her skal det gjøres en omfattende risiko-vurdering av byggefasen
(byggherrens overordnede risikovurdering) hvor det skal påpekes spesielt farlige og miljøbelastende
arbeidsoperasjoner og bruk/håndtering av miljøbelastende materialer.
Kommunens vurdering:
Planforslaget mht konsekvenser og tiltak er meget godt utredet og beskrevet. Alle vesentlige
merknader som er meldt inn i planarbeidet er enten vurdert og besvart eller tatt hensyn til.
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FORORD
Hva er en reguleringsplan
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en
konsekvensutredning.
Reguleringsplanens innhold
En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg
eller kombinasjon. Kart og besternmelser er juridisk bindende. tillegg inneholder planen
ofte en tekstlig planbeskrivelse.
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget.
Reguleringskartet er norrnalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages gjerne et
illustrasjonshefte med supplerende tegninger.
Behandling av reguleringsplan
Normalt planlegger Statens vegvesen etter pb1 § 3-7 jf § 12-8. Dette gir Statens vegvesen
mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandling i kommunestyret.
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute
gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter
sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til
å vedta en reguleringsplan.
Dersom planen omfatter konsekvensutredning, skal det utarbeides er planprogram som sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten (normalt kommunen). Det utarbeides
så et planforslag med konsekvensutredning. Planforslaget med konsekvensutredning legges ut
til offentlig ettersyn. Merknadsbehandling og eventuelt endring av planen foretas før
planforslaget oversendes kommunen for sluttbehandling. Planmyndigheten (kommunen) skal
ved behandlingen ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til denne.
Noen av sektoimyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning.
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de
endringer i planen som kreves.
Kommunen kunngjør planvedtaket.
Klage på vedtatt reguleringsplan
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pb1 § 1-9.
Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert fra departementet til fylkesmannen.
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SAMMENDRAG

Statens Vegvesen har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3-7 utarbeidet forslag til
reguleringsplan for fylkesveg 342 Uløybukt ferjeleie i Skjervøy kommune. Planarbeidet er
gjort etter avtale med og i samråd med Skj ervøy kommune.
Dagens ferjeleie med forbindelse til østre del av Uløya er lokalisert på Klauvnes. Klauvnes
ligger på nordspissen av øya, i nordenden av Fv342. Ferjeleiet er i dag del av
trekantsambandet Rotsund —Havnnes —Klauvnes. Plasseringen har bakgrunn i det nedlagte
ferjesambandet til Hamneidet og Maursund. Etter nedlegging av sambandet ble Klauvnes
knyttet til Rotsund —Havnnes i stedet. Seilingstiden fra Rotsund er ca 1 time og leden går
forbi hele byda på tur til og fra Klauvnes. Ved å flytte ferjeleiet til sørenden av Fv342 i
Uløybukt reduseres seilingsdistansen til Rotsund betydelig, fra ca 15,7 km til ca 10,9 km.
Alle ferjekaiene i sambandet Rotsund —Havnnes —Klauvnes er i dårlig stand og må skiftes ut.
Det er i tillegg behov for å tilrettelegge for større ferjer. Ferjeleienes tilstand medfører et dyrt
vedlikehold.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt ferjeleie ved Uløybukt og
regulere nødvendig areal til etableringen. Dagens ferjeleie på Klauvnes legges ned, kaien
fjernes og nytt ferjeleie etableres ca 5 km lenger sør. I tillegg til bygging av ny kai etableres
ferjeleiets landområde slik at det kan legges til rette for biloppstilling, parkering, gang- og
oppholdsareal, snumulighet og eventuelt servicetilbud. Antall oppstillingsplasser på ferjeleiet
vil tilsvare ferjekapasiteten på 16 personbiler. I tillegg kan siste del av vegen inn mot
ferjeleiet benyttes til oppstilling. Ca 150 m ny veg etableres fra snuplass på dagens fylkesveg
til ferjeleiet. Vegen vil bli del av fylkesvegen.
Reguleringsplanen og dens tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.
Planlagt byggestart er i 2011 med ferdigstillelse i 2012.
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1.0 INNLEDNING
1.1 Reguleringsplanprosessen
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 3-7, i samarbeid med Skjervøy kommune.
Forut for planprosessen har det vært gjennomført innledende møte med kommunen. Møtet ble
avholdt 13.10.2009. Behov for konsekvensutredning ble behandlet i møtet. I den sammenheng
ble det bedt om en forhåndsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen Vest Finnmark for å sjekke ut
eventuelle reindriftsinteresser i området. Det ble meldt ingen slike interesser i strid med
reguleringsarbeidet. Reguleringsplanen og de planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav
om konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4.
Formell planstart er varslet i brev av 27.10.2009, til berørte sektormyndigheter og offentlige
instanser, grunneiere/festere og øvrige interessenter, i henhold til plan—og bygningslovens §
12-8. Planstart er annonsert 29.10.09 i avisene Nordlys og Framtid i Nord. Det er mottatt 10
innspill etter varsel om planstart.
Utlegging til offentlig ettersyn kunngjøres i avisene Nordlys og Framtid i Nord. Grunneiere
og rettighetshavere samt øvrige grunneiere/festere ved Uløybukt vil bli tilskrevet.
Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. Planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn i perioden 10.03.2011 —20.04.2011 på følgende steder:
• Skjervøy kommune, Rådhuset
• Statens vegvesen, Storslett trafikkstasjon
• På ferja på sambandet Rotsund-Havnnes-Klauvnes
• Internett: www.ve vesen.no og www.sk.ervo .komrnune.no
Eventuelle uttalelser/merknader sendes til Statens vegvesen, som vil foreta formell
planbehandling av innkomne merknader. Planforslaget sendes deretter til kommunen for
politisk behandling og endelig vedtak. Kommunens vedtak kan påklages.

Eventuelle merknader til planforslaget skal være skriftlige og sendes til:
firma ost-nord

ve vesen.no eller

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ
Frist for å komme med merknader er satt til 20.04.2011.
Sporsmål om planforslaget kan rettes til Statens vegvesen Region nord ved:
Øyvind Monsen
Kjetil Løding

tlf 77 61 70 94 / 975 32 320
tlf 77 61 73 66 / 910 02 858
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Om forslagsstiller

—
Planoppstartog utarbeidingav planforslag

Vegeier:
Fv342 Uløybukt ferjeleie er et
fylkesveganlegg med Troms
fylkeskommune som vegeier.

[

Planoppstart

_Avtale med kommunen
_Nurdering av KU-krav

Tiltakshaver:
Tiltakshaver er Statens vegvesen, Region
Nord, fylkesavdeling Troms.

Informasjonom planoppstarttil
offentlige etater og grunneiere

Utarbeidelse av lanen:
Planarbeidet er utført av Statens vegvesen,
Region Nord, Ressursavdelingen
samarbeid med fylkesavdeling Troms og
Skjervøy kommune. Multiconsult AS er
innleid som konsulent for fagområdene
geoteknikk og miljø.

Innledendeplanlegging
registrering,analyse,ideer og altemativsvurderinger

Planlegging/prosjektering

Ressursavdelingen:
Prosj ektleder:
Planleggingsleder:
Planlegger:
Landskapsarkitekt:
Grunnerverv/eiend:
Geologi/ras:
Bru:

Fylkesavd. Troms:
Fylkesavd. Troms:

Kjetil Løding
Øyvind Monsen
Trond Dreiem
Hege Kristin Berg
Jan-Hugo Hanssen
Ole-André Helgaas
Thorstein Kjøs
Johnsen

Ferdigplanforslagtil offentlig ettersyn

Ferdig planforslag

Planforslagetsendesoffentlige etater
og grunneiere
Annonseringav offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Mariann Larsen
Stein Jaatun

Konsulent
geoteknikk og miljø: Multiconsult AS
Skjervøy kommune:
Kontaktperson:

Merknadsbehandling
og oversendelse
av planforslagtil kommunen

Merknadsbehandling

Yngve Volden

Eventuellbehandlingav innsigelser
Brevtil de som har sendt inn
merknaderom mottatt brev
Kopiav merknadsbehandlingen
sendesde som har hatt merknader
Oversendelseav planforslagtil
kommunalbehandling
Planvedtak

Fig. 2 Skjematisk framstilling av planprosessen
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1.2 Planområde

Dagens ferjesamband Rotsund —Havnnes —Klauvnes ligger både i Skjervøy og Nordreisa
kommune i Nord-Troms. Trekantsambandet trafikkerer Rotsundet mellom Uløya og
fastlandet, og binder sammen bygdene på øst- og vestsiden av Uløya med fastlandet. Rotsund
ferjeleie ligger ved E6 på fastlandssida i Nordreisa kommune, ca 20 km vest for
kommunesenteret Storslett. Havnnes ferjeleie ligger ved fylkesveg 357 (Fv357) på sørspissen
av Uløya, i Nordreisa kommune. Fv357 har forbindelse til vestre del av Uløya.
Klauvnes ferjeleie ligger ved fylkesveg 342 på østsiden av Uløya, i Skjervøy kommune.
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Fig. 3 Oversiktskart ferjesambandet Rotsund —Havnnes —Klauvnes

1.3 Bakgrunn for planarbeidet

Ferjekaiene på Rotsund, Havnnes og Klauvnes er i dårlig stand og må skiftes ut. Det er også
behov for å tilrettelegge for større ferjer, på grunn av inngåelse av nye ferjedriftskontrakter.
I den forbindelse har det vært naturlig å vurdere ferjeleienes plassering.
Tidligere gikk ferja fra Klauvnes nordover til Hamneidet og Maursund. Etter at
Maursundtunnelen åpnet tidlig på 1990-tallet har ferja fått ferjeavganger sørover mot Rotsund
i stedet. Seilingstiden ble da vesentlig lenger. Ferja bruker i dag ca. en time fra Rotsund til
Klauvnes. Ved å flytte ferj ekaia til Uløybukt vil man redusere seilingstiden med omkring en
tredel. Seilingsdistansen reduseres fra ca 15,7 til ca 10,9 km.
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På denne bakgrunn er det besluttet at ferjeleiet på Klauvnes skal legges ned og nytt ferjeleie
etableres i Uløybukt, i søndre ende av Fv342.
Flytting av ferj eleiet er behandlet i fylkesrådet 03.02.2009 hvor Statens vegvesen bes starte
planlegging for opprusting og eventuelt flytting av ferjekaier i sambandet Rotsund-HavnnesKlauvnes.
Ferjeleiet på Havnnes skal også flyttes til ny plassering. Ferjekaia i Rotsund skal skiftes ut på
dagens plassering. På Rotsund vil det ikke være påkrevd med reguleringsplan for tiltaket. For
Havnnes og Uløybukt utarbeides reguleringsplan for ny plassering av ferjeleie og
tilførselsveg. I tillegg til utskifting av selve ferjekaien skal ferjeleienes landområder
oppgraderes på de to sistnevnte.
Det pågår planleggingsarbeid for alle tre ferjeleiene parallelt.
1.4 Formål med planen

Formålet med reguleringsarbeidet er å skaffe hjemmel/grunnlag for etablering av nytt ferjeleie
i Uløybukt og regulere nødvendig areal til etableringen. Ca. 150 m ny veg fra snuplass på
dagens Fv342 til nytt ferjeleie vil inngå i reguleringsplanen. Reguleringen vil også omfatte
seilingsleden i tilknytning til ferjeleiet. Reguleringsplanen skal i tillegg gi grunnlag for
etablering av ferjeleiets landområde slik at det kan legges til rette for biloppstilling, parkering,
snumulighet og eventuelt servicetilbud.
Videre skal det reguleres inn et område for massetak langs Fv342 for uttak av masser til
etablering av veg og ferj eleie.
1.5 Planavgrensing
Planområdet i reguleringsplan for Uløybukt ferjeleie omfatter sjø- og landområde for nytt
ferjeleie. Dette inkluderer ny veg, oppstillingsareal, parkeringsareal, gang- og oppholdsareal,
snuplass og areal til eventuelt servicebygg samt seilingsleden tilknyttet ferjeleiet.
Grustak ved Uløybukt er vurdert regulert inn som parkeringsareal for friluftsområdet, etter
anmodning fra Skjervøy kommune. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til videre bruk av
grustaket. Området er derfor ikke innlemmet i reguleringsplanen. Det er i planforslaget
foreslått adkomst til området fra ferj eleiet.
Planavgrensingen for veg og ferjeleie i planforslaget avviker noe fra planavgrensingen som
ble varslet ved oppstart av planarbeidet. Planavgrensingen ved oppstart tok hensyn til
eventuelle tiltak mot skred langs Mettengelva. Slike tiltak er vurdert som ikke nødvendig.
Planområdet er derfor redusert i dette området i planforslaget.

Planområde for massetak til bygging av veg og ferjeleie er lokalisert ca 500 m nord for
skolen, på eiendommen 44/2. Området inngår i planforslaget.
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Fig. 5 Planavgrensing for Uløybukt ferjeleie i planforslag ved offentlig ettersyn

o

Fig. 6 Planavgrensing for Uløybukt ferjeleie ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
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1.6 Forhold til andre planer
F lkesve lan for Troms 2010-2019 med 4-åri Handlin s ro ram 2010-13 -19
Fra Fylkesvegplanen refereres følgende:
Kaier
På ferjekaisiden er det knyttet en del behov for å legge til rette for større ferjer, samt andre
nødvendige utbedringer. Flere av ferjekaiene i Troms har en tilstand som tilsier at kaiene må
bygges om i relativt nær framtid. I den forbindelse er det naturlig også å vurdere
plasseringen av kaiene iforhold til blant annet værforhold og seilingsdistanse.
Mill 2010-kroner:
Veg Samband
Fv 357 Rotsund fk
Fv 357 Havnnes fk
Fv 342 Klauvnes fk

Kostnad
20
30
25

Merknad
Behov for ombygging
Behov for ombygging
Dårlig forfatning —dyrt vedlikehold

Fylkesvegplanen sier videre:
Ved alle kaiene som ikke er relativt nye og gjenstår for ombygging eller oppgradering er
forfatningen slik at vedlikeholdet blir stadig mer krevende og kostnadskrevende. Det må også
holdes en viss beredskap i forhold til å kunne ta plutselige hendelser. Utfra dette er det ingen
kaier der ombygging eller oppgradering kan utsettes særlig lenge.
Kommune lanens arealdel
Planområdet ligger i LNF-område (LNF-2), angitt i kommuneplanens arealdel. Dette er
områder av landbruksmessig betydning, men hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og
fritidsbebyggelse kan tillates.
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Fig. 7 Utsnitt av kommuneplanens arealdel med angivelse av nytt ferjeleie i Uløybukt.
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Kommune lanens arealdel - s'øområdene
Kommuneplanens arealdel —sjøområdene er vedtatt 18.06.1997, i K-sak 29/97.
Området er i planen avsatt til fiske-, ferdsel-, frilufts-, natur- og akvakulturområde.
FOLLES-

TEGNFORKLARING.

ØYENE

Arealbruksformål,jfr. plan og bygningsloven §20-4.
nr. 4: områder som er båndlagt eller skal båndaegges.
Området er vernet etter naturvernloven.
ULØYA

ffl

Området er foreslått vernet etter naturvernloven.
nr. 5; særskilt bruk eller vern av sjo.
Ormade (or nytt
ferjeleie Uløyblikt

Reintrekk.
Fiske-, ferdsel-, fiilufis-, natur- og akvakulturområde.

ffi

Låssettingsområde.
nr. 6: viktige ledd i kommunikasjonssystemet.
Hovedskipsled, Biled, Fergestrekning.

Fig. 8 Utsnitt av kommuneplanens arealdel —sjøområdene, med angivelse av nytt ferjeleie i Uløybukt.

Re ulerin s laner
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i planområdet eller i tilliggende områder.
1.7 Krav til konsekvensutredning
Reguleringsplanen og de planlagte tiltak faller inn under bestemmelsene i Forskrift om
konsekvensutredning § 3, pkt b) (bygging av veg) ogpkt d) (regulering som innebærer endring
av kommuneplan). Planen ble derfor ved planstart vurdert i henhold til kriteriene i Forskrift
om konsekvensutredning § 4. Ut fra kjent kunnskap ble følgende punkter vurdert å kunne ha
vesentlig virkning for miljø og samfunn:
• Forskriftens § 4 pkt e): Reindriftsinteresser i planområdet
• Forskriftens § 4 pkt h): Skredfare
Statens vegvesen har vært i kontakt med Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark som angir at
de ikke har merknader eller kommentarer til reguleringsarbeidet. Det ansees derfor ikke å
være noen konflikt i forhold til reindriftsinteresser i området.
NGU sine oversiktskart angir planområdet som potensielt skredutsatt. Statens vegvesen, Geoog laboratorieseksjonen har vurdert skredfaren i området. Vurderingen er beskrevet i notat,
datert 21.04.2009 med følgende innhold:
Det er ikke fare for klassiske snøskred, men det kan være fare for sørpeskred. Det er derfor
viktig ved planlegging av nytt ferjeleie å sørge for at Mettengelva kan passere uhindret ut i
sjøen, for eksempel under ei bru med god lysåpning og høyde. Det bør samtidig sjekkes med
lokalkjente om eventuelle erfaringer med skred i området.
Med denne bakgrunn ble det vurdert at nødvendige tiltak mot skred ville bli innarbeidet i
planen og nødvendige forholdsregler tatt, slik at reguleringsplanen og dens tiltak ikke ville få
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vesentlig virkning for miljø og samfunn og dermed ikke utløse krav om konsekvensutredning.
Vurderingen ble forelagt Skjervøy kommune uten irmvendinger.
I etterkant av dette er det gjennomført befaring på stedet og en nærmere vurdering av
forholdet. Det er også tatt kontakt med lokalkjente vedrørende skredfare i området. Dette har
medført at tiltak i forhold til skred ikke lenger er ansett som nødvendig. Se også kap 3.3.13.
1.8 Innspill til planarbeidet

Alle innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet er i det etterfølgende referert og gitt
en individuell kommentar. Innspillene kan være noe forkortet, men inneholder de viktigste
problemstillingene. Skriftlige innspill er lagt ved som vedlegg til planbeskrivelsen, se vedl. 8.
Statli e o f lkeskommunale m ndi heter
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, e-post 19.10.2009 (forhåndsuttalelse)
Reindriftsforvaltningen har vurdert foreslått plassering av nytt ferjeleie i Uløybukt og har
ingen merknader eller kommentarer til dette.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til orientering.
Troms Fylkeskommune, Fylkesrådsleders kontor, brev datert 04.11.2009
Troms Fylkeskommune, Fylkesrådsleders kontor etterlyser referat fra innledende møte med
kommunen. Dette gjør det vanskelig å vurdere planen opp mot KU-bestemmelsene.
Planen faller inn under § 3 i KU-bestemmelsen og kriteriene i § 4 må derfor vurderes.
Vurderingen skulle fremgått i planvarsel for å lette arbeidet for de involverte.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det forelå referat fra møtet med kommunen, det manglet imidlertid informasjon om dette i
planvarselet. Vurdering av planen og tiltaket i forhold til Forskrift om konsekvensutredning er
gjennomført. Den konkrete vurderingen var gjengitt i nevnte referat. Referatet legges ved
planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn. Innspillet tas for øvrig til orientering.
Norges Vassdrags- og Energidirektorat, brev datert 06.11.2009
Vassdrag:
Planområdet berører et vassdrag og en elveos. NVE anbefaler at vassdrag reguleres til bruk og
vern av sjø og vassdrag, jfr ny pb1 §12-5 nr. 6. Ved spesielle bruks- eller vernehensyn langs
vassdraget bør formålet underspesifiseres. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de
mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I
tillegg er vassdragsnaturen viktig i friluftssammenheng. I planen bør det gjøres konkret
vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag.
Eventuelle inngrep og tiltak i kantsonen og i selve vannstrengen må beskrives nærmere, som
grunnlag for en eventuell vurdering etter vannressursloven. Kryssing av vannveier bør skje
slik at det berører vassdraget minst mulig. NVE anbefaler bruer fremfor kulverter.

Flom og skredfare:
NVE viser til "Retningslinjer for planlegging og utbygging langs vassdrag" (1/2008), som
ligger på www.nve.no. Retningslinjene viser hvordan flom- og skredfare bør utredes i
planprosessen.
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For alle nye byggeområder må det vurderes om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan
utløses skred i planområdet eller om planomt-ådet kan bli utsatt for skred som utløses utenfor
planområdet. På aktsomhetskartene for steinsprang/fiellskred (www.skrednett.no), ligger
området i kanten av sone hvor det kan være skredfare.
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er
vurdert, selv om en kommer frem til at det ikke er noen fare. Dersom nye byggeområder er
flom- eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet som hensynssone jfr pb1 §12-6, og
tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak
Kommentar fra Statens vegvesen:
Planområdet er redusert etter varsel om planstart. Foruten elvekryssingen (bru over elva)
inngår ikke Mettengelva i planområdet. Elva er derfor ikke angitt som eget formål i planen.
Statens vegvesen har gjort vurderinger av skredfaren i området. Eventuelle skred kommer
som sørpeskred langs Mettengelva. På grunn av elvas forløp er det vurdert at et eventuelt
sørpeskred vil ta vegen ut av elveløpet ovenfor planområdet og ikke berøre elvehyssingen.
Se også kap 3.3.13.
Kystverket Troms og Finnmark, brev datert 26.11.2009
Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innreminger knyttet opp til disse.
Alle tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder
bl.a. moloer, flskehavner, flytebrygger m.m.) skal godkj ennes av Kystverket. Dersom
arealplaner berører disse ber de om å bli kontaktet.
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen
(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til
behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven. Skjervøy er
et eget havnedistrikt. Ifølge § 16 i havne- og farvannsloven er det kommunen som har
ansvaret og myndighet for tiltak innenfor havnedistriktets grenser. Av § 14 1. ledd i havne- og
farvannsloven kan kommunens myndighet bare utøves innenfor havnedistriktets grenser.
Kystverket ser det som viktig at alle tidligere vedtatte planer/plandokumenter blir samordnet
slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.
Kystverket har ingen merknader til planen.
Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til orientering.
Tromso Museum, brev datert 02.12.2009
Tromsø Museum har ingen merknader til reguleringsforslaget på grunn av at tiltak i sjø er
såpass begrenset i omfang. Sjøområdet ved Uløybukta er ikke kjent for maritim aktivitet av
eldre dato og sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vurderes
som minimal.
Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til orientering.
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Troms fylkeskommune, kulturetaten
Brev datert 08.12.2009
I Uløybukt er det registrert flere automatisk freda kulturminner i kulturminnedatabasen
Askeladden. Blant disse er et felt med nausttuft og flere hustufter som ligger litt sør for det
planlagte ferj eleiet. Det er også funnet mange gjenstander etter steinalderbosetting på østsiden
av Uløya. Planområdet ligger ved munningen av ei elv, der denne type bosetting ofte er
lokalisert. En samlet vurdering tilsier at det planlagte tiltaket kan komme til å berøre hittil
ukjente kulturminner som er fredet etter Lov om kulturminner av 1978, jf §§ 3 første ledd og
4. For å kunne avgjøre dette er det nødvendig å befare og gjøre markundersøkelser i
planområdet.

Første trinn i undersøkelsene vil være en forundersøkelse med synfaring og prøvestikking
(med spade) for å kunne påvise kulturminner under flat mark. Befaringa vil danne grunnlag
for valg av senere registreringsmetoder dersom dette viser seg å være aktuelt, for eksempel
graving av sjakter med gravemaskin eller flateavdekking i deler av området.
Innspill til planarbeidet blir oversendt etter avsluttet befaring
Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning. Forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig
ettersyn etter at nødvendig befaring og eventuelle undersøkelser og tiltak er gjennomført.
Brev datert 26.01.2011
Planområdet er befart. Det ble registrert 2 kulturminner innenfor eller i tilknytning til angitt
planområdet. Kulturminne Rl ligger innenfor planområdet og like nord for munningen av
Mettengelva. R 1 er ei steinsetting som kan være restene etter et fiøs eller naust. Kulturminne
R2 ligger utenfor planområdet i sør og er ei hustuft. Det er trolig ei hustuft fra yngre
steinalder som er et automatisk freda kultutminne.

Planforslaget er vurdert til å være i grenseland mht utilbørlig skjemming av hustufta fra
steinalder, som følge av økt trafikk og slitasje i nærområdet. Planområdet er redusert i
omfang etter planvarsel, slik at hustufta ligger 35 m fra plangrensa. Det forutsettes at de som
ferdes i strandsonen sørøst for ferjeleie, følger dagens sti som går på nedsiden av tufta. Det
ansees likevel hensiktsmessig å sette opp et informasjonsskilt ved tufta. Statens vegvesen
inviteres til et samarbeid om dette.
Fiskehjellene og kaianlegget med bygninger beskrives som et interessant kulturmiljø.
Bygningene/flskehjellene har pr i dag ingen formell vemestatus, men utgjør et komplett og
interessant kulturmiljø. Det bes om at de nødvendige hensyn blir tatt for ikke å skade disse
anleggene.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å melde fra
til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig
aktivitet. Det bes om at dette framgår i reguleringsplanen.
Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling, herunder landskapshensyn.
Det bes om at dette blir ivaretatt gjennom bestemmelser i planen.
Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning og vil legge opp til samarbeid med
kulturvemmyndighetene vedrørende beskrevne kultuiminner og kulturmiljø.
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Det er knyttet usikkerhet til R1 hvorvidt dette er et kulturminne. Det er også noe usikkerhet i
forhold til størrelse og plassering av Rl. Sametinget vil undersøke planområdet nærmere når
området er snøfritt. Sametinget stiller krav om at tiltak ikke må settes i gang før endelig
uttalelse foreligger.
Trase for ny veg er i første rekke valgt for å oppnå en god kurvatur i tråd med aktuelle
retningslinjer for bygging av veg. Valgt plassering berører sannsynligvis ikke R1, men ligger
nokså nær. Avkjørsel til planlagt kraftstasjon / ny nettstasjon er plassert slik at den ikke vil
berøre Rl. Dersom undersøkelse viser at R1 er et kulturminne som skal bevares, vil
nødvendige tiltak bli gjort i samråd med kulturvernmyndighetene slik at kulturrninnet ikke
skades. Endelig avklaring vedrørende vegens og avkjørselens plassering vil skje når endelig
uttalelse fra Sametinget foreligger. Mindre justering kan da være aktuelt.
Nødvendig skjerming av kulturminner og kulturmiljø i anleggsperioden og på permanent
basis vil bli ivaretatt, samt ønsket om samarberd vedrørende oppsetting av informasjonsskilt.
Eventuelle tiltak inkluderes i byggeplan.
Tiltakshavers meldeplikt og vektlegging av estetiske hensyn er innarbeidet i forslag til
reguleringsbestemmelser.
Sametinget, brev datert 02.12.2009
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i
planområdet og har ingen merknader til planvarselet.
Dersom det under arbeid i marken skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til kulturminnevernet
ved Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov av 9. juni 1978 nr 50 om
kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd. Det forutsettes at dette pålegg formidles
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Sametinget minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda
ifølge kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturrninner kan for eksempel være
hustufter, gammetufter, teltboplasser, ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift
eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf
kultturninneloven §§ 3 og 6.
Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til orientering.
Sametinget, brev datert 14.02.2011
Det vises til befaring utført av Troms fylkeskommune, kulturetaten. Sametinget finner det
sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i det aktuelle området som ikke er registrert.
Sametinget må derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaring vil bli forsøkt
utført i løpet av første del av barmarksesongen 2011. Det stilles krav om at tiltak ikke kan
iverksettes før endelig uttalelse foreligger.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning. Det vises til kommentar under innspill fra
Troms fyikeskommune, kulturetaten.
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Andre
Nord-Troms Kraftlag AS (Nå Ymber AS), brev datert 10.11.2009
Dagens lavspentnett har for dårlig kapasitet til å forsyne ferjeleiet med strøm. Det må settes
opp transformatorkiosk inne på området, dersom ferjeleiet skal knyttes til lavspentnett. Ymber
AS ønsker at det avsettes tomt for transfonnatorkiosk og at dette tas med i reguleringsplanen.
Transformatorkiosk bør plasseres så sentralt som mulig i området for å oppnå maksimal
utnyttelse av det nye forsyningsanlegget.
Strømforsyning til transfoimatorkiosk krever 22 kV kabel fra dagens høyspentlinje. Det må
klargjøres trase for denne kabelen. Avtaler med berørte grunneiere og avklaring mot
gjeldende planer må foreligge før kabler legges.
Fra transformatorkiosken legges lavspentkabler til inntaksskap for ferjeleiet. Tras(5,for
lavspentkabler og plassering av fordelingsskap / inntaksskap må være avklart før utbyggingen
starter.
Det minnes om det generelle byggeforbud for boliger på 6 m fra hver av ytterfasene på linjen.
Det minnes også om de regler som gjelder for bruk av anleggsmaskiner i nærheten av
høyspent luftlinjer, og ber utbygger om å rette seg etter disse.
Eventuelle behov for å flytte på dagens anlegg må i sin helhet bekostes av utbygger.
Ber om avklaring så tidlig som mulig i planfasen om anlegget skal omfatte ny vegbelysning
samt avklaring vedrørende ansvarsforhold knyttet til senere drift og vedlikehold.
Ymber AS ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging slik at de kan planlegge det nye
anlegget og angi plassering av nettstasjon og kabeltras&r. De ønsker å avklare fremdriftsplan
med utbygger.
Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning. Det er opprettet dialog med kraftselskapet
vedrørende behov for flytting av dagens anlegg samt etablering og plassering av nytt anlegg.
Nytt anlegg er innarbeidet i forslag til reguleringsplanen. Videre avklaring og detaljering
gjøres i byggeplanfasen.
TINFOS AS, epost 12.01.2010
TINFOS AS planlegger kraftstasjon (minikraftverk) ved Mettengelva. Mulig plassering og
ønsket adkomst fra ny veg er vist i kartvedlegg. Planleggingen er i en tidlig fase.
Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning. Avkjørsel tas med i planforslaget. Det må
imidlertid søkes om fravik fra siktkravene for avkjørsel i vegklasse 5a3. På grunn av forventet
lavt hastighetsnivå i ornrådet er dette vurdert som akseptabelt. Plasseringen av stasjonen er
innenfor planområdet for nytt ferjeleie slik det ble varslet ved planstart. I henhold til justert
plangrense i planforslaget ligger stasjonen utenfor planområdet.
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Private inns
Frank Steinar Håkonsen, grunneier på eiendom 45/3.
Brev datert 23.11.2009
Som en av de mest berørte grunneiere bes det om befaring med vegvesenet før løsning blir
bestemt. Grunneier har ingenting mot bygging av ferjeleiet som angitt i planvarselet, men
ønsker befaring for en forenkling av prosessen videre. Befaring ønskes gjennomført på
baimark vår/sommer 2010.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning. Befaring ble gjennomført 23.09.2010 med
grunneier tilstede.
Befaring 23.09.2010
Ny veg er i planvarselet vist tett inntil garasje ved snuplass. Grunneier på eiendom 45/3 ber
om at veglinja dreies slik at den kommer lenger unna garasjen.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Innspillet tas til etterretning. Vegen er flyttet lenger unna garasjen.
Brev datert 20.12.2010
Etter befaring fremmet grunneier ønske om å legge vegen så langt ned mot dagens veg som
mulig, gjerne der hvor den øvre fiskehjellen står i dag. Dette for å spare området som i dag er
bevokst med småskog. Grunneier ønsker videre at det i reguleringen legges til rette for at
planlagt kraftstasjon og adkomstveg til denne kan anlegges på hans eiendom. Det bes om at
det varslede planområdet innskrenkes slik at det er mulig å etablere kraftstasjonen slik den er
angitt av T1NFOS AS.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Ny veg til ferjeleiet planlegges i utgangspunktet etter gjeldende regler for aktuell vegklasse. I
den grad det er mulig ut fra trafikale og trafikksikkerhetsmessige hensyn, tas hensyn til ønsker
fra berørte grunneiere vedrørende plassering og utforming av veg.
Det er vurdert å legge vegen slik grunneier har utrykt ønske om. Dette vil imidlertid medføre
en kurvatur som fraviker kravene i vegnornialen (017). Det er samtidig i strid med
anmodningen fra kulturvernmyndighetene om bevaring av fiskehjellen i området.
Ny veg fra dagens snuplass til ferj eleiet planlegges derfor med plassering omtrent slik den ble
forevist grunneier på befaring. Det vil si at vegtras&n legges ovenfor fiskehjellen slik at
denne ikke blir berørt.
Det legges til rette for adkomstveg til kraftstasjonen. Plangrensen er justert slik at kraftstasjon
kan anlegges i henhold til TINFOS sine planer. Planområdet vil dermed ikke lenger omfatte
Mettengelva. Bakgrunnen for den varslede plangrensen var usikkerheten i forhold til
eventuelle sørpeskred langs elva og omfanget av eventuelle tiltak mot skred.
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2.0 DAGENS SITUASJON
2.1 Trafikkforhold

Fv342 på Uløya har trafikkmengde (ÅDT —årsdøgntrafikk) på 50 kjt/døgn. Vegen har fast
dekke og fartsgrensen er 80 km/t.
Ferjeleiet er i dag plassert på Klauvnes, i enden av Fv342 nord på Uløya. Ferjekaien ved
Klauvnes er i dårlig forfatning med tilhørende dyrt vedlikehold.
Oppstilling av biler som venter på ferja skjer i dag langs fylkesvegen. Dagens ferjeleie er ikke
utformet i henhold til gjeldende standard for ferjeleier. Ferjeleiet har ikke tilfredsstillende
løsning for oppstillingsplasser, parkeringsplasser, snuplass, serviceområde m.v.
Etter nedleggelse av ferjesambandet Klauvnes - Hamneidet - Maursund tidlig på 1990-tallet,
ble Klauvnes ferjeleie innlemmet i sambandet Rotsund —Havnnes —Klauvnes. Seilingstiden
til/fra Klauvnes ble da vesentlig lenger. Ferja bruker ca. en time fra Rotsund til Klauvnes. Ved
å flytte ferjekaia til Uløybukt vil man korte ned seilingsdistansen og -tiden betydelig.

Fig. 9 På veg inn mot dagens ferjeleie ved Klauvnes

2.2 Teknisk infrastruktur

Vann o avlø
Det er ingen offentlige ledningsanlegg i planområdet eller i nærliggende områder.
Beliggenhet av eventuelle private vann- og avløpsanlegg er ikke kjent på dette stadiet i
planleggingsprosessen.
El-forsyningYmber AS (tidligere Nord-Troms Kraftlag AS) har høyspentanlegg ca 400 m fra det planlagte
ferjeleiet. Anlegget ligger utenfor det varslede planområdet. Høyspentlinjen avsluttes i dag
ved mast. Dagens lavspentanlegg innefor planområdet har ikke kapasitet til å forsyne det nye
ferjeleiet med strøm.
2.3 Universell utforming

Det er i dag ingen spesielle tilrettelegginger i forhold til universell utforming ved dagens
ferjeleie eller i planområdet.

Side 19

Planbeskrivelse - forslag til reguleringsplan Fv342 Uløybukt ferjeleie, mars 2011

2.4 Dagens situasjon i planområdet
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Fig. 10 Dagens situasjon i Uløybukt ved onråde for nytt ferjeleie
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3.0 PLANBESKRIVELSE
3.1 Standardvalg

Ferjeleiet og ny veg fram til ferjeleiet dimensjoneres i henhold til Statens vegvesens
håndbøker. Standard velges i henhold til tilsvarende ferjeleier bygget de siste årene og i
forhold til opptredende og antatt fremtidig trafikkmengde. Universell utfonning er lovfestet
og tas hensyn til der det er aktuelt.
Fremtidig trafikkmengde er ikke beregnet eller tallfestet, men det tas høyde for viss utvikling
på Uløya med tanke på turisme og fritidsaktiviteter/hyttebygging.
Ferjeleiets landområde planlegges i utgangspunktet i henhold til Håndbok 004 Fedeleiers
landområder. Kravet til kapasitet på ny ferje som skal settes i drift på sambandet er 16
personbilenheter (pbe). Håndbok 004 anbefaler oppstillingsareal 1,5 x ferjekapasitet = 24 pbe.
Etter anvisning fra vegeier, Troms fylkeskommune, er ferjeleiet planlagt med antall
oppstillingsplasser lik antall pbe på ny ferje, dvs. 16. stk. I tillegg ønsker vegeier
tilrettelegging for at siste del av vegen inn mot ferjeleiet også skal kunne benyttes til
oppstilling. Antall oppstillingsplasser vil da totalt øke til omkring det anbefalte. Det er i
forslaget lagt opp til at ca 50 m av vegen etableres med noe utvidet bredde. Oppstilling vil da
være mulig uten å hindre eventuelle passerende og møtende biler. Det søkes likevel om fravik
fra håndboken, da denne løsning ikke er helt i tråd med anbefalingen.
Det etableres snuplass på ferjeleiet, slik at de som kjører reisende til ferja, men ikke selv skal
med, kan kjøre forbi ferjekø og snu for å kjøre tilbake.
Bygging av ny veg inn mot ferjeleiet planlegges i henhold til Håndbok 017 Veg- og
gateutforming. Utgangspunktet for dimensjonering av vegen er vegklasse 5a3 (Samleveger,
fartsgrense 80 km/t), med enkelte fravik fra håndboka. I forhold til den lave trafikkmengden
på stedet angir håndboka 1-felts veg. Det søkes imidlertid fravik fra dette kravet for bygging
av to-felts veg i stedet for 1—feltsveg. Bredden reduseres imidlertid i forhold til angitt
vegbredde for to-felts veg. Dette på bakgrunn av den lave trafikkmengden og for tilpasning til
vegbredde på dagens Fv342.
Ferj eleiet og ny veg anlegges med asfaltdekke. Rabatter og fortau planlegges med dekke av
belegningsstein.
Dagens fartsgrense vil gjelde også på ny del av Fv342 inn mot ferjeleiet.
I lanforsla et er føl ende arametre la t til runn
Kjørefelt ny veg
Kjørefelt på ferjeleiet og ca 50 m av ny veg
Oppstillingsfelt
Parkeringslomme
Avkjøringsfelt
Skulder
Skulder mot kantstein
Fortau
Rabatt/midtdeler
Skulder med rekkverk av steinblokker, på sjøsiden
Parkeringsplasser
Dimensjonerende kjøretøy Fv342 og ferjeleiet:
Tverrfall veg, oppstillingsplass og parkeringsareal
Tverrfall fortau
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Fig. 11 Normalprofil ferjeleie

3.2 Beskrivelse av planforslaget
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Fig. 12 Planlagt situasjon ved nytt ferjeleie

3.2.1 Veg

Det må etableres ca 150 m ny veg fra snuplass ved vegenden på dagens fylkesveg, til nytt
ferjeleie. Vegen legges i hovedsak på dagens terrengnivå, men løftes noe for å oppnå
tilstrekkelig høyde over elva. Det er begrensede skråningsutslag langs vegen. Vegen vil få
stigning på 1 - 3 % fra oppstillingsplassen opp mot dagens fylkesveg. Det bygges bru over
Mettengelva. Det etableres tølliuur av naturstein med lav høyde langs indre del av
oppstillingsplassen, som avgrensing mot terrenget på innsiden.
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reguleres avkjørsel fra oppstillingsplassen til dagens grustak. Dette for å sikre adkomst
eventuell fremtidig drift av grustaket samt mulighet for utfartsparkering i dette området.
planlegges også adkomst fra ny veg til transfotmatorstasjon og eventuelt minikraftverk
Mettengelva. Kraftverket er under planlegging med TINFOS AS som tiltakshaver.

3.2.2 Bru
Det etableres bru over Mettengelva. Det er planlagt fritt opplagt betongplatebru med ett
spenn. Brua fundamenteres på stålrørspeler til fjell. Foreløpig beregning gir brukonstruksjon
med spenn på 12 m, total lengde på ca 17 m og total bredde fra ca 6 til 9,5 m.
Nødvendig lysåpning under brua vil bli endelig bestemt etter beregning av flomvannstand.
I følge opplysninger gitt av lokalkjente på stedet er det relativt små variasjoner i vannstanden
i elva. Noimalt foregår snøsmeltingen langsomt i de høyereliggende områdene i elvas
nedslagsfelt. I planforslaget er det derfor valgt å legge brua på en moderat høyde over den
innmålte vannstand. Eventuell justering gjøres i byggeplan når nevnte beregning er
gjennomført.
3.2.3 Ferjekai
Ferjekaiens plassering og retning er valgt med tanke på å gi best mulig forhold for
manøvrering av ferja. Ferjekaien er dimensjonert for ferjemateriell som er planlagt benyttet i
fremtiden. Det skal tilrettelegges for anløp av legeskyssbåt ved ferjeleiet.
Det må etableres fylling av steinmasser ut i sjøen for fundamentering av ferjekaien. Fyllingen
sikres med plastringsstein mot erosjon. Det vil være nødvendig med noe mudring av masser
for å oppnå tilstrekkelig dybde i ferjebåsen utenfor kaien.
3.2.4 Oppstillingsfelt
Oppstillingsarealet planlegges med to felt med til sammen plass til 16 biler (pbe). Det
etableres 2 m brede rabatter mellom oppstillingsfelt og frispor og mellom oppstillingsfelt og
avkjøringsspor.
3.2.5 Parkering / av- og påstigning / snuplass
Det planlegges 5 parkeringsplasser i tilknytning til snuplassen og serviceområde. Lomme
langs fortau på sjøsiden vil fungere som felt for av- og påstigning. Også parkeringen og
området ved snuplassen kan fungere som areal for av- og påstigning Snuplassen er
dimensj onert for vogntog.
3.2.6 Informasjonsskilt
Rutetider og informasjon om ferjestrekninger foreslås plassert i området ved hydraulikkbygg /
servicebygg.
3.2.7 Belysning, skilting, oppmerking
Det planlegges belysning langs ny veg og på ferjeleiet. Det vil bli utarbeidet belysningsplan
og skilt- og oppmerkingsplan i forbindelse med byggeplan.
3.2.8 Oppholdsareal og servicebygg
Oppholdsareal med eventuelt servicebygg (enkelt venterom og toalett) og sittegruppe er
foreslått lokalisert langs ferjeleiets sørside, i tilknytning til fortau. Dette vil gi trygge forhold
for myke trafikanter med minst mulig kryssing over trafikkarealer. Det er i reguleringsplanen
avsatt areal til servicebygg. Hvorvidt dette skal bygges vil bli avklart i byggeplan.
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3.3 Konsekvenser av planforslaget
3.3.1 Berorte eiendommer / grunnerverv

Eiendommer som blir direkte berørt av tiltakene (veg og ferjeleie) i planforslaget er gnr 45
bnr 2 og gnr 45 bnr 3. Massetaket er foreslått etablert på eiendommen gnr 44 bnr 2. De
berørte eiendommene med grunneiere er listet opp i tabellen under. Det vises for øvrig til liste
over varslede parter i kap. 5.1 samt reguleringsplankartet R001 og illustrasjonsplan C001 i
henholdsvis vedlegg 4 og 5. Eiendomsgrenser er angitt på C001 og R001.
Gnr/bnr/fnr

Eier/
fester
Ve o fer'eleie:
45 / 2
Eier 1/8
45 / 2
Eier 1/8
45 / 2
Eier 2/8
45 / 2
Eier 2/8
45 / 2
Eier 2/8
45 / 3
Eier 1/1
Massetak:
44 / 2
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5

Grunneier/fester

Adresse

Postnr/ -sted

Unni V. Solheim Dreyer
Christine Solheim
B'ør A. Steffensen
Ri mor D. H. Steffensen
Terje Steffensen
Frank Steinar Håkonsen

Leirstrandvn 837
Vangsvik
Rin ve en 561
Mellomvegen 125
Ersf ordve en 28

9106
9304
6639
9017
9006
9100

Hermod Albrigt Bjørkestøl
Jan Gunnar Bjørkestøl
Per Åsmund Bjørkestøl
Roger Bjørkestøl
Tor eir B.ørkestøl

Gullhaugveien 44
Brøvigkollen 1B
Øvre Ringvei 23
Strandveien 109
Moserabben 1

1354 Bærums verk
4623 Kristiandsand S
9180 Skjervøy
9180 Skjervøy
3360 Geithus

Straumsbotn
Vangsvik
Torvikbukt
Tromsø
Tromsø
Kvalø sletta

Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillige avtaler
med grunneiere og rettighetshavere ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for
ekspropriasjon av grunn og rettigheter etter Veglovens § 50. Normalt vil grunnervervet følge
formålsgrensen slik at område for samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. Fremtidig eier vil
være Troms fylkeskommune.
3.3.2 Geotekniske forhold

Etablering av nytt ferjeleie omfatter utfylling for areal på land og i sjø samt mudring utenfor
ferjekaien. I den forbindelse er det gjennomført grunnundersøkelser av sjøbunn. Det vil også
bli utført grunnundersøkelser på landdelen. Det er utarbeidet geoteknisk rapport på bakgrunn
av undersøkelser i sjø. Tilsvarende vil bli utarbeidet for undersøkelse på land.
Resultatene fra undersøkelsene i sjø viser at løsmassemektigheten varierer mellom 18 og 27
m. Bergoverflaten er forholdsvis jevn og ligger mellom kote -25 og kote -30. Grunnen består
av et øvre 8 —16 m tykt lag som i hovedsak er sand. Under kote -10 er det et opp til 3 m tykt
lag som antas å være leire/silt. Over berg er det et 8 —14 m tykt morenelag.
Mudring i ferjebåsen utføres med sjøredskap. For å ha tilfredsstillende stabilitet av
oppfyllingen til landkaret utføres dette med sjøredskap opp til kote -2. Skråningshelningen
ved landkaret er 1:2. Andre fyllingsskråninger kan i hovedsak etableres med helning 1:1,5.
Fyllingen som ligger like nord for ferjebrua anbefales strammet opp med helning 1:1 samt at
det må masseutskiftes under fyllingsfoten.
Fyllingsskråningene i ferj ebåsen, andre fyllingskråninger samt bunn i ferjebås skal
erosjonssikres/plastres med steinblokker med angitte minste størrelser.
Ferjekaien kan fundamenteres på rammede stålrør som utstøpes. Pelene ventes å oppnå
bæreevne i de faste morenemassene med forventet pelelengder 20 —25 m.
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3.3.3 Miljø
Det er foretatt miljøundersøkelser i sjøen. Det er ikke forurenset grunn på stedet. Rapport fra
undersøkelsene er under utarbeidelse.
3.3.4 Støy
På grunn av det lave trafikkgrunnlaget vurderes støyforholdene å være uproblematiske og
krever ingen ekstra tiltak.
3.3.5 Universell utforming
Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved utbygging og utbedring av
veger og gater, herunder også mht utforming av ferjeleier og atkomst for gående. Universell
utforming innebærer utfonning eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene
slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Det gjelder for hele
transportsystemet. Momenter som vurderes i denne sammenhengen kan eksempelvis være
nivåfri adkomst, ledelinjer, oppholdsplass / sittemulighet, skilting, beplantning og belysning.
Detaljer omkring universell utfouning vil bli vurdert nærmere i byggeplanfasen.
3.3.6 Landskap
Landskapsinngrep er knyttet til ny veg i uberørt terreng, over elv, og i fjæresone. Tiltaket vil
ikke sprenge dagens landskapsskala, og tjernvirkningen vil være minimal.
Ferjeleiet er forsøkt trukket inn i terrenget slik at man unngår kryssing av Mettengelva der
elveutløpet er på det bredeste. Vegen legges på bru over elva. Dette gir mulighet for å bevare
kantsonen langs elva, og gir en åpen vannstreng fra sjø til fjell. Mettengelva vil dermed
fortsatt fremstå som et positivt element i landskapsbildet.
Masser til bygging av veg og ferjeleie hentes fra massetak på eiendommen 44/2, lenger nord
på øya. Se kap. 3.3.10. Landskapet ved massetaket består av mye fjell i dagen. Innimellom
vokser trær og lavere vegetasjon.
Vegen forbi massetaket vurderes fortsatt å ha forankring til landskapet, også etter at tiltaket er
foretatt. Uttaket vil være i et landskap der det er mye fjell i dagen, noe som er en fordel hva
angår landskapstilpasning. Fjernvirkning vurderes som liten.
I forbindelse med byggeplan skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan, for å sikre
landskapsverdier i anleggsfasen
3.3.7 Natur
I reguleringsplanprosessen er det ikke registrert noen spesielt verdifulle naturtyper eller
forekomster i området avsatt til ferjeleie eller massetak (Naturbasen, Direktoratet for
Naturforvaltning, Artsdatabanken).
3.3.8 Nærmiljø og friluftsliv
Ved etablering av ny vei inn mot ferjeleiet vil tiltaket komme nær et fritidshus. Tiltaket vil
ikke medføre nevneverdige endringer av betydning for nærmiljøet utover dette.
Friluftsaktiviteter er knyttet til turgåing både langs fjæra sør for planlagt ferjeleie, og ellers i
området. I tillegg tilbys organiserte turer med båt, inkludert ski-utforkjøringer fra Blåtinden
(1142 moh) ned til fjorden (pers.medd).
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Det er ikke registrert spesielle friluftslivsaktiviteter utover dette i områdene avsatt til ferjeleie,
eller massetak (Nord-Troms Turkart, Friluftslivskart for Skjervøy kommune).
3.3.9 Kulturminner
Det er ikke registrert verneverdige kulturminner i planområdet, verken på land eller i sjø
(Askeladden, Riksantikvaren). Sametinget kjenner heller ikke til at det er registrert automatisk
fredede kulturrninner i området.
Befaring og undersøkelser gjennomført av Troms fylkeskommune, kulturetaten i 2010
avdekket imidlertid 2 kulturminner innenfor eller i tilknytning til angitt planområdet.
Kulturminne R1, ligger innenfor planområdet og like nord for munningen av Mettengelva. R1
er ei steinsetting som kan være restene etter et fiøs eller naust. Kulturrninne R2 ligger utenfor
planområdet i sør og er ei hustuft. Det er trolig ei hustuft fra yngre steinaider som er et
automatisk freda kulturrninne. Hustufta ligger ca 35 m fra plangrensa.

Fig. 13 Hustuft fra yngre steinalder (utenfor planområdet)

Fiskehjeller og kaianlegget med bygninger nær planområdet er av kulturvernmyndighetene
beskrevet som et interessant kulturrniljø. Bygningene/fiskehjellene har pr i dag ingen formell
vernestatus, men utgjør et komplett og interessant kulturrniljø.
Det er knyttet usikkerhet til R1 hvorvidt dette er et kulturrninne. Det er også noe usikkerhet i
forhold til størrelse og plassering av Rl. Sametinget vil undersøke R1 nærmere når området er
snøfritt. Sametinget stiller krav om at tiltak ikke må settes i gang før R1 er nærmere
undersøkt.
Trasé for ny veg er i første rekke valgt for å oppnå en god k-urvatur i tråd med aktuelle
retningslinjer for bygging av veg. Valgt plassering berører sannsynligvis ikke Rl, men ligger
nokså nær. Avkjørsel til planlagt kraftstasjon / ny nettstasjon er plassert slik at den ikke vil
berøre Rl. Dersom undersøkelse viser at R1 er et kulturminne som skal bevares, vil
nødvendige tiltak bli gjort i samråd med kulturvernmyndighetene slik at kultuuninnet ikke
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skades. Endelig avklaring vedrørende vegens og avkjørselens plassering vil skje når
undersøkelse er utført. Mindre justering kan da være aktuelt.
Nødvendig skjerming av kulturminnene i anleggsperioden og på permanent basis vil bli
ivaretatt. Eventuelle tiltak inkluderes i byggeplan. Det vil i samarbeid med
kulturvernmyndighetene settes opp nødvendig informasjon på stedet, for bevaring av
kulturminnene.
Det vises for øvrig til kap 1.8 samt innspill fra Troms fylkeskommune, kulturetaten og
Sametinget i vedlegg 8.
3.3.10 Massetak, massedeponi, riggområde
Det er behov for ca 7000 m3 steinmasser til bygging av veg og ferjeleie. Massetak er
lokalisert omkring midt mellom dagens ferjeleie på Klauvnes og planlagt ferjeleie i Uløybukt,
nærmere bestemt mellom Uløybukt skole og Buktekråa, ca 500 m nord for skolen, på
eiendommen 44/2. Avstanden fra ferjeleiet er ca 3,5 km

Fig. 14 Område for massetak

Massetaket er regulert inn i reguleringsplanen. Uttaksvolum skal holdes innenfor regulert
formålsgrense. Endelig uttaksvolum avklares nærmere i byggeplanfasen.
Detaljert plan for istandsettelse av landskapet etter avsluttet uttak skal utarbeides i
byggeplanfasen, og foreligge godkjent i forkant av anleggsstart. Det vises ellers til
prinsippskisser, se figur 14 og planskisse i figur 4. Det planlegges å bevare en
vegetasjonssone mot veien, alternativt en voll for å redusere synsinntrykket av kraterveggen.
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Prinsippskisse,terrengutforming
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Fig. 15 Prinsippskisse, terrengutforming i massetak etter uttak

Deponering av overskuddsmasser planlegges i utgangspunktet innenfor planområdet, langs
veglinja og på ferjeleiet, eventuelt i massetaket. Formell avklaring av eventuell deponering av
masser utenom planområdet vil kjøres som en egen prosess.
Riggområde kan anordnes i innenfor planområdet.
3.3.11 Reindrift
Det er ikke registrert konflikt mellom reindrift og planlagte tiltak. Det vises til innspill fra
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark i kap. 1.8 og i vedlegg 8.
3.3.12 Akvakultur
Området ved ferjeleiet er i kystsoneplanen angitt som område for akvakultur. Det er ingen
anlegg i drift i nærheten av planområdet.
3.3.13 Rasfare
Statens vegvesen, Ressursavdelingen v/Geo- og laboratorieseksjonen gjort vurdering av
snøskredfaren i området. Dette er gjengitt i notat datert 21.04.2009.
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Av notatet framkommer at det trolig ikke er fare for at "klassiske" snøskred vil ha utløp ut på
det slake området langs sjøen sørøst for vegenden, hvor nytt ferjeleie i Uløybukt er foreslått
plassert. Langs Mettengelva er det imidlertid vurdert fare for sørpeskred med løsneområder
langs slake elvedaler ut fra både Isvatnet 583 moh. og Blåvatnet 495 moh. Ved planlegging av
nytt ferjeleie er det derfor viktig å sørge for at Mettengelva kan passere uhindret ut i sjøen, for
eksempel under ei bru med god lysåpning. Samtidig bør en sjekke med lokalkjente om evt.
erfaringer med skredfare i området.
På bakgrunn av befaring på stedet og nærmere vurdering har man kommet fram til at et
eventuelt sørpeskred ikke vil følge dagens elveløp det siste stykket mot sjøen. Dette på grunn
av at elva gjør en markert sving et stykke ovenfor sjøen og at elveforbygningen på dette stedet
er relativt lav. Elveløpet ser ut til en gang å ha endret retning på dette stedet. Et eventuelt
skred vil sannsynligvis gå over elvebredden og følge tidligere elveløp nedover mot sjøen.
Så langt det er undersøkt kjenner ikke lokalbefolkningen til at det er gått sørpeskred langs
elva.
Av disse grunner ansees det ikke nødvendig med tiltak mot sørpeskred i forbindelse med
etablering av bru over elva.
3.3.14 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Eventuelle private anlegg som blir berørt av tiltaket vil bli lagt om på vegeiers kostnad.
For vann til eventuelt servicebygg vil det bli etablert privat vannforsyningsanlegg. Avløp fra
servicebygg vil bli ført til slamavskiller med utløp til foreskrevet dybde i sjøen.
Renovasjon
Renovasjon i forbindelse med ferjeleiet vil bli utført av Statens vegvesen sin innleide
driftsentreprenør.
El-forsyning
Det er opprettet dialog med det lokale kraftselskapet Ymber AS vedrørende strømforsyning til
det nye ferjeleiet. Etablering av nytt anlegg og behov for flytting/endring av dagens anlegg
gjøres i samråd med kraftselskapet.
Det må settes opp ny transfounatorkiosk på eller ved ferjeleiet. I planforslaget er
transformatorkiosk foreslått plassert rett sør for brua over Mettengelva, ved avkjørsel til
planlagt kraftstasjon.
Forsyning til transformatorkiosken krever 22kV kabel fra dagens høyspentlinje. Dagens
høyspentlinje avsluttes utenfor planområdet, på eiendommen 45/1. Framføring av
høyspentkabel til planområdet avklares med berørte grunneiere som egen sak.
Fra transformatorkiosk legges lavspentkabler til inntaksskap ved ferjekai, gatelys og eventuelt
servicebygg. Kabeltrasé planlegges lagt i veggrøft. Kabler legges på foreskrevet dybde. Det
vil oaså bli laat kabler til Arnøy laks sine installasjoner i området, etter nærmere avtale.
Detaljerte planer for el-forsyning utarbeides i byggeplanfasen.
3.3.15 Dagens ferjekai
Dagens ferjekai på Klauvnes vil bli fjernet. Planer for dette utarbeides i byggeplan.
3.3.16 Seilingsdistanse
Seilingsdistansen fra Rotsund blir etter flyttinga redusert fra ca 15,7 km til ca 10,9 km.
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3.3.17 Byggegrense

Generell byggegrense langs fylkesveg er 50 m i henhold til veglovens § 29, andre ledd.
(gjelder fra 01.01.2010). Hvert enkelt fylke kan i henhold til veglovens § 29, fjerde ledd,
velge å sette mindre byggegrense på fylkesveger, men ikke mindre enn 15 m. Dette er gjort i
Troms fylke hvor byggegrensen er satt til 15 m for fylkesveger som før 01.01.2010 var
klassifisert som fylkesveger, og 50 m for fylkesveger som før 01.01.2010 var klassifisert som
riksveger.
Byggegrense etter vegloven gjelder dersom det ikke er regulert annen byggegrense i
reguleringsplan. Det reguleres ikke byggegrense i denne reguleringsplanen. Byggegrensen
langs Fv342 vil denned være 15 m.
Områdene som grenser inntil reguleringsplanen er avsatt til LNF-område i kommuneplanens
arealdel, med byggetillatelse etter nærmere vurdering.
3.3.18 Økonomi/gjennomføring

Vikti e bestemmelser/rekkeføl ekrav
Det er ikke knyttet spesielle bestemmelser (rekkefølgekrav) til gjennomføringen av tiltakene
Tids lan for 'ennomførin
Planarbeidet startet opp med varsel om planstart 27.10.2009. Planen legges ut til offentlig
ettersyn i tidsrommet 10.03.2011 —20.04.2011. Ferjeleiet skal være ferdig bygd i 2012, med
byggestart i 2011.
Kostnader/finansierin
I henhold til Fylkesvegplan for Troms 2010-2019 med 4-årig Handlingsprogram 2010-13 (19), er tiltaket budsjettert med 25 mill kroner. Tiltaket finansieres via fylkesvegmidler.
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4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG YTRE MILJØ
4.1 Risiko og sårbarhet
Risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i planprosessen. Som utgangspunkt for risiko og
sårbarhetsanalyse skal DSB's "Veileder for kommunale risiko og sårbarhetsanalyser" fra
1994 benyttes. Analysen tar utgangspunkt i ting som en forventer kan oppstå i fredstid, både i
bygge- og driftsfase.
For oversiktlige og enkle regulerings- og bebyggelsesplaner kan det ofte være tilstrekkelig å
gå gjennom en sjekkliste for å avklare hvilke forhold som må ha spesiell fokus, mens for
større og mer kompliserte arealplaner vil det være nødvendig å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å skaffe seg en dekkende oversikt over aktuelle faremomenter.
Reguleringsplan for Fv342 Uløybukt ferjeleie anses som enkel og oversiktlig. Det er derfor
valgt å vurdere reguleringsplanen opp mot ei sjekkliste knyttet til risiko og sårbarhet (se
vedlegg 1). Aktuelle problemstillinger herfra vil bli fulgt opp i det videre HMS-arbeidet og
utarbeidelse av sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) i byggeplan-fasen/anbud, i
henhold til byggherreforskriften. Her skal det gjøres en omfattende risiko-vurdering av
byggefasen (byggherrens overordnede risikovurdering) hvor det skal påpekes spesielt farlige
og miljøbelastende arbeidsoperasjoner og bruk/håndtering av miljøbelastende materialer.
Anleggsarbeid vil foregå på/ved dagens veg. Dette gir risiko for ulykker for anleggsarbeidere
og trafikanter. Før anleggsarbeidet kan starte, vil de sikkerhetsmessige utfordringene bli
gjennomgått og nødvendige tiltak beskrives i SHA-planer.
Det er et alltid en viss risiko for arbeidsulykker i forbindelse med veg- og ferjekaibygging.
Ved eventuell fjellsprenging er det risiko for uhell og det må planlegges tiltak for å fjeme/
redusere risiko for skader på mennesker, bygninger, båter, infrastruktur og annet før
sprengingsarbeidet utføres.
4.2 HMS og ytre miljø
Ytre miljø i denne sammenhengen er den forurensningsbelastningen en vil ha på
oingivelsene i tilknytning til anleggsdrift og fremtidig drift og vedlikehold og bruk av vegen.
Som en del av HMS-arbeidet i Statens vegvesen skal det vurderes tiltak for å motvirke skader
på ytre miljø, dvs vegens tilstøtende natur/nætmiljø, både i anleggsfasen og drifts-/
vedlikeholdsfasen. Sjekkliste med hensyn til ytre miljø (se vedlegg 2) er gjennomgått og
aktuelle problemstillinger herfra vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med byggeplan/SHAplan.
Det er et generelt krav at vår virksomhet skal skje uten utslipp av forurensende stoffer. Det
må gjøres tiltak for å sikre at drivstoffpåfylling på anlegget/til ferja skjer på en forsvarlig måte
og at spillolje og andre avfallstoffer samles opp og leveres til godkjent sluttbehandling.
Anleggsarbeid i forbinde1se med vegbygging kan medføre relativt store inngrep i natur- og
næimiljø og delvis utenfor arealene som er regulert til trafikkformål. Skader på
omkringliggende terreng og vegetasjon kan ta år å utbedre. Det er derfor viktig å iverksette
tiltak for å sikre at verdifull vegetasjon og andre viktige landskapselementer utenfor veglinja
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ikke unødvendig skades i anleggsperioden. Dette kan gjøres ved hjelp av en rigg- og
marksikringsplan som blant annet setter klare grenser for hvor inngrep i terrenget kan gjøres.
Det vises også til kap. 3.3 i dette planheftet. Kapittelet inneholder relevante tema i forhold til
ytre miljø. Aktuelle problemstillinger innenfor temaene belysning (ENØK), miljø, støy,
landskap, natur, næimiljø og friluftsliv, kulttuminner, massetak, deponi, riggområde samt
reindrift vil bli behandlet i plan for ytre miljø. I planen vil også rigg- og marksikringsplan
være sentral. Plan for ytre miljø utarbeides i byggeplanfasen.
HMS i denne sammenhengen er knyttet til belastningen som påføres menneskene som skal
bygge prosjektet i anleggsfasen, de som har drifts- og vedlikeholdsansvaret og publikum/
brukere i byggefasen og ferdigfasen.
Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal
gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. Statens vegvesen skal benytte
produkter som gjennom bruk eller avhending medfører minst mulig miljøbelastning, og unngå
bruk av miljøskadelige stoffer. Alt planarbeid skal gjennomføres innenfor krav i interne
bestemmelser og krav i gjeldende lovverk/forskrifter, blant annet:
htt ://www.dsb.no
htt ://www.sft.no
htt ://www.arbeidstils net.no/re eiverk
Statens vegvesen vil sørge for at det i byggeplanfasen utarbeides en sikkerhet-, helse- og
arbeidsmiljøplan (SHA-plan), jfr. Byggherreforskriften:
htt ://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090803-1028.htrn1
SHA-planen skal inneholde risikovurdering, og spesielt påpeke farlige og miljøbelastende
arbeidsoperasjoner og materialer i forbindelse med byggeprosjektet. SHA-planen skal danne
grunnlag for krav og forutsetninger som stilles til den utførende i avtale / kontrakt.
SHA-plan i byggeplanfasen må særlig fokusere på:

Tidsplanlegging for de forskjellige byggetrinnene, for optimal byggetid og minimering
av ulemper for trafikkavvikling på veg og ferje.
Forhold til publikum/brukere/lokalbefolkning. Hindre uønsket ferdsel ved avgrensning
av anleggsområder. Planlegge trafikkavvikling og lage informasjons- og arbeidsvarslingsplan i forhold til dette.
Anleggsarbeid generelt - arbeid i/ved sjø, skjæring/fylling, grøfter og bratte
skråninger. Prosedyrer og rutiner må utarbeides.
Byggearbeid generelt —bygging av ferjekai, bygninger, eventuelle forstøtningsmurer,
kaier med mer. Prosedyrer og rutiner må utarbeides.
Riving av dagens ferjekai, kaianlegg m/bygg og annet. Formell prosess i forkant av
riving og håndtering av avfall må innarbeides i prosedyrer og rutiner.
Sprengningsarbeid/masseuttak/transport til deponi/til utlegging i veglinja/annet?
Prosedyrer, rutiner og sikker jobb analyse må utarbeides.
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Gravearbeid må planlegges med bakgrunn i grunnundersøkelser, jfr. geoteknisk
rapport utarbeidet i reguleringsfasen. Kabler/ledninger i grunnen/sjøen må påvises.
Prosedyrer og rutiner må utarbeides.
Riggområder. Prosedyrer og rutiner for etablering, drift og opprydding av
riggområdene må utarbeides (hindre utslipp osv).
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5.0 PARTER SOM ER VARSLET
5.1 Grunneiere, hjemmelshavere, festere
Grunneier/fester

Adresse

Postnr/ -sted

45 / 1
45 / 1

Eier/
fester
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/2
Eier 1/2
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/2
Eier 1/2

Torb.ørn Eivind Mikkelsen
Ra nhild Skar
Einar Severin Mikkelsen
Ruth Henny Mikkelsen
Fanny Mathilde Lovise Hole
Hol er /ÅndersHole
Heimod Albrigt Bjørkestøl
Jan Gunnar Bjørkestøl
Per Åsmund Bjørkestøl
Roger Bjørkestøl
Torgeir B'ørkestøl
Elsa Kløvnes
Anne S. Kløvnes Høidal

45 / 1 / 1
45 / 1 / 2
45 / 2 o 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 2 og 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 3
45 / 4

Fester
Fester
Eier 1/8
Eier 1/8
Eier 2/8
Eier 2/8
Eier 2/8
Eier 1/1
Eier 1/1

Steinar Storelv
Steinar Storelv
Unni V. Solheim Dre er
Christine Solheim
Bjørg A. Steffensen
Ri mor D. H. Steffensen
Ter'e Steffensen
Frank Steinar Håkonsen
Torgeir Johnsen

Elvemo Tønsvik
Ulø bukt
Uløybukt
Strandveien 105
Torggata 9 G
Alarmve en 11
Gullhaugveien 44
Brøvigko1len 1B
Øvre Ringvei 23
Strandveien 109
Moserabben 1
Lindvallve en 2
Lance str. 5740
San Die o
Ulø bukt
Ulø bukt
Leirstrandvn 837
Van svik

9022 Krokelvdalen
9179 Ulø bukt
9179 Ulø bukt
9180 Sk'ervø
8622 Mo i Rana
9020 Tromsdalen
1354 Bærums verk
4623 Kristiandsand S
9180 Skjervøy
9180 Skjervøy
3360 Geithus
9146 Olderdalen
CA 92120
USA
9197 Ulø bukt
9197 Ulø bukt
9106 Straumsbotn
9304 Van svik
6639 Torvikbukt
9017 Tromsø
9006 Tromsø
9100 Kvaløysletta
9180 Skj ervøy

45 / 6
45 / 9

Eier 1/1
Eier 1/1

Steinar Store1v
Ra nar Arvid Samuelsen

Gnr/bnr/fur
42 / 5
42 / 6
42 / 7
42 / 8
43 / 4
44
44
44
44

/2
/2 /1
/ 20
/ 24
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Rin ve en 561
Mellomve en 125
Ersf ordve en 28
Rønning
Østgårdsv 6
Uløybukt
Uløybukt

9197 Ulø bukt
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5.2 Offentlige instanser, interesseorganisasjoner
Navn
Sk'ervøy kommune
Troms Fylkeskommune,
Plan- o nærin setaten
Troms Fylkeskommune,
Kulturetaten
Troms Fylkeskommune,
Samferdselsetaten
F lkesmannen i Troms, MiFøavdelin en
Fylkesmannen i Troms,
Samfunnssikkerhets-/beredska sstaben
Tromsø Museum,
Fa enhet for arkeologi
Sametinget
Reindriftsforvaltningen
Vest Finnmark
K stverket Troms o Finnmark
Norges Vassdrags- og Energidirektorat,
Re ion nord
Forsvarsb
Ymber AS (tidl. Nord-Troms Kraftla )
Telenor, Servicesenter for nettutb
in
Fiskeridirektoratet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Re ion Nord
Nord-Uløy grunneierla v/Steinar Storelv
Uløybukt bygdela v/Steinar Storelv
TINFOS AS v/Mats Nilsen
v/Karsten L. Høier

Adresse
Postboks 145
Pb 6600

Postnr/- oststed
9189 Sk'ervøy
9296 Tromsø

Pb 6600

9296 Tromsø

Pb 6600

9296 Tromsø

Postboks 6105
Postboks 6105

9291 Tromsø
9291 Tromsø

Universitetet i Tromsø

9037 Tromsø

Kautokeinove en 50
Bredbuktnesvegen 50B

9730 Karas.ok
9520 Kautokeino

Serviceboks 2
Postboks 394

6025 Ålesund
8505 Narvik

Postboks 309
B'ørklysvin en 3/7
Pb 7150
Postboks 185 Sentrum
Postboks 271

9483
9152
5020
5804
9253

Uløybukt
Uløybukt
mats.nilsen tinfos.no
klh@tinfos.no
Sama ata 90

9197 Uløybukt
9197 Uløybukt
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Harstad
Sørk'osen
Ber en
Ber en
Tromsø

9403 Harstad

Vedlegg 1
Sjekkliste risikovurdering reguleringsplanfase

Sjekkliste —risikovurdering reguleringsplanfase
Reguleringsplan

Vedlegg 1

Fv342 Uløybukt ferjeleie, Skjervoy kommune

Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Vurdering

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø-eller steinskred?

Nei
X

Er det fare for utglidning, er området geoteknisk
stabilt?

Er området utsatt for springt1o/flom?

Infrastruktur

Er området utsatt for florn i elv/bekk,
herunder lukket bekk?

X

Er området spesielt vindutsatt?

X

Merknad

Det vises til vurdering gjort av
Statens vegvesen, Geo- og lab.seksjonen i notat, datert
21.04.2009
Det er utført grunnboringer i
sjøen. Geoteknisk rapport er
utarbeidet. Boringer på land vil
bli foretatt med etterfølgende
utarbeidelse av geoteknisk
rapport.
Se ka . 3.3.2 i lanbeskrivelsen
Ei ferjekai vil være utsatt for
springflo med jevne mellomrom og ferjeleienes høyde/nivå
er til asset dette.

Fergeselskapet har uttalt seg
positivt til den foreslåtte
lasserin en.

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende
trans ortårer, ut *øre en risiko for området?
Anleggsarbeidet pågår på/ved
eksist. veg. Det er risiko for
ulykke der trafikanter/arbeidere knyttet til anlegget
er involvert.

hendelser på veg

hendelser å 'ernbane

X
Arbeid i/ved sjøen med
maskiner og arbeid fra båt.
Mannskap/maskinarbeid ved
b
in av ferjekai.

hendelser på sjø/vann

hendelser i luften(fl aktivitet)
Vil drenering av området føre til oversvømmelse i
nedenforli ende områder?

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter/
industriforetak etc. ut 'Ore risiko for området?
utsli
utsli

av ifti e asser/væsker
av eks losjonsfarli e/brennbare asser/væsker

X
X

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for
området?
elektrisitet (kraftlider)
telet'enester
vannfors nin
renovas'onis illvann

X
X
X
X

Dersom det år hø s entlider ved/ 'ennom området?
påvirkes området av magnetisk felt fra linjer

er det spesiell klatrefare i forbindelse med linjer

Høyspentlinje avsluttes i dag i
mast utenfor planområdet. Ny
høyspentkabel legges i ny veg i
lanområdet.
Tilkobling av høyspentkabel i
mast utenfor lanområdet.

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående,
s klende o Worende innenfor området?
til skole/barneha e
til nærrnil.øanle (idrett etc.)
til forretnin etc.
til bussto

X
X
X
X

Brannberedska
omfatter området s esielt farli e anle
har området utilstrekkelig brannvannsforsyning
(men de o t kk)
har området bare en muli atkomstrute for brannbil

Tidligere bruk

Er området

åvirket/forurenset

Ulovlig
virksomhet

Det er ikke
brannvannsfors nin
Ja

å stedet

fra tidli ere virksomhet?

ruver: å ne s'akter, steinti er etc.
militære anle : f ellanle , i tråds errin eretc.
industrivirksomhet, herunder avfallsde onerin
annet(angi)

Omgivelser

X

X
X
X
Miljøundersøkelser i sjø er
foretatt. Resultater ikke kjent
å dette stadiet i lanle in en

Er det regulert vannmagasiner i nærheten, med
s esiell fare for usikker is?
Er beby else i nærheten utsatt for støy fra trafikken?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
s esiell fare (stu ?
Annet:

Sabotasje og terrorhandlinger:
er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål

X

finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten
annet(angi)

X
X

Utført av: Prosjektgruppe i prosjektet "Reguleringsplan Fv342 Uløybukt ferjeleie"
Dato: 04.03.2011

Ei ferjekai kan være et
sabotasjemål for å lamme
transporten. Det forventes ikke
at dette ferjesambandet er
spesielt utsatt med tanke på
belia enheten.

Vedlegg 2
Sjekkliste ytre miljø

Vedlegg 2

SJEKKLISTE —YTRE MILJØ
Reguleringsplan Fv 342 Uløybukt ferjeleie, Skjervøy kommune
SHA - lan = Sikkerhet, helse o arbeidsmiFei lan i hht b
Problemstilling
Hva skal det tas hensyn til:

Biologisk mangfold

Friluftsliv

Kultuiii iinner og
kultuimiljø

Estetikk

Vernede områder
Viktige beiteområder
Viktige trekkruter for vilt
Grønnkorridorer/grønnstruktur
Barriereeffekter
Faunapassasjer
Rødlistede arter
Spesielle landskapselementer
Amflbieforekomster / "amflbietrekk"
Gytebekker
Strandsoner (salt- og ferskvann)
Nærføring til elver
M rområder
Tursti- og løypenett opprettholdes
Barriereeffekt vurderes
Støy / luftforurensning til
friluftsområde
Arkeologiske undersøkelser

Helheten i landska et
Naturlig eller parkmessig revegetering
Tilplanting eller bruke stedlig
"frøbank"
Gjensetting av trær / tregrupper
Utnyttelse av naturlige formasjoner i
terrenget.

Landbruk

Adkomst jordbruksarealer
Adkomst skogbruksarealer
Muligheter for tømmerlunder/atkomst
Nærli ende roduks'onsarealer mht

herreforskriften

- Tema ikke aktuelt
+ Tema må avklares nærmere

+ Tiltakene vil berøre uberørt natur

+ Tiltakene vil berøre strandsone (som i dag
er uberørt)
+ Bygging av veg på bru over Mettengelva

+ Landområdet er befart av
kulturvernmyndighetene. Det er registrert 1
kulturminne ca 35 m sør for planområdet og
1 mulig kulturminne inne i planornrådet ved
planlagt veg. Nærmere undersøkelse gjøres
av Sametinget når området er snøfritt
(april/mai 2011). Mindre vegtrasjustering
kan være aktuelt
Sannsynligheten for konflikt med eventuelle
kulturnrinner under vann er vurdert som
minimal. Det er ikke behov for
undersøkelser i sjø.
+ Ivaretas i by e lan
+Marksikringsplan vil avdekke metode.
+ Området opparbeides og beplantes i tråd
med marksikringsplan i byggeplanfasen.
+ Vurderes i tilknytning til plan for
masseuttaket i byggeplan
+ Fjernvirkning må dempes/terrengtilpasning
viktig. Vurderes i tilknytning til plan for
masseuttaket i by e lan

Forurensning til
vann

Forurensning
luft/støy/vibrasjoner

Avfall

Tunnel

Deponi/massetak

forurensning fra veg)
Teigdeling/jordskifte
Avrenning til produksjonsareal
Sprutskader på skog
Beiteområder for husd r
Resipient (kvalitet, tilstand,
egenskaper)
Drikkevannskilder (kvalitet,
egenskaper)
Drikkevannsforskriften
Drikkevannsbrønner, privat
Grunnvannsmagasin
Vernede områder / verneplan vassdrag
Naturbaserte renseløsninger /
arealutnyttelse
Gytebekker
Bekkelukkin
Boligområder
Institusjoner
Skoler / bamehager
Hyttebebyggelse
Friluftsområder
Vemede områder
Sjø/vann som "frakter" støy/oppdrett
Stedlige forhold som øker forur.faren?
SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier
Forskrift om begrensning mot støy
Rundskriv T8/79 gjelder for støy
Stø reduserende tiltak
Vurdere gjenbruk
Materialvalg til gjenbruk
Egen avfalls lan for anle et
Lekkasje
Geologiske forhold
Nedslagsfelt for tunnelvann
Vemeområder /-bestemmelser
Effekt av uttørring på overflaten
Gmnnvannstand
Overvåkingsprogram
Utsli stillatelse for tunnelvann
Begrenset arealbruk
Plan for avslutning av deponi
Plan for masseuttak/masseflytting

Plan for istandsettin

etter uttak

+ Avløp fra evt servicebygg vil skje via
slamavskiller og overløp til sjøen

+ Ivaretas i SHA-plan.
+ Ivaretas i SHA-plan.
+ Ivaretas i SHA- lan.

+ Steinmasser fra massetak på eiendommen
44/2 på Uløya vil bli brukt til utfylling, mur
og plastring på ferjeleiet, samt til bygging av
veg til ferjeleiet. Ivaretas i byggeplan.
+ Ivaretas i b
e lan

Utført av: Prosjektgruppe i prosjektet "Reguleringsplan Fv342 Uløybukt ferjeleie"
Dato: 04.03.2011

Vedlegg 3
Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 3

REGULERINGSBESTEMMELSER
FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER

FOR DETALJREGULERINGSPLAN

Fv342 Uløybukt ferjeleie, Skjervoy kommune. Dato: 04.03.2011

§1 GENERELT
1.0 Formål
Reguleringsplanen er en detaljplan i henhold til Pb1 § 12-3 og skal sikre areal for bygging
av nytt ferjeleie med tilførselsveg ved Uløybukt. I tillegg sikres seilingsleden for ferja
samt område for masseuttak.
1.1 Planavgrensning
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.
1.2 Planområdets arealformål
Området reguleres til følgende formål, jfr Plbl § 12-5:
• Bebyggelse og anlegg
• Samferdsel og teknisk infrastruktur
• Bruk og vern av sjø og vassdrag
1.3 Hensynssone
Innenfor formålene Bebyggelse og anlegg samt Samferdsel og teknisk infrastruktur er det
regulert følgende hensynssone i henhold til Pb1 § 12-6:
Faresone:
• Høyspenningsanlegg
1.4 Terrenginngrep
• Ethvert tiltak som omfatter utfylling av løsmasser i sjø, må før oppstart avklares med
Fylkesmannen i forhold til forurensningsloven.
• Terrenginngrep innenfor planområdet skal generelt begrenses, og skje mest mulig
skånsomt. Skråning i tilknytning til sideterreng i f:jæresonen skal spesielt tillegges
vekt.
• Alle bekker og elver som berøres skal sikres fortsatt løp på en tilfredsstillende måte.
1.5 Stedlig vegetasjon
Det skal utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan som ivaretar landskapsverdier
knyttet til tiltaket, herunder hvilke vekstmasser fra områdene som skal avdekkes,
mellomlagres, og hvilke områder som eventuelt skal tilsås.
1.6 Byggeskikk
Utfouning, materialbruk og farger på servicebygg og hydraulikkbygg skal tilpasses
byggeskikk på stedet.
1.7 Universell utforming
Tiltak etter planen skal utformes på en slik måte at de sikrer tilgjengelighet for alle.

Side 1

1.8 Eventuelle avvik fra formålsgrensene
Mindre avvik kan forekomme i skråningsutslag innenfor område "Samferdsel og teknisk
infrastruktur". Dette som følge av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold
eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur vil fravike noe fra det som framgår av
foimålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til formålet, forutsettes benyttet som
tilstøtende formål.
Ved større avvik fra formålsgrensene som framgår av planene vil det være behov for å
søke om tillatelse etter Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m og evt. dispensasjon
eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter Plan- og bygningslovens §
12-14, andre ledd. Om fraviket fra reguleringsplanen er så betydelig at det krever tillatelse
etter § 20-1, bokstav m eller mindre endring av reguleringsplanen, avgjøres av
kommunen.
1.9 Vern av kulturminne og kulturmiljø
Skulle det i forbindelse med tiltak eller andre former for aktivitet i planområdet, komme
fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må aktiviteten stanses omgående og
melding sendes kulturvernmyndighetene jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven), § 8 annet ledd. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal
utføre arbeidet i marken.
§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG
2.1 Energianlegg
Formålet omfatter areal for transformatorstasjon for fordeling av strøm til installasjoner
og belysning på ferjeleiet.
2.2 Steinbrudd/masseuttak
Folmålet omfatter område for uttak av masser til bygging av nytt ferj eleie ved Uløybukt.
Før uttak iverksettes skal det utarbeides en drifts- og landskapsplan som viser
driftsopplegg for uttak, istandsetting og revegetering av området etter uttak. Drifts- og
landskapsplanen skal forelegges Skjervøy kommune. Nøyaktig plassering av avkjørsel fra
Fv342 til massetaket avklares i byggeplan.
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG

OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Areal som er regulert innenfor dette formålet er offentlig veg.
Formålet omfatter: kjøreveg, oppstillingsplasser, parkering, rabatter, fortau,
oppholdsareal, areal til servicebygg, vegskulder, grøfter, vegfylling- og skjæringer, mur,
evt. beplantning samt tekniske installasjoner for bygging og drift av feriekai.
§ 4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
4.1 Havneområde i sjø
Formålet omfatter seilingsled for ferja. Innenfor dette foimålet tillates ikke etablert
installasjoner som flytebrygge/ ankringsplasser og lignende uten at Statens vegvesen har
gitt tillatelse.
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Vedlegg 4, 5 og 6
Reguleringsplankart R001
Illustrasjonsplaner C001 og C101
Normalprofil F001
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Vedlegg 7
Referat: Forhåndskonferanse med Skjervøy kommune

Statens vegvesen

Referat
Dato:

Saksbehandler/innvalgsnr:

15.10.2009

Tid:

Øyvind Monsen - 77617094

Referent:

Vår dato:

15.10.2009

Vår referanse:

2009/046910-003

ind Monsen

Referat innledende møte/forhåndskonferanse - utarbeidelse av
reguleringsplan for Uløybukt fergeleie - Skjervøy kommune
Møte nr:

1

Sted:

Skjervøy - rådhuset

Møteleder:
Til stede:

Skj ervøy kommune:
Yngve Volden - teknisk sjef
Bjørn Vidar Johansen - byggesak
Eivind Mathisen - kart og oppmåling
Statens vegvesen:
Stein Jaatun - Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt
Kjetil Løding Ressursavdelingen
Egil Hammer - Ressursavdelingen
Øyvind Monsen - Ressursavdelingen

Forfall:
Kopi til:

Skj ervøy kommune
Møtedeltakerne
Oddbjørg Mikkelsen - Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt
Referatet sendes kun på e-post

Post

Tekst

P01.01

Hensikten med møtet
• Igangsetting av reguleringsplanprosess for etablering av
nytt fergeleie på Uløya (Uløybukt).
• Infonnere kommunen om prosj ektet; bakgrunn, plassering
og utforming av fergeleie —kai og landområde, massetak,
oppstart, framdrift m.m.
• Diskutere fremgangsmåte og framdrift for

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Dreyfushammarn 31
8002 Bodø

Ansvar / frist

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

Kontoradresse
Fjordgt. 5
9497 HARSTAD

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

2
Post

Tekst
•

Ansvar / frist
reguleringsprosessen.
Innhente infoimasjon og krav fra kommunen som kan ha
betydning for reguleringsprosessen

P01.02

Formålet med reguleringsplanen
• Skaffe formell hjemmel for iverksetting av tiltakene
• Regulere nødvendig areal for utbygging

P01.03

Orientering om tiltakene
Dagens fergekai på Klauvnes er nedslitt og vil bli lagt ned etter at
ferga har flyttet over på ny fergekai. Nytt fergeleie etableres ved
Uløybukt. Etableringen korter inn seilingstiden fra Rotsund
betydelig. Nytt fergeleie skal også etableres på Havnnes. På
Rotsund bygges ny fergekai med samme plassering som dagens
kai.
Plassering av kai ved Uløybukt er klarert med rederiet/skipper på
ferga med tanke på vind/strøm. Tiltaket omfatter bygging av ca
300 m med ny veg. Fergeleies landområde vil omfatte
oppstillingsfelt for ventende biler, avkjøringsfelt adskilt med
rabatt mot oppstillingsfelt, parkeringsplasser og nødvendig
snumulighet. Det settes også av areal for servicebygg i
reguleringsplanen, for evt senere etablering. Servicebygg vil ikke
bli bygd i sammenheng med etableringen av fergeleiet for øvrig.
Plassering av fergeleiets landområde tilpasses elv med etablering
av bru over elven. Bru over elva bygges i sammenheng med
etablering av fergeleiet.

P01.04

Reguleringsprosessen
Statens vegvesen gjennomfører reguleringsprosessen i henhold til
Plan- og bygningsloven (PBL) §3-7 —Overføring av
planforberedelse til statlig eller regional planmyndighet.
Etter samråd med kommunen utarbeider og fremmer Vegvesenet
forslag til reguleringsplan og legger forslaget ut til offentlig
ettersyn samt gjennomfører merknadsbehandling.
Vegvesenet utarbeider saksfremlegg i henhold til kommunens
mal. Mal oversendes fra kommunen til Vegvesenet
Utarbeidelse av reguleringsplanen utføres i henhold til
Vegvesenets standard avtaledokument. Avtaledokumentet angir
fordeling av arbeidsoppgaver og utgifter knyttet til utarbeidelse
og behandling av reguleringsplan etter PBL. Vegvesenet
oversender avtaletekst så raskt som mulig for kommunens
gjennomgang og godkjenning. Avtaletekst vil være ihht ny PBL
Avtalen tas opp til behandling i Driftsutvalget så snart som mulig
for politisk vedtak.

P01.05

Konsekvensutredning og planprogram
Reguleringsplanen faller inn under bestemmelsene i Forskrift om
konsekvensutredning §3, pkt b) (bygging av veg) og pkt d)

Skjervøy
kommune

Statens vegvesen

3
Post

Tekst

Ansvar / frist

(regulering som innebærer endring av kommuneplan). Planen skal
derfor vurderes i henhold til kriteriene i forskriftens §4.
Ut fra kjent kunnskap ble følgende punkter vurdert å kunne ha
vesentlig virkning for miljø og samfurm:
• Forskriftens §4 pkt e): Kommunen sjekker internt om det Skjervøy
kommune
er reindriftsinteresser i planområdet. Det tas ikke stilling
til dette pkt i møtet.
Etterskrift: Statens vegvesen har etter møtet vært i kontakt
med Reindrifisforvaltningen Vest-Finnmark som angir at
de ikke har merknader eller kommentarer til
reguleringsarbeidet. Det ansees derfor ikke å være noen
konflikt i forhold til reindriftsinteresser i området.
• Forskriftens §4 pkt h): NGU sine oversiktskart angir
området som potensielt skredutsatt. Vegvesenet har
imidlertid gjort vurderinger av skredfare i/langs elv som
munner ut i Uløybukt. Nødvendige tiltak vil bli utført for
å forhindre fare ved eventuelt skred (sørpeskred).
Uttalelse / dokumentasjon foreligger.
Reguleringsplanen/tiltaket er derfor vurdert ikke å ha
vesentlig betydning for miljø og samfunn i forhold til
dette pkt.
Dersom det ikke er krav til konsekvensutredning skal dette angis
og begrunnes ved varsel om planstart.

P01.07

Planavgrensing
Planområdet vil omfatte fergeleiets kai- og landområde med ny
veg, oppstillingsareal, parkeringsareal og areal avsatt til
servicebygg, samt seilingsleden tilknyttet fergeleiet.
Kommunen ber om at eksisterende massetak ved Uløybukt
reguleres inn som parkeringsareal (ikke som del av Vegvesenets
område).
Det reguleres inn massetak ved skolen eller ved eksisterende
massetak i nærheten av Klauvnes fergeleie.

P01.08

Forholdet til andre planer
Planområdet er i kommuneplanens arealdel angitt som LNF
område (LNF-2).
Området er avsatt til akvakultur i Kystsoneplan

4
Post

Tekst

P01.09

Berørte grunneiere
Vegvesenet oppretter dialog med berørte grunneiere.
Grunneiere i området og andre berørte varsles ved planstart.
Kommunen kvalitetssikrer Vegvesenets grunneierlister

P01.10

Høringsparter
Høringsparter varsles ved planstart og får planforslaget tilsendt
ved offentlig ettersyn.
Vegvesenet har lister over aktuelle høringsparter og sjekker den
med liste i "NT Planstandard". Andre aktuelle høringsparter er
Bygdelag på' Uløya repr. ved Steinar Storelv/Lars
Kommunen kvalitetssikrer Vegvesenets lister.

P01.11

Innspill/info og krav fra kommunen
Ingen utover det som er angitt i øvrige punkter i referatet

P01.12

Annet
Klauvnes:
Dagens fergeleie legges ned. Kai vil bli fiernet i sin helhet av
Vegvesenet.

Kunngjøring:
Kunngjøring av planstart gjøres i avisene Nordlys og Framtid i
Nord.
Offentlig ettersyn:
Kunngjøring som over.
Planen legges ut på Skjervøy rådhus og om bord på ferga.
Bunnkotekartlegging:
Utført
Grunnundersøkelser:
Utføres når plassering av kai er endelig bestemt

Ansvar / frist

Vedlegg 8
Brev med varsel om planstart

og innspill til planarbeidet

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Mikkel A. Gauo
Monsen Øvvind
Adam Klemet Hætta
SV: Nytt fergeleie Uløybukti Skjervøykommune
19. oktober 2009 13:15:23

Hei
Har vurdert kartet og plasseringen av nytt fergeleie på Uløybukta. Reindriftsforvaltningen VestFinnmark har ingen merknader eller kommentarer til reguleringsplanen.
Mvh
Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom

Fra: Monsen Øyvind [mailto:oyvind.monsen©vegvesen.no]
Sendt: 19. oktober 2009 10:22
Til: Mikkel A. Gaup
Emne: Nytt fergeleie Uløybukt i Skjervøy kommune

Hei!
Viser til samtale i dag.
Orientering:
Statens vegvesen skal i samarbeid med Skjervøy kommune igangsette utarbeidelse av forslag til
reguleringsplan for Fv342 Uløybukt fergeleie.
Reguleringen skal gi grunnlag for etablering av ny fergekai ved Uløybukt. Dagens fergeleie
Klauvnes på Uløya legges ned og erstattes med nytt fergeleie ved Uløybukt. Ca. 300 m ny veg fra
eksisterende veg/snuplass ved Uløybukt til nytt fergeleie vil inngå i planen. Reguleringen vil også
omfatte seilingsleden i tilknytning til fergeleiet. Reguleringsplanen vil også omfatte fergeleiets
landområde slik at det kan legges til rette for biloppstilling, parkering, snumulighet og eventuelt
servicetilbud.
Vårt mål er å gjennomføre reguleringsplanprosessen innen sommeren 2010. Bakgrunnen for dette
er tildelte midler til prosjektet i 2010.
Varsel om planstart skal i utgangspunktet sendes ut denne uke.

Vedlagt følger kart/skisse som viser planlagt beliggenhet av nytt fergeleie ved Uløybukt på Uløya i
Skjervøy kommune. Det er også angitt omtrentlig planavgrensing.
Vi ber med dette om en forhåndsuttalelse vedrørende reindriftsinteresser i området og om tiltaket
evt kan komme i konflikt med dette.
Vi imøteser en rask tilbakemelding.
«Uløybukt-grunnkart.pdf>> <<Uløybukt ortofoto-skisse planavgrensing.pdf>>

Med hilsen

Øyvind Monsen
Seksjon: Plan og prosjektering
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ
Telefon: +47 77617094 e-post: mailto:o vind.monsen
www.vegvesen.no

e-post: mailto:firma ost-nord

ve vesen.no

ve vesen.no
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Fylkesradsleders kontor

ROMSSAfylkkasuohkan

MOTTATT
0 9 NOV.
2009
Statens vegvesen
Region Nord
Dreyfushammarn 31
8002 BODØ

Vår ref.:
09/2403-4
Løpenr.:
26502/09

Statens vegvesen
Region nord

Saksbehandler:
Jan Kristiansen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 73

Arkiv:
L12 REGPL
Deres ref.:

Dato:
04.11.2009

VEDR. VARSEL OM PLANSTART, REGULERINGSPLAN FOR NYTT FERGELEIE
FV342 ULØYBUKT, SKJERVØY KOMMUNE
Viser til oversendelse mottatt her 29.10.2009 samt telefonsamtale med saksbehandler.
Etter ny plan- og bygningslov skal det ved oppstart av et reguleringsarbeid gjennomføres et
møte med kommunen før varsel sendes ut der det klargjøres hvilke forutsetninger som gjelder
i området og ellers ev. gi råd om hvordan planen bør utarbeides og om planen rammes av KUbestemmelsene, jf. pb1 §§12-8 og 4-1.
Vi forstår det slik at slikt møte er avholdt, men det foreligger ikke noe referat fra møtet. Dette
gjør det vanskelig å vurdere planen opp mot KU-bestemmelsene og vi vil be om at det blir
gjort i senere saker.
I dette tilfellet faller planen inn under §3 i KU-bestemmelsen og kriteriene i §4 må derfor
vurderes. En slik vurdering er viktig å få fram i varsel om oppstart for å lette arbeidet for de
involverte.

Med hilsen
ffit;
Stine Larsen Loso
Plansjef

Jan Kristiansen
fylkesreg.ark.

Kopi: Skjervøy kommune, Teknisk etat, pb.145, 9189 Skjervøy

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

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

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Intemettadresse
www.tromsfylke.no

C\

,
Norges
vassdrags-og
energidirektorat
N V E

MOTTATT
Statens vegvesen - Reuion Nord
Dreyfushamrnarn 31
8002 BODØ

G NOV,
2009
Statens vegvesen
Region nord

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50
Telefaks: 76 92 33 51
E-post: rnOnve.no
Internett: www.nve.no

6 NOV,
Vår dato:
Vår ref.: NVE 200905318-2 rnlefor
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2009/046910-005

Saksbehandler:
Eva Forsgren
76 92 33 73

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

Uttalelse til oppstart av reguleringsplan - Ulsoybukt fergekai Skjervoy kommune
Viser til brev datert 27.10.2009 med varsel om oppstart av reguleringsplan for Ulsøybukt fergekai i
Skjervøy kommune.

Vassdrag
Planområdet
berøreret vassdragog eventuelten elveos.Vianbefalerat vassdragregulerestil bruk
og
vem avsloog vassdrag,
jf nypb1§12-5nr. 6. Dersomdeter spesiellebruks-ellervernehensyn
langs
vassdrauetbørformåletunderspesifiseres.
1tilknytning
til vassdragene
kandetfastsettes
en
byggegrense
på inntil100meterav hensyntil miljøverdier
og friluftslivi vassdragsnaturen.
Viviser
ogsåtil St.meld.nr.26(2006-2007)
hvorregjeringen
haroppfordret
kommunene
til å innføre
byggeforbud
langsinnsjøerog vassdraupå 50-100meter.
Elveosograndsonerlangsvassdrager blantde mestartsrikeogbevaringsverdige
medhensyntil
landskapsøkologi
og biologiskmangfold.1tillegger detvassdragsnaturen
viktigi friluftssammenheng.
1planenbørdetgjøresenkonkretvurderingav oubegrunnelse
forbyggeavstand
motvassdrag.
Eventuelle
inngrepogtiltakkantsonenog i selvevannstrengen
måbeskrivesnærmere,
somgrunnlag
foren eventuellvurdering
ettervannressursloven.
1forbindelse
medkryssingavvannveier
børdette
skjeslikat det berørervassdraget
minstmulig.NVEanbefalerbrukav bruerfremforkulverterved
kryssinger.
NVEmenerat bekkeri prinsippet bør være åpne. Bekkedragene skaper variasjon i
landskapet, og manue planter og dyr er knyttet til bekkedrauene. Apne bekker er også langt mindre
ømfintliue for flomskader, både fordi de normalt har større kapasitet og fordi det er lettere å ha
oversikt over avrenningsforholdene i ekstreme værsituasjoner. Redusert vannavledningskapasitet som
følge av fremmedlegemer i kulverten er et vanliu problem.

w.

Side 2

Flom og skredfare
Flom, erosjon og skred langs vassdrager naturligeprosesser.Derformå planleggingog utbygging
langs vassdragta hensyntil farenfor skader som følge av disse prosessene.NVE har tnarbeidet
"Retittngslinjerfor planlegging og utbyggingifareområderlangs vassdrag" (1/2008).
Retningslinjeneligger på våre intemettsiderwww.nve.no.Retningslinjeneviser hvordan,:flornog
skredfarebfarutredas PlanPkweasen.
For alle nye byggeområdermå det vurderesorn grunn- og terrengforholdeneer shicat det kan,Utløses
skred i planområdeteller omplanområdetkan bli Utsattfor skred som utløsesntenfpr plannmrådet.På
akts*mhetskaitenefor Steinsprang/Aellskred
somligger på Skredriettligger ornrå‘t i kanten av det
som er markeit som sone der det kanværeskredfare.
Plandokumentenemå tydeligvise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatertfare er vurdert, selv
om eakomnier frem til at det,ikke er noen fare Dersomen konkluderermed at nye.byggeorriråderkan
werefflom-eller skredutsatt,må faresonenavmerkespå kartet som hensynssonejf, §12-6, og
tilknyttesbestemmelsersom forbyr eller setter vilkår,for byggingog tiltak.
StatensVegvesenhar som statlig eier av infrastrukturselv ansvar for å sikre både eksisterendeog nye
anlegg.
Vi bistår gierne med ytterligereinformasjoneller veiledningved behov og ber om å bli holdt orientert
om det videre arbeidet.

Med hilsen

Aag osefsen
Re
sjef

Kopi

va Forsgren
senioringeniør

Skjervøykommune,Postboks 145 9189 Skjervøy

MOT
KYSTVERKET

\TT
,1,09

TROMS OG FINNMARK

Staten:'

'esen

Statens Vegvesen Region nord
Nordstrandveien 41
8002 BODØ

Deres ref
2009/46910-005

Vår ref
09/04241-2

Arkiv nr
413.2

Saksbehandier
Rakel Hagen Olsen

Dato
26.11.2009

Innspill fra Kystverket - Varsel om planstart - Reguleringsplanfor Fv342 - Uløybukt
fergeleie - Fylkesvei - Skjervøy kommune - Troms fylke
Kystverket viser til mottatt varsel om planstart for reguleringsplanfor Fv 342 for Uløybukt
fergeleie i Skjervøy kommune per 02.11 2009.
Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av
kaier, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp tiI disse.
Alle tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg
(herunder bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av Kystverket.
Dersom arealplaner berører noen av disse arealene, ber vi om å bli kontaktet.
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen
(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg
til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 8.
juni 1984 nr. 51.
Skjervøy kommune er et eget havnedistrikt. Ifølge § 16 i havne- og farvannsloven er det
kommunen som har ansvar og myndighet for tiltak innenfor havnedistriktets grenser. Av §
14 1. ledd i havne og farvannsloven kan kommunens myndighet bare utøves innenfor
havnedistriktets grenser.
Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.
Kystverket har ingen merknader til planen.

KYSTVERKETTROMS OG FINNMARK

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

Med hilseni
I

—ArveAndersen
plan- og kystforvaltningssjef

Kopi til:

Rakel Hagen Olsen
rådgiver

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 Skjervoy

Side 2
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MOTTATT
0 7 DES.
2009
Statens vegvesen
Region nord

Statens vegvesen Region Nord
Dreyfushammarn 31
8002 BODØ

Deres ref.:

2009/06910

Vår ref:

2009/7625 SW10021832

Dato:

02.12.2009

VARSEL OM PLANSTART - REGULERINGSPLAN FOR FV342 ULØYBUKT
FERGELEIE, SKJERVØY KOMMUNE: MARINARKEOLOGISK UTTALELSE

Vi viser til overnevnte oversendt Tromsø Museum for uttalelse om kulturminner under vann.
Etter kulturminnelovens §14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av
kulturminner under vann både i sjø og vassdrag i Nord-Norge.
Reguleringsplanen omfatter etablering av nytt fergeleie i Uløybukta på Uløya. Tromsø
Museum har ingen merknader til reguleringsforslaget fordi tiltak i sjø som planlegges er
såpass begrenset i omfang. Sjøområdet ved Uløybukta er heller ikke kjent for maritim
aktivitet av eldre dato og vi vurdere sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under
vann som minimalt.
Vennlig hilsen

Stephen Wickler
marinarkeolog

Kopi: Troms fylkeskommune, Kulturetaten

TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET
Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tlf +47 77 64 40 00, e-post postmottak@tmo.uit.no, http://uit.no
marinarkeolog Stephen Wickler, , tlf +47 77 64 50 81, faks 47 77 64 55 20, e-post stephen.wickler@uit.no

TROMSfylkeskommune

Kulturetaten

ROMSSAfylkkasuohkan
C

14

Starer,s
v4,en;e,)en
Regi

Statens Vegvesen
Region Nord
Dreyfushammarn 31
8002 BODØ

Vår ref.:
09/2403-5
Løpenr.:
28676/09

nord

Saksbehandler:
Harald G. Johnsen
TIL dir.innvalg:
77 78 82 08

Arkiv:
L12 REGPL
Deres ref..
2009/046910-005

Dato:
08.12.2009

SKJERVØY KOMMUNE — OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID
FV342 ULØYBUKT FERGELEIE : VARSEL OM BEFARING

FOR

Vi viser til Deres brev av 27.10.09.
Reguleringen skal gi grunnlag for etablering av nytt fergeleie i Uløybukt på Uløya. Dette
omfatter også 300 meter ny veg fra sørenden av dagens veg til nytt fergeleie, seilingsled og
landområde for biloppstilling, parkering, snumulighet og eventuelt servicetilbud.
I Uløybukt er det registrert flere automatisk freda kulturminner i kulturminnedatabasen
Askeladden. Blant disse er et felt med nausttuft og flere hustufter som ligger litt sør for det
planlagte fergeleiet. Det er også funnet mange gjenstander etter steinalderbosetting på
østsiden av Uløya, inn mot Rotsund. Planområdet ligger ved munningen av ei elv, der denne
type bosetting ofte er lokalisert. En samlet vurdering tilsier at det planlagte tiltaket kan
komme til å berøre hittil ukjente kulturminner som er fredet etter Lov om kulturminner av
1978, jf §§ 3 første ledd og 4. For å kunne avgjøre dette er det nødvendig å befare og gjøre
markundersøkelser i planområdet.
Første trinn i undersøkelsene vil være en forundersøkelse med synfaring og prøvestikking
(med spade) for å kunne påvise kulturminner under flat mark. Befaringa vil danne grunnlag
for valg av senere registreringsmetoder dersom dette viser seg å være aktuelt, for eksempel
graving av sjakter med gravemaskin eller flateavdekking i deler av området.
Gjeldende timepris er kr 750,-. Forundersøkelsene beregnes å ta 30 timer og vil komme på kr
22.500,-. Vi ber om skriftlig aksept av det oppstilte budsjettet, senest innen 26.02.2010, slik
at undersøkelsene kan planlegges inn under neste år feltarbeid allerede nå. Da det er mange
arkeologiske oppdrag som skal gjennomføres, blir det vanskeligere å skaffe kvalifisert
feltpersonell når sesongen nærmer seg.
Vårt innspill til planarbeidet blir oversendt etter avsluttet befaring.
Medennlig,hiIs

n<_
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/1.1-1A,

7/1

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Harald G. Johnse
Konservator/arkeolog
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

2
Kopi til:
Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga
Tromsø museum, universitetsmuseet v/ Stephen Wickler
Åse Hansen, økonomisenteret, her

Vedlegg:
Kartutsnitt som viser registrerte kulturminner i Uløybukt

Kulturminner
i Uløybukt,Skjervøykommune
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Kulturetaten

3 .1; 2C1
Statens Vegvesen
Region Nord
Dreyfyshammarn 31
8002 BODØ

Vår ref.:
09/2403- I 1
Løpenr.:
34643/10

Statens vegvesen
Region nord

Saksbehandler:
Harald G. Johnsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 08

Arkiv:
L12 REGPL
Deres ref.:

Dato:
26.1.2011

SKJERVØY KOMMUNE - FV342 ULØYBUKT FERGELEIE REGULERINGSPLAN, INNSPILL TIL VARSEL OM PLANSTART ETTER
BEFARING

Vi viser til vårt brev av 8.12.2009.
Under kulturminnebefaringen ble det registrert 2 kulturminner innenfor eller i tilknytning til
det angitte planornrådet i planvarselet og revidert planområde datert 24.1.2011. R1 ligger
innenfor planområdet og like nord for munningen av Mettengelva. Det er ei steinsetting som
kan være restene etter et fjøs eller naust. Dersom det er et samisk kulturminne og eldre enn
100 år, er det fredet etter Lov om kulturminner av 1978 § 4. I denne forbindelse viser vi til
egen uttalelse fra Sametingets kulturminneavdeling. R 2 ligger utenfor planområdet i sør og er
ei hustuft med utvendig mål på 7 x 4 meter hhv nordvest-sørøst. Hustufta framstår som ei
forsenkning i bakken med veggvoll rundt, unntatt mot havet i nordøst. Det er trolig ei hustuft
fra yngre steinalder som er et automatisk freda kulturminne.

R2 - hustuft fra yngre steinalder

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

2
INNSPILL TIL PLANARBEIDET

Etter kulturminnelovens § 3 første ledd er det ikke tillatt med direkte inngrep eller tiltak som
indirekte bidrar til utilbørlig skjemming av automatisk freda kulturminne, eller iverksette
tiltak-sem-kan-frambringe-fare--for at dette kan skje. Sistnevnte-kan vænr--tiltak som har
negative visuelle virkninger og bidrar til at kulturminnets opplevelsesverdi eller kildeverdi
reduseres. Dette kan også være tiltak i nærheten av kultunninnet som fører til økt trafikk og
slitasje på kulturminnet.
Vi har vurdert planforslaget til å være i grenseland mht utilbørlig skjemming av hustufta fra
steinalder, som følge av økt trafikk og slitasje i nærområdet. Planområdet er imidlertid
redusert i omfang, slik at hustufta ligger 35 meter fra plangrensa. Vi forutsetter også at de
som ferdes i strandsona sørøst for fergeleiet følger den eksisterende stien som går på nedsida
tufta. Det vil likevel være hensiktsmessig å sette opp et informasjonsskilt ved tufta og
inviterer med dette Statens Vegvesen til et samarbeid om dette.
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Kopi til:
Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga
Tromsø museum, universitetsmuseetv/ Stephen Wickler
Åse Hansen, økononfisenterekher .
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SÅMEDIGGI

Statens vegvesen
Region nord
Dreyfusharnmarn 31
8002 BODØ

SAMETINGET

Avjovårgeaidnu 50
9730 Kårå§johka/Karasjok
Telefovdna +47 78 47 40 00

moi-v\-110

+

Telefilksa +47 78 47 40 90
samediggl@samediggi.no

2009

www.samediggr.no
NO 974 760 347

vegvesen
Stater‘s
Reg\on riord
,466EMEANNUDEA0DJI/SAKSBEHANDLER

DIN CUJIDERESREF.

MIN 1.r.1./VÅR
REF.

BEAIVI/DATO

Per KrIstlan Bergrno.+47 41 54 07 06

2009/046910-005

09/4851 - 2

02.12.2009

per.krIstIan.bergmo@samedIggi.no

AImmut go vålddåt oktavuoda/
Oppglsved henvendelse

Uttalelse om Kulturminner - Reguleringsplan for Fv342 Uløybukt
fergeleie - Skjervøy kommune
Vi viser til deres brev av 27.10.09.
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Vi har ingen merknader til søknaden.
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven)
§ 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i
marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturrninneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturrninner kan for eksempel være hustufter,
gamrnetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift eller husdyrho1d, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn dl. Mange av
disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kukurminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven
§§ 3 og 6.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gje1der Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskomrnune, Kulturetaten.

Dearvvuoclai

er Kri da
Konsulent

/Med hilsen

gt-J1221,71

Kopiija / Kopi
Troms fylkeskommune Kulturetaten

9296 1ROMSØ

PtYi

/./

/ZltL

Rudi A Mikalsen

e

S1\ MEDIGGI

SAMETINGET

Åvjovårgesidnu 50
9730 Itia'rajohka/Karasjok
Telefovdna +47 78 47 40 00
Telefäksa +47 78 47 40 90

Statens vegvesen
Region Nord

samediggigsamediggi.no
wmi.sarnediggi.no
NO 974 760 347

8002 BODØ

/k3.§EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

DIN OUL/DERES REF.

MIN DW./VAR REF.

BEAIVI/DATO

Andre Nilsen, +47 95 30 19 07

11/894 - 2

14.02.2011

andre.nilsen@samediggi.no

Almmut go vaIddat oktavuoda/
Oppgis ved henvendelso

Angående reguleringsplan for Fv342 Uløybukt fergeleie - Skjervøy
kommune, befaringsvarsel
Viser til telefonsamtale med Oyvind Monsen den 10.02.2011 samt brev fra Troms fylkeskommune
datert 26.01.2011.
Ut fra nye opplysninger i brev fra Troms fylkeskommune finner vi det sannsynlig at det kan være
samiske kulturminner i det aktuelle området som ikke er registrert. Samediggi / Sametinget ma derfor
foreta en befaring for endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil bli forsokt utfort i lopet av forste del av
barmarkssesongen 2011.
Det aktuelle tiltaket er å anse som et storre offentlig tiltak som i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50
om kulturminner (kml.)
9 og 10 utloser undersokelsesplikt og påforer tiltakshaver utgiftene ved
kulturminneforvaltningens befaring. Sametingets timepris for befaring er på kr. 620,-. Det beregnes
timer for reisetid, tid i felt og for- og etterarbeid. I denne saken beregner vi å bruke 20 timer. Den
totale prisen for befaringa blir da kr. 12400,-. Det understrekes at dette er et oversiag og at den
endelige prisen vil kunne fravike noe fra dette.
Såmediggi / Sametinget gjor oppmerksom på at en befaring med påfolgende uttalelse ikke kan foretas
for vi har mottatt en skriftlig aksept av vårt budsjettoverslag fra tiltakshaver. Vedlagt brev
tiltakshaver folger betalingsaksept som bes returnert i underskrevet stand.
Tillaket kan ikke iverksellespir vår endek:geultaleIsefireligger.

Hvis planen skulle bli trukket tilbake, eller av andre grunner ikke lenger er aktuell, ber vi om å få
beskjed om dette slik at vi kan avlyse befaringa.

Vi gjor forovrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sårnediggi / Sametinget, og viser til
egen uttalelse fra Troms fylkeskornmune.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen
(--

/(4k/VjAlC A.A.A."."-'-Andre Nilsen
niddeaddi/rådgiver

-...2_ \ ,__.t.1C- t"---,_
—
r_£'0,"IngvildLarsen

Kopiija / Kopi til:
Troms fylkeskommune Kulturetaten 9296 TROMSØ

Fra:
Adr.:

Sted.
Dato.

Deres ref: 11/894

AKSEPTERING AV KOSTNADSOVERSLAG

Tiltak: Reguleringsplan for Fv342 Uløybukt fergeleie - Skjervøy kommune
Vi viser til brev fra Sametinget av 14.02.2011 hvor det varsles om befaring i forbindelse med
overnevnte tiltak.
Som det framgår av Sametingets brev er vi som tiltakshaver pliktig til å dekke utgiftene ved
kulturminneforvaltningens befaring i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.)
10, jf. 9.
Kostnadsoverslaget på kr. 12400,- aksepteres.
Vi er klar over at de endelige utgiftene kan fravike kostnadsoverslaget noe, men håper Sametinget
kan foreta befaringa så raskt og rimelig som mulig.

Med hilsen

Underskrift

- 13
Nord Troms KraftlagAS

'

Statens Vegvesen

MOTTATT

Region nord
Dreyfushammarn 31
N-8002 BODØ

12 NOV,
2009
Statens vegvesen
nord
RegtOrt

Deres ref.:2009/046910-005

Deres brev av:27.10.09

Vår ref.: JOG

Dato: Sørkjosen10.1 1.09

Merknader til Varsel om planstart- Reguleringsplan for Fv342
Uløybukt fergeleie, Skjervøy Kommune :
Viser til brev fra Øyvind Monsen 27.10.09.

Nord Troms Kraftlag AS (NTK) har ikke kapasitet i eksisterende lavspentnett til å forsyne
fergeleiet med strøm. Dersom det er ønske om at fergeleiet skal tilknyttes NTK's
fordelingsnett, må det settes opp ny transformatorkiosk inne på området. Vi ønsker at tomt for
denne avsettes og tas med i reguleringsplanen. For å kunne oppnå maksimal utnyttelse av det
nye forsyningsanlegget, ønsker vi at transformatorkiosken plasseres så sentralt som mulig i
området.
Forsyningen til selve transformatorkiosken krever 22 kV kabel fra eksisterende
høyspentlinje. Det måldargjøres trase for denne kabelen.
Avtaler med berørte grunneiere og avklaring mot gjeldende planer må foreligge før kablene
kan legges. Fra transformatorkiosken legges lavspentkabler til inntaksskap for fergeleiet.
Trase for lavspentkabler og plassering av fordelingskap / inntaksskap må være avklart før
utbyggingen starter.
Som vist på den vedlagte kartskissen har NTK 22 kV luftlinje som krysser planområdet.
Vi minner om det generelle byggeforbudet for boliger på 6 meter fra hver av ytterfasene på
linjen. Vi minner også om de regler som gjelder for bruk av anleggsmaskiner i nærheten av
høyspent luftlinjer, og ber utbygger om å rette seg etter disse.
Dersom det blir behov for å flytte på noen av NTK's høyspent og lavspent anlegg må dette i
sin helhet bekostes av utbygger. Det vil også bli et anleggsbidrag for fremføring av strøm til
fergeleiet.
Det bør så tidlig som mulig i planfasen avklares om prosjektet vil omfatte ny vegbelysning.
Dersom dette er tilfelle, må det avklares om det aktuelle veglysanlegget i framtiden skal være
et offentlig lysanlegg, koplet til det offentlige veglysnettet og med drift/vedlikehold bekostet
av kommunen, eller om det skal være et privat, utskilt lysanlegg.
Vi ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging, slik at vi kan planlegge det nye anlegget og
angi hvor traseen til kabelgrøfter og plassering av nettstasjon skal være i feltet. Før selve
arbeidet i feltet starter opp, ønsker vi også å avklare fremdriftsplan med utbygger.
Sted
SORKJOSEN
SKJERVOY
KAITOKEINO

Bestiks- og postadresse
Bjorklysvingen 3/7
Industrivcien 17
Loankusanu 7

PostnriSted
N-9152 Sorkjoscn
N-9180 •kjirvoy
N-9520 Kautokcino

Telefon
77 77 (14 (X)
77 77 74 00
75 4574 01)

Telefax
77 77 04 01
77 77 71 01
7 8 45 74 01

Org.nr.
N() 914 678 412 MVA
E-Post: EirmapostIwnIkI.no
Internettadr.: ssssw:Inkl.no
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NORDTROMS KRAFTLAG A/s

Målestokk

Tegn.

1: 2 50 0

Trac.
Ktr.

SØRKJOSENErstatning for:

IJLØYBUKT 2

16 014

V9_1_epost_TINFOS.txt
Fra:MatsNilsen[mailto:mats.nilsen@tinfos.no]
Sendt:12.januar201013:54
Til: LødingKjetil
Emne:SV: Reguleringsplan
- Uløybukt
fergeleie
Se vedlagt"printscreen"
fra kartetsomderehar laget,med inntegnet
område
forT-kryss(markert
med rødt),stasjonsområde
(markert
med blått)og avløpfra
kraftstasjon
(markert
med brunt).
Da vi er gansketidligi fasenmed planlegging
av dettekraftverket
spiller
det
litenrollefor oss om kryssetkommernoenmeterlengerfremellertilbake,
så
lengedet er tilstrekkelig
stort. Stasjonsområdet
og avløpeter hellerikke
helteksaktbestemt,
men områdethvorelvagjøren svinger nokmestsannsynlig,
og et utløpfra stasjonen
mestmuligparallelt
med vassdraget.
Mats

Fra:LødingKjetil[mailto:kjetil.loding@vegvesen.no]
Sendt:12. januar201010:55
Til: MatsNilsen
Emne:SV: Reguleringsplan
- Uløybukt
fergeleie
Hei
Ringerdeg utpådagen
Opprinnelig melding
Fra:MatsNilsen[mailto:mats.nilsen@tinfos.no]
sendt:12. januar201009:25
Til: LødingKjetil
Emne:Reguleringsplan
- Uløybukt
fergeleie
Hei,
Visertil telefonsamtale
ang.reguleringsplan
for nyttfergeleie
i Uløybukt.
Sendersom avtaltet kartutsnitt
overhvavi planlegger
i området.
Symbolene
i karteter ikkeriktigskalert,
men posisjon
skalværeriktig.
Som
du ser i kartethar vi tegnetto muligatkomstveier
inn til stasjonsområdet,
hvordanpasserdettemed hva dereplanlegger?
Vannetfra kraftstasjonen
vil bli
førttilbakei elvenrettpå nedsiden
av kraftstasjonen.
Med vennlighilsen
forTinfosAS
MatsNilsen
Prosjektutvikler
Telefon
Direkte
Mobil
Epost
Web

35 01 78 00
35 01 78 28
41 86 86 86
mats.nilsen@tinfos.no
www.tinfos.no
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MOTTATT

Frank Steinar Håkonsen
Ersfjordveien28
Ersfjordbotn
9100 KVALØYSLETTA.
Telef. - Mob.: 94796150.

2 6 NOV.
2009

10 —

Statens vegvesen
Region
nord

Til
StatensVegvesen
Regon Nord.
Dreyfushammarn31.
8002 BODØ.

Dato 23.November2009.

Henviser til Deres brev av 27.10.2009,- Deres referanse:2009/046910-00
REGULERINGSPLANFOR FV342 ULØYBUKTFERGELEIE.SKJERVØYKOMMUNE.

Som en av de"hardestberørte"parteri saken,berman om at det organisereE
med en skikkeli befarin av det aktuelleområdet før endeli planoppsett
blir foretatt.
Undertegnedehar in entin i mot,at det nye fergeleieblir bygget i her
vedlagteforslagsformstedsangivelse,
- men en befaringville"forenkle"
prosessenovenfor planstartbetydelig.
Undertegnedetjenestegjøri KystverketsRederi,Ålesund,
- og har derfor
ingen mulighet til å stille opp på befaringinneværendeår.
Ber om at en slik eventuellbefaring,kansiktes mot ved snøbarmark,
vår/sommer2010.
Man ser for seg en slik befaring,nåralle"geografiske
konturer"viser
seg helt skikkeligi hele det aktuelleområdet.

Det kan komme med,at jeg nylig har snakketmed Deres ØyvindMonsen,Harstad, - Ressursavdelingen
for Midtre HålogalandDistrikt,-pr.telefo
om en slik befaring.
Det er ønskelig at Herr Monsen bestyreren befaringfor de berørte
parter vedr. ovenfornevnteprosess,ogat en slik befaringblir gitt
signal om i god tid før møtedag,gjernepr.brev og telefonsom anført.
Undertegnedevil være med på å legge alt til rette,foren mest mulig
smidig planstart/byggeprosess
for nytt fergeleie.
LY

TIL I FREM ,IFTEN/ARBEIDET.

E'e av ietdo

45/3 i SkjervøyKommune.
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rank Steina

å onsen.

Kopi: Øyvind Monsen,Harstad.
Ressursavdelingen.
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Statens vegvesen
Berørte i henhold til liste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Region nord

Øyvind Monsen - 77617094

2009/046910-005

Deres referanse:

Vår dato:

27.10.2009

Varsel om planstart - Reguleringsplan for Fv342 Uløybukt fergeleie,
Skjervøy kommune
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Skjervøy
kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av forslag til reguleringsplan for fylkesveg 342,
Uløybukt fergeleie.
Reguleringen skal gi grunnlag for etablering av nytt fergeleie i Uløybukt på Uløya. Dagens
fergeleie på Klauvnesodden vil bli lagt ned og erstattet med nytt fergeleie i Uløybukt.
Ca. 300 m ny veg fra snuplass i sørenden av dagens veg til nytt fergeleie, vil inngå
reguleringsplanen. Reguleringen vil også omfatte seilingsleden i tilknytning til fergeleiet.
Reguleringsplanen skal i tillegg hjemle etablering av fergeleiets landområde slik at det kan
legges til rette for biloppstilling, parkering, snumulighet og eventuelt servicetilbud.
For uttak av stein til bygging av nytt fergeleie vurderes to alternativer. Enten mellom
Uløybukt skole og Buktekråa, ca 500 m nord for skolen på eiendommen 44/2, eller utvidelse
av gammelt steinbrudd mellom Klauvnesvollen og Nyheirn på eiendommen 42/5.
Reguleringsplanen og de planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om
konsekvensutredning, kfr. Forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4.
Dersom det foreligger synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i
planarbeidet, ta kontakt med Statens vegvesen, Region Nord, Dreyfushammarn 31, 8002
Bodø eller firma ost-nord ctve vesen.no. Innspill til planarbeidet må være skriftlig, og
foreligge innen 27. november 2009.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Øyvind Monsen, tlf 77 61 70 94 ved Ressursavdelingen,
Midtre Hålogaland Distrikt, Harstad.
Ressursavdelingen
Med hilsen

Øyvind Monsen
2 vedlegg: Adresseliste, kart
Kopi: Skjervøy kommune
Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Dreyfushammarn 31
8002 Bodø

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

Kontoradresse
Fjordgt. 5
9497 HARSTAD

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks:78 95 33 52
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0
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REGULERINGSPLAN

FV342 ULØYBUKT FERGELEIE

ADRESSELISTER
MYNDIGHETER OG INTERESSENTER
Navn
Sk'ervø kommune
Troms Fylkeskommune,
Re ional Utviklinasetat
Troms Fylkeskommune,
Kulturetaten
Fylkesmannen i Troms, Mil'øavdelin en
Fylkesmannen i Troms,
Samfunnssikkerhets-/beredska sstaben
Tromsø Museum,
Fa enhet for arkeolo i
Sametin et
Reindriftsforvaltningen
Vest Finnmark
K stverket Troms o Finnmark
Norges Vassdrags- og Energidirektorat,
Re ion nord
Forsvarsb
Nord-Troms Kraftla AS
Telenor, Servicesenter for nettutb
in
Fiskeridirektoratet
Havnnes oa Vest-U1ø B dela
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Region Nord

Adresse
Postboks 145
Pb 6600

Postnr/- oststed
9189 Skervø
9296 Tromsø

Pb 6600

9296 Tromsø

Postboks 6105
Postboks 6105

9291 Tromsø
9291 Tromsø

Universitetet i Tromsø

9037 Tromsø

Kautokeinoveaen 50
Bredbuktnesvegen 50B

9730 Karas'ok
9520 Kautokeino

Serviceboks 2
Postboks 394

6025 Ålesund
8505 Narvik

Postboks 309
Industrivegen 17
Pb 7150
Postboks 185 Sentrum

9483
9180
5020
5804
9159
9253

Postboks 271

Harstad
Skjervøy
Ber en
Ber en
Havnnes
Tromsø

GRUNNEIERE/FESTERE
Grunneier/fester

Adresse

Postnr/ -sted

45 / 1
45 / 1

Eier/
fester
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/2
Eier 1/2
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/2
Eier 1/2

Torb'ørn Eivind Mikkelsen
Ra nhild Skar
Einar Severin Mikkelsen
Ruth Henny Mikkelsen
Fanny Mathilde Lovise Hole
Hol er Anders Hole
Hermod Albrigt Bjørkestøl
Jan Gunnar Bjørkestøl
Per Asmund Bjørkestøl
Roger Bjørkestøl
Tor eir B'ørkestøl
Elsa Kløvnes
Anne S. Kløvnes Høidal

Elverno Tønsvik
Ulø bukt
Ulø bukt
Strandveien 105
Torggata 9 G
Alarmve en 11
Gullhaugveien 44
Brøvigkollen 1B
Øvre Ringvei 23
Strandveien 109
Moserabben 1
Lindvallve en 2
Lance str. 5740
San Diego

45 / 1 / 1
45 / 1 / 2
45 / 2 o 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 3
45 / 4
45 / 6
45 / 9

Fester
Fester
Eier 1/8
Eier 1/8
Eier 2/8
Eier 2/8
Eier 2/8
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/1

Edvarda J. 0. Olsen
Steinar Storelv
Unni V. Solheim Dreyer
Christine Solheim
B'ør A. Steffensen
Ri mor D. H. Steffensen
Ter'e Steffensen
Frank Steinar Håkonsen
Tor eir Johnsen
Steinar Storelv
Ra nar Arvid Samuelsen

9022 Krokelvdalen
9179 Ulø bukt
9179 Uløybukt
9180 Sk'ervø
8622 Mo i Rana
9020 Tromsdalen
1354 Bærums verk
4623 Kristiandsand S
9180 Skj ervøy
9180 Skjervøy
3360 Geithus
9146 Olderdalen
CA 92120
USA
9197 Ulø bukt
9197 Ulø bukt
9106 Straumsbotn
9304 Van svik
6639 Torvikbukt
9017 Tromsø
9006 Tromsø
9100 Kvalø sletta
9180 Sk'ervø
9197 Ulø bukt
9197 Uløybukt

Gnr/bnr/fnr

42
42
42
42
43

/5
/6
/7
/8
/4

4412

44 /2 /1
44 / 20
44 / 24

Ulø bukt
Leirstrandvn 837
Van svik
Rin ve en 561
Mellomve en 125
Ersf ordve en 28
Rønnin Østgårdsv 6
Ulø bukt
Uløybukt

REGULERINGSBESTEMMELSER
FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN
Fv342 Uløybukt ferjeleie, Skjervøy kommune. Dato: 04.03.2011

§1 GENERELT
1.0 Formål
Reguleringsplanen er en detaljplan i henhold til Pb1 § 12-3 og skal sikre areal for bygging
av nytt ferjeleie med tilførselsveg ved Uløybukt. I tillegg sikres seilingsleden for ferja
samt område for masseuttak.
1.1 Planavgrensning
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.
1.2 Planområdets arealformål
Området reguleres til følgende formål, jfr Plbl § 12-5:
• Bebyggelse og anlegg
• Samferdsel og teknisk infrastruktur
• Bruk og vern av sjø og vassdrag
1.3 Hensynssone
Innenfor forrnålene Bebyggelse og anlegg samt Samferdsel og teknisk infrastruktur er det
regulert følgende hensynssone i henhold til Pb1 § 12-6:
Faresone:
• Høyspenningsanlegg
1.4 Terrenginngrep
• Ethvert tiltak som omfatter utfylling av løsmasser i sjø, må før oppstart avklares med
Fylkesmannen i forhold til forurensningsloven.
• Terrenginngrep innenfor planområdet skal generelt begrenses, og skje mest mulig
skånsomt. Skråning i tilknytning til sideterreng i fjæresonen skal spesielt tillegges
vekt.
• Alle bekker og elver som berøres skal sikres fortsatt løp på en tilfredsstillende måte.
1.5 Stedlig vegetasjon
Det skal utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan som ivaretar landskapsverdier
knyttet til tiltaket, herunder hvilke vekstmasser fra områdene som skal avdekkes,
mellomlagres, og hvilke områder som eventuelt skal tilsås.
1.6 Byggeskikk
Utforming, materialbruk og farger på servicebygg og hydraulikkbygg skal tilpasses
byggeskikk på stedet.
1.7 Universell utforming
Tiltak etter planen skal utformes på en slik måte at de sikrer tilgjengelighet for alle.
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1.8 Eventuelle avvik fra formålsgrensene
Mindre avvik kan forekomme i skråningsutslag innenfor område "Samferdsel og teknisk
infrastruktur". Dette som følge av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold
eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur vil fravike noe fra det som framgår av
formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til formålet, forutsettes benyttet som
tilstøtende formål.

Ved større avvik fra formålsgrensene som framgår av planene vil det være behov for å
søke om tillatelse etter Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m og evt. dispensasjon
eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter Plan- og bygningslovens §
12-14, andre ledd. Om fraviket fra reguleringsplanen er så betydelig at det krever tillatelse
etter § 20-1, bokstav m eller mindre endring av reguleringsplanen, avgjøres av
kommunen.
1.9 Vern av kulturminne og kulturmiljø
Skulle det i forbindelse med tiltak eller andre former for aktivitet i planområdet, komme
fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må aktiviteten stanses omgående og
melding sendes kulturvernmyndighetene jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven), § 8 annet ledd. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal
utføre arbeidet i marken.
§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG
2.1 Energianlegg
Formålet omfatter areal for transformatorstasjon for fordeling av strøm til installasjoner
og belysning på ferjeleiet.
2.2 Steinbrudd/masseuttak
Formålet omfatter område for uttak av masser til bygging av nytt feijeleie ved Uløybukt.
Før uttak iverksettes skal det utarbeides en drifts- og landskapsplan som viser
driftsopplegg for uttak, istandsetting og revegetering av området etter uttak. Drifts- og
landskapsplanen skal forelegges Skjervøy kommune. Nøyaktig plassering av avkjørsel fra
Fv342 til massetaket avklares i byggeplan.
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG

OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Areal som er regulert innenfor dette formålet er offentlig veg.
Formålet omfatter: kjøreveg, oppstillingsplasser, parkering, rabatter, fortau,
oppholdsareal, areal til servicebygg, vegskulder, grøfter, vegfylling- og skjæringer, mur,
evt. beplantning samt tekniske installasjoner for bygging og drift av ferjekai.
§ 4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
4.1 Havneområde i sjø
Formålet omfatter seilingsled for ferja. Innenfor dette formålet tillates ikke etablert
installasjoner som flytebrygge/ ankringsplasser og lignende uten at Statens vegvesen har
gitt tillatelse.
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REGULERINGSPLAN FOR

FV. 342 - Uløybukt ferjeleie
Skjervøy kommune
Saksbehandling ifig. plan og bygningsloven
Klbeijflvi
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REVISJONER

X7759800

Behandlim i fast utvolgior plansaker
Utlegging til offentlig ettersyn Irevision) , perioden
Behandling i fast utvalg for plansaker
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SKJERVØY
KOMMUNE

DATO
04 03 2011

TEGNNR

R0 0 1

SIGN

Statens vegvesen
Norges vassdrags- og energidirektorat
nve@nve.no
Att: Stian Bue Kanstad
Behandlendeenhet:

Saksbehandledinnvalgsnr

Vår referanse:

Region nord

Øyvind Monsen - 77617094

20101000531-077

Deresreferanse:

Vår dato:
13.05.2011

Merknadsbehandling - reguleringsplan Fv342 Uløybukt ferjeleie,
Skjervøy kommune
Vi viser til Deres brev, NVE 200905318-4 m/efor, vedrørende merknad til "Reguleringsplan Fv342
Uløybukt ferjeleie".
Vedlagt oversendes vår merknadsbehandling i forbindelse med offentlig ettersyn høring i saken.
Planforslaget er ikke endret som følge av merknadsbehandlinga.
I merknaden fra NVE etterlyses en vurdering av områdestabiliteten i forbindelse med forestående
bygging av nytt ferjeleie.
Multiconsult AS ble engasjert av oss for å foreta grunnundersøkelser i planområdet. Vedlagt følger
den utarbeidede geotekniske rapporten for sjø og land for Uløybukt, rapport 711068-1, rev 1, datert 4.
april 2011. Vi håper rapporten er dekkende i forhold til stabilitetsvurdering, og ber om å bli kontaktet
dersom det framkommer uklarheter i rapporten.
For øvrige kommentar til merknaderfuttalelser fra NVE vises til vedlagte merknadsbehandling.
Planforslag og merknadsbehandling er oversendt kommunen for politisk behandling. Det er tatt sikte
på behandling i formannskapet 30. mai og kommunestyret 15. juni.
Ressursavdelingen
Med hilsen

Øyvind Monsen
Senioringeniør
3 vedlegg
Kopi: Multiconsult AS vrfone Skogholt
Skjervøy kommune

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

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

Kontoradresse
Fjordgt. 5
9497 HARSTAD

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

Statansvegvesan
Fylkesmangeni Troms
postmoftakfmfr.no

Att MargarethWegner Sundfør
8ehantleårleenhet
ROgionnonl

SaksbehandIenbinvelgsar:
tarbal Monsen - 77617094

VÅrreteranse
„,..
201%,)00531-079

Deresreferansit

Vk dakcp
lfk05.2011

Merknadsbehandling reguletingsplanFv342 U1 ybuktferjfilel%
Skjervisykommune
Vi viser til Deres brevi,datert 12.04.2011,ref 200915431-3,vedrørendemerknad til
v342-tiløylmkt-ferjel
Vedlagt oversendesvkmer
i forbindelsemed offentlig ettersyn •Aøring
saken. Kopi av "Drifts- og marksficringspl " for tiltaket oversendesogså som del av svaret
på innkommetmerknad.
Planforslageter ikke endret som følge av merknadsbehandlinga.
^.

Planfnrslagog merknadsbeluindlinger oversendtkommunenfor politisk behandling.Det er
tatt sikte på behandlingi formannskapet30mai og kommunestyret15.juni.

_Ressursamder
Med hilsai

Øyvind Monsen
Senioringeniør

2 vedlegg
Kopi: Skjervøykommune

Telefon:78 94 15 50
Teletakt78 95 33 52

Statens vegvesen

REGULERINGSPLAN
Prosjekt: Fv342 Uløybukt ferjeleie
Parsell:
Skjervelykommune

TEKNISKEDATA
Fra profil:

0-300

Dimensjoneringsklasse:

Sa3

Fartsgrense:

80 km/t

Trafikkgrunnlag (ÅDT):

50 kjt
Merknadsbehandling

Region nord
Troms fylkesavdeling
Dato: 13.05.2011

Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv342 Uloybukt ferjeleie, - mai 2011

INNHOLD:
SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER
1.0 INNLEDNING
1.1 Generelt
1.2 Reguleringsplanprosessen
2.0 MERKNADER MOTTATT VED OFFENTLIG ETTERSYN
2.1 Statlige og fylkeskommunale myndigheter
2.2 Andre
2.2 Private
3.0 ENDRINGER I PLANEN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN
3.1 Endringer på reguleringsplankart
3.2 Endringer i regularingsbestemmelser
Vedlegg
1. Tegning av Mettengelva bru K1-01
2. Brev om utlegging til offentlig ettersyn / høring
3. Merknader mottatt ved offentlig ettersyn / høring
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Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv342 Uloybukt ferjeleie, - mai 2011

SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER

Det foreligger 6 skriftlige merknader i forbindelse med offentlig ettersyn. Alle merknader er
referert og gitt individuell kommentar i kapittel 2.
Merknader som er av slik karakter at de har vært gjenstand for nærmere vurdering er
følgende:
• Sametinget varsler behov for befaring med tanke på eventuelle samiske kulturminner i
området
• NVE stiller spørsmål om vurdering av områdestabilitet samt etterlyser nærmere
detaljering av bru over Mettengelva og forholdet til vannressursloven
• Fylkesmannen i Troms etterlyser vurdering av naturmangfoldlovens prinsipper.
Universitet i Tromsø, Kystverket Troms og Finnmark samt Troms fylkeskommune
Kulturetaten melder at de ikke har merknader til planforslaget.
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Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv342 Uloybukt ferjeleie, - mai 2011

1.0 INNLEDNING
1.1 Generelt

Innkomne merknader er behandlet og kommentert i dette heftet. Merknadene fra NVE,
Fylkesmannen i Troms og Sametinget, som foreslås tatt til følge, har ikke medført endring av
reguleringsplankartet eller reguleringsbestemmelser.
Av hensyn til prosjektets krav om fremdrift og gjennomføring ønskes planforslaget behandlet
og vedtatt så snart som mulig. Det er tatt sikte på behandling i formannsskapet 30. mai og
behandling/vedtak i kommunestyret 15. juni, ihht oppsatt møteplan for Skjervøy kommune.
Oversendelse av rnerknadsbehandlinga til kommunen må gjøres senest to uker før politisk
behandling.
Sametingets befaring i planområdet er imidlertid planlagt gjennomført først 18. —20. mai.
Endelig merknad fra Sametinget med resultat fra befaring omfattes derfor ikke av
merknadsbehandlinga. Det tas sikte på å oversende Sametingets eventuelle merknader så snart
dette foreligger og før planen skal behandles. Dersom Sametingets befaring skulle tilsi
nærmere arkeologiske undersøkelser eller omarbeiding av planen, vil videre framdrift og
behandling bli nærmere avklart med planmyndigheten.
Brev med varsel om offentlig ettersyn / høring samt innkomne merknader er lagt ved som
vedlegg. I tillegg er det lagt ved tegning av bru over Mettengelva. Det vises for øvrig til
komplett planforslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.
Merknadsbehandlingen er sendt til alle som har gitt merknader til planforslaget.
1.2 Reguleringsplanprosessen
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10.03.2011 —20.04.2011 på
følgende steder:
• Skjervøy kommune, Rådhuset
• Statens vegvesen, Storslett trafikkstasjon
• På ferja på sambandet Rotsund-Havnnes-Klauvnes
• Internett: www.veuvesen.no og www.sk.ervov.kommune.no

Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i avisene Nordlys og Framtid i Nord.
Planforslaget ble samtidig sendt på høring til offentlige instanser samt til berørte grunneiere,
naboer og andre interessenter.
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2.0 MERKNADER MOTTATT VED OFFENTLIG ETTERSYN
Det foreligger til sammen 6 skriftlige merknader innkommet i forbindelse med offentlig
ettersyn / høring. Alle merknader er fra offentlige etater.
2.1 Statlige og fylkeskommunale myndigheter
Sametinget

Ut fra nye opplysninger i brev fra Troms fylkeskommune finner Sametinget det sannsynlig at
det kan være ikke-registrerte samiske kulturminner i det aktuelle området. Sametinget må
derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil bli forsøkt utført i løpet av
første del av barmarkssesongen 2011.
Tiltak kan ikke iverksettes før endelig uttalelse fra Sametinget foreligger.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det foreslås at merknaden tas til følge ved at fysiske tiltak ikke vil bli iverksatt før endelig
uttalelse fra Sametinget foreligger.
Av hensyn til ønsket framdrift for prosjektet og på grunn av Skjervøy kommunes møteplan
for politiske møter, oversendes imidlertid merknadsbehandlingen (dette dokument) til
kommunen, før uttalelsen fra Sametinget er mottatt. Dette for at kommunen skal kunne starte
forberedelsen av reguleringsforslaget til planlagt politisk behandling (formannsskapet 30. mai
og kommunestyret 15. juni). Resultatet fra Sametingets befaring vil bli oversendt kommunen
så snart det foreligger.
Fylkesmannen i Troms

Naturmangfoldloven stiller krav til saksbehandlingen ved myndighetsbeslutninger som
påvirker naturen. Detaljregulering for Fv342 Uløybukt ferjeleie berører naturmangfoldet i stor
grad. Det burde derfor ha vært gjennomført en naturtypekartlegging, samt angivelse av
rødlistearter for planområdet. Fylkesmannen krever ikke at en slik kartlegging må
gjennomføres nå. Det minnes imidlertid om at naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper
skal vurderes. Det påpekes at dette ikke er gjort i planbeskrivelsen/saksdokumentene så langt.
Det er viktig at dette blir gjort før det fattes vedtak i saken.
Kommentar fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen sine miljømål for perioden 2010 —2019 er blant annet å unngå nye inngrep i
natur- og kulturmiljø. Et annet miljømål er ivaretakelse av biologisk mangfold (Strategisk
miljøplan, region nord 2008). Miljøtankegangen blir ivaretatt i våre prosjekter gjennom hele
planprosessen.
Statens vegvesen har ikke foretatt noen ytterligere naturtypekartlegging utover opplysninger
som kommer frem av Direktoratet for naturforvaltning sin nettside \\ .naturbase.no.
Imidlertid har vi lagt følgende miljørettslige prinsipper til grunn i reguleringsplanen:
•

Inngrepene (veglinje og deponi) skal bygges så skånsomt som mulig i urørt natur.
I planbestemmelsene går det derfor frem at vi skal utarbeide en rigg- og
marksikringsplan (senere omdøpt til drifts- og marksikringsplan) både for veglinje og
deponi. Denne planen ivaretar hensynet til landskap og omgivelser, og viser hvilke
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områder som kan benyttes i anleggsperioden og hvilke arealer som skal bevares.
Drifts- og marksikringsplanen følger konkurransegrunnlaget.

•

Prinsipper for naturlig revegetering
For å unngå tilførsel av fremmede arter skal anleggene - så langt det lar seg gjøre revegeteres med stedlig vegetasjon uten tilførsel av kommersielle frøblandinger og
gjødsel. Prinsippskisser for avtaking, mellomlagring og utlegging av frøbankjord
ligger inne i drifts- og marksikringsplanen, og følger konkurransegrunnlaget.

•

Prinsipper for hvordan vegetasjon fjernes og behandles, hvordan vekstmasser lagres
og håndtering av overfiateavrenning omtales nærmere i ovennevnte plan.

•

Prinsipper for terrengforming, utiegging av løsmasser og vegetasjonsetablering med
stedegen vegetasjon ivaretas gjennom en istandsettingsplan som utføres senere i
anleggsperioden (jfr. drifts- og marksikringsplanen).

•

Økologiske arealprinsipper
Ivaretakelse av kantsonen langs elvestrengen ved fergeleiet er vurdert som viktig, og
inngrep skal holdes på et minimum (jfr. drifts- og marksikringsplanen). I området
avsatt til masseuttak er det lagt inn en grønn buffersone mellom vei og uttak. Av
drifts- og marksikringsplanen fremgår det hvilke deler av kantsonen som skal bevares,
og bredde på buffersone.

•

Sjekkliste ytre miljø
Punkter fra sjekkliste for ytre milø-plan (vedlegg 2 i reguleringsplanens
planbeskrivelse) blir ivaretatt i drifts- og marksikringsplan samt ved utarbeidelse av
ytre miljøplan før oppstart av anleggsfasen.

Det foreslås at merknaden tas til følge ved at det er gjort en vurdering av
naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper i denne merknadsbehandlingen og ved at
drifts- og marksikringsplan oversendes fylkesmannen i Troms til orientering.
NVE

NVE bemerker følgende i sin uttalelse:
a)

b)

c)

Det er gjennomført grunnboringer i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan,
men det fremgår ikke om områdestabiliteten er vurdert. NVE forutsetter at dette blir
utført før reguleringsplanen vedtas.
Det planlegges bru over Mettengelva uten at alle detaljer er fastlagt. Virkningen av
brubyggingen på vassdraget og kantsonen langs vassdraget er uklar. Det bør være et
mål at brua planlegges uten pilarer i elveløpet og fundamentert godt inne på land slik
at elvesidene bevares urørt.
Bygging i og over vassdrag skal vurderes etter bestemmelser i vannressursloven.
Tiltak som kan være til skade for allmenne interesser i vassdraget er konsesjonspliktig,
jf. vannressurslovens § 8. Vannressursloven åpner for samordning av tillatelser. NVE
kan avgjøre at godkjent reguleringsplan erstatter behandling etter vannressursloven, jf.
§ 20. En slik løsning vil forutsette at alle relevante forhold er vurdert og at det er tatt
tilstrekkelige hensyn til vassdrag og vassdragsmiljøet i reguleringsplanen.
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NVE antar at Statens vegvesen vil komme tilbake til detaljene rundt brua og forholdet til
vannressursloven når tiltaket er nærmere planlagt.
Kommentar fra Statens vegvesen:
a) Rapport fra grunnundersøkelsene på land forelå ikke ved utlegging av planforslaget til
offentlig ettersyn. Det var derfor kun referert fra undersøkelsene i sjø i planforslaget.
Fullstendig rapport er nå utarbeidet og mottatt. Det er i rapporten ikke angitt forhold
som skulle tilsi problemer med stabiliteten i planområdet. Rapporten oversendes NVE
til orientering.
b) Bru over Mettengelva fundamenteres på stålrørspeler. Pelene settes inne på land uten
at disse berører elveløpet. Bruas landkar på sørsiden ("ferjeleie-siden") er imidlertid
plassert relativt nær elvebredden. Dette er et resultat av at utvidelse av vegen inn mot
selve ferjeleiet / oppstillingsplassen starter ved elva og at det av kostnadshensyn er
ønskelig å begrense bredden på bru og landkar. Selve ferjekaia er plassert optimalt i
forhold til dybde i sjøen. Oppstillingsareal og snuareal på ferjeleiet er likeledes
optimalt dimensjonert innenfor tilgjengelig areal mellom Mettengelva og sjøen. Bruas
plassering og utforming følger også av disse forhold.
Det er behov for anleggsmaskiner ved etablering av brua. Dette vil kunne berøre eivas
randsone i noen grad, i hovedsak på sørsiden av brua.
Tegning av brua oversendes NVE til orientering. Tegningen er også lagt ved som
vedlegg i dette heftet.
c) Det er valgt å etablere bru over elva i stedet for kulvert. Dette vil gi et betydelig
mindre inngrep ved kryssing av elva. Naturlig elvebunn og kantsone vil bevares i
vesentlig større grad. Å holde elva åpen vil være gunstig for bevaring av
artsmangfoldet på stedet. Dette vil også opprettholde fiskens vandringsmuligheter i
elva.
Etablering av bru over elva vil ikke hindre vannets løp i vassdraget. Inngrep ved
elvekryssingen vil bli holdt på et minimum. Tiltaket vil ikke gi forurensing i
vassdraget utover mindre påvirkning i anleggsperioden på grunn av nødvendig
maskinarbeid i forbindelse med peling og utfylling mot landkar samt ved etablering av
landkar. Berørt område ved elven vil bli istandsatt og revegetert etter bygging.
Statens vegvesen anser på bakgrunn av dette at tiltaket ikke er til skade for allmenne
interesser i vassdraget. Tiltaket ansees dermed ikke konsesjonspliktig.
Det er tatt hensyn til vassdraget og vassdragsmiljøet så langt det lar seg gjøre.
Relevante forhold ansees tilstrekkelig vurdert, jfr denne kommentar og drifts- og
marksikringsplanen. Det fremgår av denne planen hvilke områder som skal bevares og
hva som skal revegeteres. Godkjenning av reguleringsplanen vil på bakgrunn av dette
kunne erstatte egen vurdering etter vannressursloven
Det foreslås at merknadens del a) og b) tas til følge ved at rapport fra grunnundersøkelser
og tegning av bru oversendes NVE til orientering. Videre er det i denne
merknadsbehandlingen gitt nærmere informasjon om bruas plassering og argumenter for
dette. Det foreslås at merknadens del c) tas til orientering.
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2.2 Andre
Ingen merknader mottatt
2.2 Private
Ingen merknader mottatt

3.0 ENDRINGER I PLANEN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN
3.1 Endringer på reguleringsplankart
Ingen endringer
3.2 Endringer i reguleringsbestemmelser
Ingen endringer

Side 8

Vedlegg 1
Tegning av Mettengelva
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Vedlegg 2
Brev om utlegging til offentlig ettersyn / høring

Statens vegvesen
Adressater i henhold til liste

Behandlendeenhet:
Region nord

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Oyvind Monsen - 77617094

2010/000531-028

Deresreferanse:

Vår dato:
08.03.2011

Reguleringsplan Fv342 Uløybukt ferjeleie.
Høring og offentlig ettersyn
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Skjervøy
kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 342, Uløybukt ferjeleie.
Planforslaget er detaljregulering i henhold til plan- og bygningsloven § 12-3.
Hensikten med planarbeidet er å skaffe grunnlag for etablering av nytt ferjeleie i Uløybukt på
Uløya og regulere nødvendig areal til etableringen. Dagens ferjekai ved Klauvnes er nedslitt
og det er behov for tilrettelegging for større ferjer. Flytting av ferjeleiet til Uløybukt medfører
betydelig nedkorting av seilingsdistansen fra Rotsund / Havnnes. Reguleringen skal også gi
grunnlag for bedre tilrettelegging på ferjeleiets landområde. I tillegg reguleres seilingsleden
for ferja inn mot ferjeleiet.
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 sendes planforslaget på høring og legges ut til
offentlig ettersyn, i perioden 10.03.2011 —20.04.2011 på følgende steder:

•
•
•
•

Skjervøy kommune, Rådhuset
Statens vegvesen, Storslett trafikkstasjon
På ferja på sambandet Rotsund-Havnnes-Klauvnes
Internett: www.ve avesen.no og www.sk.ervo .kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget skal være skriftlige og sendes til:
firma ost-nord(iivecFvesen.no
eller
Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ
Frist for å komme med merknader er satt til 20.04.2011.

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51

Kontoradresse
Fjordgt. 5

firmapost-nord@vegvesen.no

9497 HARSTAD

Org.nr 971032081

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

2
Offentlig ettersyn kunngjøres i avisene Nordlys og Framtid i Nord.
Komplett planforslag med reguleringsplankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser
sendes til alle aktuelle offentlige instanser, interesseorganisasjoner og direkte berørte
grunneiere/festere.
Øvrige grunneiere/festere i nær tilknytning til planområdet orienteres med dette brev og får
tilsendt planforslaget i form av reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region nord ved:
Øyvind Monsen, tlf. 77 61 70 94 eller Kjetil Løding, tlf. 77 61 73 66.

Ressursavdelingen
Med hilsen

Øyvind Monsen
Senioringeniør

2 vedlegg: Planforslag og adresseliste

REGULERINGSPLAN

FV342 ULØYBUKT FERJELEIE

ADRESSELISTE
Grunneiere, festere
Gnr/bnr/fnr

Grunneier/fester

Adresse

Postnr/ -sted

45 / 1
45 / 1

Eier/
fester
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/1
Eier 1/2
Eier 1/2
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/5
Eier 1/2
Eier 1/2

Torb'ørn Eivind Mikkelsen
Ra nhild Skar
Einar Severin Mikkelsen
Ruth Hennv Mikkelsen
Fanny Mathilde Lovise Hole
Hol er Anders Hole
Hermod Albrigt Bjørkestøl
Jan Gunnar Bjørkestøl
Per Åsmund Bjørkestøl
Roger Bjørkestøl
Tor eir Bjørkestøl
Elsa Kløvnes
Anne S. Kløvnes Høidal

45 / 1 / 1
45 / 1 / 2
45 / 2 oo 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 2 o 45/5
45 / 2 oo 45/5
45 / 3
45 / 4

Fester
Fester
Eier 1/8
Eier 1/8
Eier 2/8
Eier 2/8
Eier 2/8
Eier 1/1
Eier 1/1

Steinar Storelv
Steinar Storelv
Unni V. Solheim Dre er
Christine Solheim
B'ør A. Steffensen
Riomor D. H. Steffensen
Terje Steffensen
Frank Steinar Håkonsen
Torgeir Johnsen

Elvemo Tønsvik
Ulø bukt
Ulø bukt
Strandveien 105
Torggata 9 G
Alarmve en 11
Gullhaugveien 44
Brøvigkollen 1B
Øvre Ringvei 23
Strandveien 109
Moserabben 1
Lindvallve en 2
Lance str. 5740
San Die o
Ulø bukt
Ulø bukt
Leirstrandvn 837
Van svik

9022 Krokelvdalen
9179 Ulø bukt
9179 Ulø bukt
9180 Skiervøv
8622 Mo i Rana
9020 Tromsdalen
1354 Bærums verk
4623 Kristiandsand S
9180 Skjervøy
9180 Skjervøy
3360 Geithus
9146 Olderdalen
CA 92120
USA
9197 Ulø bukt
9197 Ulø bukt
9106 Straumsbotn
9304 Van svik
6639 Torvikbukt
9017 Tromsø
9006 Tromsø
9100 Kvalø sletta
9180 Skjervøy

45 / 6
45 / 9

Eier 1/1
Eier 1/1

Steinar Storelv
Ra nar Arvid Samuelsen

42 / 5
42 / 6
42 / 7
42 / 8
43 / 4
44 / 2
44 /2 /1
44 / 20
44 / 24

Rinove en 561
Mellomve en 125
Ersfjordveoen 28
Rønning
Øst årdsv 6
Ulø bukt
Ulø bukt

9197 Ulø bukt
9197 Ulø bukt

Offentlige instanser, interesseorganisasjoner
Navn
Sk.ervø kommune
Troms Fylkeskommune,
Plan- o nærin setaten
Troms Fylkeskommune,
Kulturetaten
Troms Fylkeskommune,
Sarnferdselsetaten
F lkesmannen i Troms, Miljøavdelin en
Fylkesmannen i Troms,
Samfunnssikkerhets-/beredska sstaben
Tromsø Museum,
FaGenhet for arkeolo i
Sametin et
Reindriftsforvaltningen
Vest Finnmark
K stverket Troms o Finnmark
Norges Vassdrags- og Energidirektorat,
ReGion nord
Forsvarsb
Ymber AS (tidl. Nord-Troms KraftlaG)
Telenor, Servicesenter for nettutb
inG
Fiskeridirektoratet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Re ion Nord
Nord-U1ø runneierlaa v/Steinar Storelv
Ulø bukt b dela v/Steinar Storelv
TINFOS AS v/Mats Nilsen
v/Karsten L. Høier

Adresse
Postboks 145
Pb 6600

Postnr/ - oststed
9189 Skjervø
9296 Tromsø

Pb 6600

9296 Tromsø

Pb 6600

9296 Tromsø

Postboks 6105
Postboks 6105

9291 Tromsø
9291 Tromsø

Universitetet i Tromsø

9037 Tromsø

Kautokeinove en 50
Bredbuktnesvegen 50B

9730 Karasjok
9520 Kautokeino

Serviceboks 2
Postboks 394

6025 Ålesund
8505 Narvik

Postboks 309
Bjørkl svin en 3/7
Pb 7150
Postboks 185 Sentrum
Postboks 271

9483
9152
5020
5804
9253

Ulø bukt
Ulø bukt
mats.nilsentinfos.no
klh(dtinfos.no
Sama ata 90

9197 Ulø bukt
9197 Ulø bukt

Harstad
Sørkjosen
BerGen
Beraen
Tromsø

9403 Harstad

Vedlegg 3
Merknader mottatt ved offentlig ettersyn / høring
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Fyikesmanwl i Troms
RomssoFyIkkomånni
Saksbehandler
Mrgaffith

Telefon
Sundfg.lf

77 64 21 15

Vår dato
12.04.2011
Dereefiato

Vår,ref.
2009/5431 3

Arkhritode
421'.4

08.03.2U.1

MOTTATT
StatensvegvesenRegjonnord
OstbOks1403
8002

18 i9R.2011
Stafens vegvesen
Regionnord

Merknader fÏIforslag tii,detsøreguieilrigfor Fy 342 UksYlidkttaitelefef
Skjeivey korninehe
Vi viser til brev fra dere i forbindelsemed at ferstag
ferieleieer lagtut tiloffendig ettersyn.

detrtbregulerMgfor Fv 342 Ulfflybukt

Avdeling for areal, Idimaog samfunnsSikkerhethas keerdiliertFylkesmanùensuttålette til
pl:
laget,
Nnturmangfoldlovensttiler krav til saksbehandlIngenved myndighetsbeslutningetsom
påvirkeruaturen. I § 7 er det slått fest at prinsippene i §§ 8-12 Skallegges til grunn som
retningSlinjerved ntøving av offetitligmyndighet, g at det skal gå fram av beshndingen
hvordanprinsippene er vurdert. Dette gjekier ved besluMingeretter alle lovverk.
Detaljreguleringenfor Fv 342 Ulrnybliktfetieleie berjo‘rernaturmangfoldi stor grad. Det burde
derfot ha wertidennomfort en naturtypekardegging,,sitmt.angivelseav nadlistearterfor
pinhområdetfif. metbdikkiiDN-håndbek 13-2007"Kartleggihg av ntiturtyper- :verdiseffing
av biologisk mangfold"); Fylkesmannenkrever ikkent en stik kartteggingtnå.gjennoroføres
nå. Vi gav ikke innspill 0111dette vedvarsel omoppsnIrti.
Vi minner imidiertidom at naturmangfoldlovensmiijørettsligepfinsipper skal verderes. Etter
det vi kån se så et tkkedette gjert i planbeskfivelsenisaksdokuMenteneså langt. Det er viktig
at-detteblir-gjortfor det fattes vedtak i sakett.

Med vennliglils
Per Elvestad
avdefingsdirektLir

'

FYN9sigIS; Strandvegen
Postbeks5105, 9291Trornse

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks:n 54 21 39

ptratrnattektekfrntf.no

Wk£isiitinnin:noitroiås

-

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT
TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Statens vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Deres ref.: 2010/000531-028
Vår ref.: 2009/7625 5WI002/832
Dato: 19.04.2011

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan Fv342 Uløybukt ferjeleie,
Skjervøy kommune: marinarkeologisk uttalelse
Vi viser til overnevnte oversendt Tromsø Museum for uttalelse om kulturminner under vann. Viser
også til Tromsø Museums uttalelse av 02.12. 2009 til oppstartsmeldingen hvor vi hadde ingen
merknader.
Vi har ingen merknader å tilføye Tromsø Museums tidligere uttalelse.
Vennlig hilsen

Stephen Wickler
marinarkeolog

Kopi: Troms fylkeskommune, Kulturetaten

NO-9037 Tromsø • postmottak@uit.no • http://uit.no • Sentralbord: 77 64 40 00 • Faks:77 64 49 00
marinarkeolog Stephen Wickler • Tlf: 77 64 50 81 • Faks: 77 64 55 20 •stephen.wickler@uit.no
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NVEs uttallersetilregaleringsplan Fv342 Ulsaybuk$:ferjeleie- Skjervgy
kommuge
Vi viser til deres brev datert 08:03,20.11angåendenevntereguleringsplaa.
Som etiedd i reguleringspianener det-utført grunnboringer.Imidlurtidfremgårdeftikke at
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BygglitgAog .01-ft vaSsdrbgskil
også vurderesette.r,hOstemmelsene
i vaooress:arsioven.
TiltaksoWkan
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jtteiiigere
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i Vannresslualbven.
Det tihr væreet Måliaikhfdaplanhiggi;a:utin:pilarer
i
eivolupet-Difuhdainentett
g&k:IMM-T.4t-holdslileat----uttieddenebtv~unmussursioveMipner
ogskfoxsamordniugavfillgteiser.NVEkap,avgke 4gostkjp*r.egt,Lkuingsplan
,er$,tg.ter
.hgbal.14tta.g
etter vangressurslov,jf. §20. Enslik Inspingvil forutsetteat'relevante
forhokbervurderto&at,det er t.att
i regglerings#44%.
tilstrekicc&gliiepsyntil
vassdrag og vassdragsmiljøet
NvE antargtatanavagveseavil kornmetilhake til.detdiene rundt brua og forholdettil vannressurgoven
når ditaket er nærinereplanlagt.

Aagej efse
regiOnsjief

StianBue Kanstad
senioringenier

E-Sost nveønvano. tntemett www.nre.no,Postboks 5091. beafxstuen. 0301.OSLO,Telefor. 22 95 9595, Telefake 22 95 9000
Oto.nr.:NO 970 205 039WA Bankkonto:789405 08971
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Nealon flielt-Nome
Vestre Rosten 81
7075 11.1.1EN
lidefon: 728985 50

Regton Nord
Kongens gate 1418
8514 NARV1K
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/3218 -12

Arkiv:

194169/524

Saksbehandler: Bjørn Vidar Johansen
Dato:

20.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
44/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

Eideveien 6: Dispensasjon vedr. garasje - Justerte planer
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Reguleringsplan for St. Hanshaugen
Vedlegg
1 tegninger
2 Tilleggsopplysninger
3 Eideveien 6: søkn. om dispensasjon vedr. oppføring av garasje
4 Nabovarsel
5 Naboerklæring
6 tegninger
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. jf. Pbl 08§ 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for St. Hanshaugen punkt 1.5
vedr. grunnflate. Garasjen kan oppføres med grunnflate 57,6 m²
2. Jf. Pbl 08 § 29-4, kan garasjen plasseres inntil 2 meter mot nabogrense, mot Eideveien 8.
Dette med bakgrunn i samtykke gitt av nabo, og at branntekniske krav blir ivaretatt.

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommune mottok søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av frittliggende garasje i
Eideveien 12 på Skjervøy. Søknaden ble behandlet i Formannskapet 08.09.10 under sak 81/10.
Søknad om dispensasjon for grunnflate og høyde ble avslått (se vedlagte særutskrift fra
behandlingen). I vedtakets punkt 3 står det at garasje kan oppføres i tråd med reguleringsplan.
Tiltakshaver har nå justert planene i forsøk på å tilnærme seg reguleringsbestemmelsene, og
saken fremmes for ny behandling.

Saksopplysninger
Først omsøkte garasje fremsto som to etasjes garasje, og hadde en grunnflate på 57,6 m².
Avstand til naboeiendom var under 4 meter, og naboer ga innvendinger til dette.
Garasjen ble, i forrige behandling vurdert å bryte med intensjon bak reguleringsbestemmelsen
vedr. etasjeantall, og at garasjens utforming ikke ivaretok reguleringsplanens krav om at
bebyggelsen skal ha en harmonisk utforming.
Tiltakshaver har nå endret planer for garasjen, og har søker nå om å få gjennomføre disse.
Grunnflaten til garasjen er fortsatt 57,6 m².
Garasjen skal ikke lenger ha saltakskonstruksjon, og loftsrom. Tiltakshaver planlegger nå 1
etasje, og flatt tak. Taket er tenkt benyttet som terrasse, og følgelig vil det bli rekkverk rundt
taket. Se for øvrig vedlagte tegninger.
Innvendig høyde i garasjen er angitt på tegninger til 2,7 meter. ”Normal”, innvendig høyde er ca
2,4 meter.
Det er gitt nytt nabovarsel i saken. Skriftlig samtykke for nye planer er gitt av nabo i Eideveien
8. Det er ikke kommet innvendinger til tiltaket.
Vurdering
Slik utformingen til garasjen er nå, må saken vurderes opp i mot reguleringsplan for St.
hanshaugen, og bestemmelsene 1.5 vedr. grunnflate, 1.12 vedr. harmonisk utforming og Pbl 08
§ 29-4 vedr avstand fra nabogrense.
1.5 Grunnflate
I forrige behandling ble dispensasjon vedr grunnflate avslått. Dette ble gjort med bakgrunn i en
samlet vurdering av den utforming garasjen hadde da. Nå omsøkte løsning, med flatt tak, vil
medføre en bygning, som er mindre ruvende i området, og en ny vurdering bør gjøres.
Ingen naboer har nå gitt innvendinger til tiltaket, dermed vurderes det at omsøkte løsning ikke
vil medføre ulemper for disse.
Garasjens etasje høyde er større enn ”normalt”. Dette medfører behov for å vurdere om garasjen
er tilpasset boligen på eiendommen. Av fasadetegning ser man at det er nivåforskjell mellom
gelender på veranda til boligen, og gelender til veranda på garasje. Dette bryter i utgangspunktet
med kravet til at garasjen skal være tilpasset boligen på eiendommen.
Garasjen plasseres langt fra vei, og blir plassert ”bak” boligen i forhold til vei. Dette medfører at
høyden ikke vil bli påtrengende for omgivelsene. Nivåforskjellen mellom bolig og garasje vil,
på grunn av dette ikke bli påtrengende/synlig. Deler av garasjen, særlig bakkant, vil være delvis
under bakkenivå. Dette bidrar til at overskridelsen for regulert garasjestørrelse og høyde ikke vil
gi store ulemper.
Tiltakshaver har opplyst at garasjen vil bli oppført i leca og betong. Dette er materialer som
tilfredsstiller krav til branntekniske konstruksjoner for bygningen. 50 m² er grensen for mindre
bygninger. Det stilles strengere krav til bygninger over 50 m², mht. brannsikring. Disse krav
blir dermed ivaretatt slik tiltakshaver opplyser.

1.12 Harmonisk utforming
Nå omsøkte løsning vurderes som en forbedring i forhold til at garasjen må være tilpasset
bolighuset, i forhold til form. Garasjen vil ikke ha saltakskonstruksjon som huset, men vil ha
veranda med gelender. Dette er en løsning som man kan vurdere som tilpasset bolighuset mht.
form. når det gjelder materialvalg til gelender, må man se til den utforming som huset har.
Gelender skal tilpasses huset.
Høyden til garasjen vil bli ca 2,8 meter til toppen av tak dekket. Dette er ca 0,3 – 0,4 meter
høyere enn første etasjen til boligen (se vedlagte fasadetegning). Videre vil bredden kunne
medføre at garasjen ser ruvende ut i forhold til boligen.
Tiltakshaver har opplyst at hobbyen med å skru på biler skaper behov for romslig garasje. Det
antas at det her også menes høyde.
I vurderingene vedr. dispensasjon, mener saksbehandler at behov for store og høye arealer,
basert på spesifikke interesser/hobbyer ikke er relevant. Dette er brukerspesifikke forhold, som
ikke kan gjøres gjeldende i vurderinger etter Pbl 08. Dersom disse hensyn tas, forutsetter man at
garasjen vil bli benyttet til dette for alltid. Boligen kan i fremtiden bli solgt, eller tiltakshaver
endrer interesser, og da vil vurderinger basert på brukerspesifikke forhold ikke lenger være
gjeldende. Vurderinger vedr dispensasjon må baseres på mer generelle vurderinger.
Reguleringsbestemmelse 1.12 sier:
”Teknisk etat skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god form
og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk
utforming (…).”
Når man ser til vedlagte fasadetegning, ser man at bunn av rekkverket på garasjen, er nesten på
samme nivå som toppen til rekkverket på boligens veranda. Dette skjer på grunn av at garasjen
er omsøkt med en høyde som er større enn normal etasjehøyde for bebyggelsen på eiendommen
og området rundt.
Hvis man ser til vedlagte situasjonsplan, ser man at garasjens plassering er tilbaketrukket i
forhold til boligen. Dette vil medføre at denne høydeforskjellen ikke vil bli dominerende.
Dermed er det saksbehandlers vurdering at løsningen er tilfredsstillende i forhold til
reguleringsplanens krav til harmonisk utforming
Avstand fra nabogrense
Garasjens omsøkte plassering, vil medføre brudd på Pbl § 29-4, vedr plassering og avstand til
nabogrense. Denne paragraf sier i andre og tredje ledd:
”Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra
nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd
eller i nabogrense:
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.”
Garasjens bruttoareal grunnflate er 57,6 m², som overstiger grensen for mindre bygning.
Kommunen har dermed ikke anledning til å godkjenne omsøkt plassering etter bokstav b.
Nabo, i Eideveien 8, har skrevet under på naboerklæring, og godkjenner plassering nærmere enn
4 meter.

Dermed kan omsøkte plassering godkjennes etter Pbl 08 § 29-4. Med hensyn til plass på egen
tomt til vedlikehold av bygning og mulighet for å bevege seg forbi garasjen, anbefaler
saksbehandler at avstand til tomtegrense må være minimum 2 meter.
Konklusjon
Nå omsøkte løsning, vurderes som en tilpasning til gjeldende reguleringsplan, og en løsning
som tilfredsstiller reguleringsbestemmelse 1.12 sitt krav til harmonisk utforming.
Omsøkte dispensasjon fra grunnflate kan innvilges, og garasjen kan oppføres med grunnflate
inntil 57,6 m².
Garasjen kan plasseres inntil 2 meter fra nabogrense. Dette med bakgrunn i at nabo i Eideveien
8 har gitt samtykke, og at branntekniske krav blir ivaretatt. Det er ikke ønskelig at garasjen
plasseres nærmere på grunn av tilgjengelighet til vedlikehold o.l., samt at det skal være gunstig å
bevege seg forbi bygningen på egen eiendom.
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Hans Sumstad
Eideveien6
9180 Skjervøy
Mob. 97677399

Skjervøy Kommune
9180 Skjervøy

20.06.2010.

Søknadom byggetillatelse for dobbel garasje på 57 m2, med loftsrom.

Undertegnede overtok eiendommen i februar 2008.
Huset er lite og det er begrenset med bodplass,viser i den forbindelse til tidligere søknad om bygging av
utebod mot Eideveien. Denne boden er beregnet for lagring av ved, plenklipper, snøfreser, sykler,,
akebrett, ski, pulk mv. Denne søknadener forøvrig innvilget.
I forbindelse med mine planer om bygging av garasje på østsiden av huset, søker jeg herved om tillatelse
til å bygge en dobbelgarasje på 57 m2, med loftsetasje, se vedlagte tegning.
Loftsetasjen får en fri høyde på 1.89 m. (min høyde er 1,84 m.)
Ettersom jeg jobber på oljeboreplattform og har en turnus på 2 uker på og 4 uker fri ønsker jeg å bruke
fritiden til noe konstruktivt.
Jeg "mekker" en del på bil og ønsker derfor å ha en romslig garasje.
Man ser ofte at garasjene etter hvert blir for små; garasjene brukes ofte som lagringsplasserfor bildekk
samt diverse sesongutstyr som solsenger, hagemøbler,, badeutstyr mv.
For å være litt forutseende ønsker jeg å lage et loftsrom hvor jeg kan lagre sesongutstyr mv. som overfor
beskrevet.
Viser forøvrig til tildeling av ekstra tomt mot Skoleveien og etterlyser i den forbindelse oppmåling av
tomteutvidelsen.
Håper derfor på en snarlig og positiv behandling av min søknad.

Med vennlig hilsen

Hans Sumstad

Skjervøy kommune
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Eideveien 6: søkn. om dispensasjon vedr. oppføring av garasje
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Reguleringsplan for St. Hanshaugen
Vedlegg
1 Tilleggsopplysninger
2 tildeling av tomteareal
3 naboerklæring
4 nabovarsel
5 situasjonskart
6 tegninger
7 vedr bygging av garasje i Eideveien 6
8 Klage på søknad

Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1) Med hjemmel i Pbl § 19-2, og med bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor, avslås
søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 1.5 vedr garasjens grunnflate.
2) Med hjemmel i Pbl § 19-2, og med bakgrunn i vurderinger gjort i saken, avslås
søknad om oppføring av garasjen med den høyde som er omsøkt. Dette da det
vurderes å bryte med;
- Intensjonen/hensynet bak reguleringsbestemmelse 1.5 vedr. etasjeantall.
- Reg. best. 1.12 sitt krav om harmonisk utforming.
3) Garasje kan oppføres, i tråd med reguleringsplanen.

Bakgrunn for saken

Skjervøy kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av frittliggende garasje
med loftsrom, i Eideveien 6, på Skjervøy
Saksopplysninger
Søknad om tillatelse til tiltak datert 20.06.10 fra Hans Sumstad. Nabovarsel er sendt ut, og det er
innkommet merknader/innvendinger til tiltaket fra to naboer.
Søknad er mottatt før ny Plan- og bygningslov trådte i kraft 01.07.10. Dermed skal saken
behandles etter Pbl som gjaldt frem til 01.07.10. Dette jfr. Overgangsbestemmelser i ny Pbl §
34-4.
Omsøkte tiltak er frittliggende garasje med lofts rom. Lofts rom er inntegnet med 1,89 meter fri,
innvendig høyde. Krav til måleverdig areal mht. bruksareal og etasje er 1,90 meter, altså 1 cm
mer enn omsøkte tiltak.
Reguleringsplan
Tiltaket vil medføre brudd på gjeldende reguleringsplan, St. Hanshaugen, når det gjelder:
Punkt 1.9, vedr eiendommens utnyttelssgrad:
Bestemmelsen lyder:
”Utnyttings – graden skal ikke overstige 25 % (BYA) av netto tomt”
Reguleringsplan for St. Hanshaugen ble sist revidert 01.04.09. I denne revideringen ble
bestemmelse vedr. utnyttelsesgrad endret fra 30 % bruksareal (BRA) på eiendommene, til 25 %
Bebygd areal (BYA) av netto tomt. Dette var en endring som ble gjennomført for å
oppgradere/oppdatere bestemmelse vedr. utnyttelsesgrad. En endring som vil medføre økning
mht kapasitet for bebyggelse på eiendommer.
Omsøkte tiltak vil medføre en utnyttelsesgrad på 25,7 %, som er et brudd på 0,7 %.
Punkt 1.5, vedr garasjens grunnflate og etasjeantall:
Reguleringsbestemmelsen sier;
”Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 50 kvm. Og skal
være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.”
Garasjen er omsøkt med grunnflate på 57,6 m² og med loftsrom.
Dette medfører en overskridelse av grunnflate på 7,6 m², Garasjen er pr. definisjon 1 etasje, men
vegghøyde før takkonstruksjon gjør at garasjen ser ut som den har 2 etasjer.
Dispensasjonssøknad:
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Behovet for dispensasjon
begrunnes med:
-

Bolighuset er lite, og det er begrenset bod plass. Tiltakshaver viser i denne forbindelse til
omsøkt og innvilget utebod mot Eideveien.
At garasjer etter hvert blir for små, i forhold til at de benyttes som lagringsplass for
bildekk og diverse sesongutstyr. Ønsker å benytte loftsrommet i garasjen, til lagring av
slikt utstyr.
Bruker fritiden til å ”mekke” på bil, og ønsker derfor en romslig garasje

Plan- og bygningsloven

Garasjens omsøkte plassering, vil medføre brudd på Pbl § 70, vedr plassering og avstand til
nabogrense. Denne paragraf sier i punkt 2:
”Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra
nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første ledd
eller i nabogrense
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.”
Garasjens bruttoareal grunnflate er 57 m², som overstiger grensen for mindre bygning.
Kommunen har dermed ikke anledning til å godkjenne omsøkt plassering etter bokstav b.
Nabo, i Eideveien 8, har skrevet under på naboerklæring, og godkjenner plassering nærmere enn
4 meter. Samme nabo har imidlertid også levert innvendinger/merknader til tiltakets størrelse,
høyde og plassering. Disse må ses i sammenheng.
Naboinnvendinger
Naboinnvendinger gjengis nedenfor, men er også å finne som vedlegg til denne saken.
Saksbehandler har punktet opp mottatte innvendinger.
Naboinnvendinger fra nabo i Eideveien 8:
Nabo har skrevet under på naboerklæring som godkjenner plassering av bygg inntil 2 meter (iht.
situasjonskart) fra nabo grense, men har også lagt inn innvendinger til tiltaket.
- Garasjebygget er tegnet like høgt som, og vil bli nesten like stort som hovedhuset.
- Garasjen er inntegnet (…), og er trekt helt opp mot vår grenselinje.
- Hvis et så stort bygg skal oppføres, vil vi sitte å se inn i 2 store bygg, det ene så nært at
det vil virke kvelende.
- Vi vil miste utsikten utover mot havet, og også innover mot vågen.
- På grunn av dette (…) søknad om utvidelse av allerede eksisterende bygg, virker ikke
lenger så forlokkende.
- Vi kan ikke forstå at det er mulig å bygge en så stor garasje, på en liten tomt i et
boligfelt.
Naboinnvendinger fra nabo i Eideveien 4:
- Planlagte bygg virker veldig stort og da særlig høyden på bygget som er planlagt i to
etasjer med totalt 6,5 meter høyde.
- Det virker (…) på meg som at det kan bli vanskelig å få plassert garasjen som planlagt
når man ser på området som er gravd ut.
- Størrelsen og plasseringen av garasjen vil også i deler av året skjerme for sol og lys på
min eiendom
- Jeg er ikke i mot at det bygges garasje på omsøkte område. Hadde bygget vært litt
mindre ruvende så ville jeg ikke hatt noen innsigelser.
Annet:
Det er vedlagt to situasjonskart i saken. Dette med bakgrunn i at tiltakshaver er tildelt
tilleggstomt, som ikke fremkommer av kart med inntegnet plassering av garasje. Situasjonskart
nr. 2, viser tilleggsareal som er tildelt den aktuelle eiendommen. Dette er relevant i forhold til
avstand til tomtegrense mot sør, samt utnyttelsesgraden. Med tilleggstomt er avstanden til
tomtegrense mot sør over 4 meter, og utnyttelsesgraden er, med tilleggstomt, 25,7 % BRA av
netto tomt.

Av fasadetegning, fasade vest, fremkommer det at det er planlagt dør til garasjens loftsrom. Det
er ikke inntegnet trapp til denne, verken på fasadetegning eller situasjonskart. Slik trapp vil
medføre at bygningens plassering i realiteten er nærmere enn angitt i dokumentasjonen.
Vurdering
Dispensasjonsbehandling jfr. § Pbl § 19-2
Ved behandling av dispensasjonsspørsmålene, og bygningens plassering i forhold til Pbl § 70,
må det gjøres en samlet vurdering av saken, hvor fordeler, ulemper og eventuelle konsekvenser
for tiltakshaver, naboer og omgivelser vurderes. For å kunne gi dispensasjon, må fordelene ved å
gi dispensasjon være klart større enn ulempene.
Dispensasjon kan heller ikke gis, dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Reguleringsplan
Punkt 1.9, vedr eiendommens utnyttelsesgrad
Omsøkte tiltak vil medføre at utnyttelsesgraden på eiendommen brytes med 0,7 %. 25 % bebygd
areal er å anse som en tidsriktig utnyttelsesgrad. Det skal ikke være kurant å overskride denne.
Imidlertid er en overskridelse på 0,7 % å anse som liten. I seg selv vil ikke dette medføre
konsekvenser og ulemper for omgivelser eller naboer, og noe videre vurdering av
utnyttelsesgrad vurderes som unødvendig.
Imidlertid må man se til hva som medfører denne overskridelsen. I denne sak er det en garasje
som bryter med reguleringsbestemmelse vedr grunnflate og etasjeantall. Dette er forhold som
kan medføre negative konsekvenser og ulemper, og må derfor vurderes nærmere. Slik vurdering
følger nedenfor.
Punkt 1.5, vedr garasjens grunnflate og etasjeantall:
Først gjøres det, herunder, en vurdering av garasjens utforming mht. høyde, så en konkret
vurdering av begrunnelser gitt for garasjens utforming. Til slutt gjøres det en vurdering vedr.
garasjens utforming, og forholdene på eiendommen og til omgivelsene.
Garasjens høyde:
Reguleringsplanen sier at garasjer skal være i 1 etasje. Intensjonen bak denne bestemmelsen er,
at garasjer ikke skal utformes som høye ruvende bygninger. Dette av hensyn til de ulike
eiendommer, samt naboer og omgivelser.
Omsøkte garasjer er pr. definisjon en garasje med 1 tellende etasje, men utformingen er likevel
slik at den fremstår som en to etasjes bygning. Dette bryter med intensjonen bak bestemmelsen
om etasjeantall til garasjer. Høyden til garasjen vurderes dermed å bryte med intensjonen bak
reguleringsbestemmelse 1.5 når det gjelder etasjeantall, tilpasning til bolighuset, samt
reguleringsbestemmelse 1.12 (se nedenfor vedr. 1.12).
Tiltakshavers begrunnelse
Tiltakshaver begrunner omfanget for garasjen, og behovet for dispensasjon med;
- At bolighuset er lite og at det er stort behov for lagringsplass, samt at garasjen skal benyttes
til hobby virksomhet.
Saksbehandler ser ikke at dette er gode nok begrunnelser, i denne sak.

Dette med bakgrunn i at boligens størrelse er normal i forhold til andre boliger på Skjervøy
og andre steder for øvrig. Det har tidligere vært tilgjengelig bod plass i boligens kjeller.
Imidlertid er det gjort bruksendring av dette arealet, til utleiedel. Dette er et valg tiltakshaver
har gjort, i forhold til bruk og kapasitet.
Det er også gitt byggetillatelse for tilbygg til boligen, som skal ha som formål utebod. Denne
skal ha bruksareal (BRA) på 19 m², som må kunne anses som god plass. Dermed er det
saksbehandlers vurdering at eiendommen har hatt, og vil ha lagringsplass, som bør være
dekkende, og i tråd med andre boligeiendommer i kommunen.
-

At garasjer etter hvert blir for små (..). Ønsker å benytte loftsrommet til lagring av utstyr. (se
ovenfor for utfyllende)
Reguleringsplanen er av ny dato, og 50 m² grunnflate er ansett som tidsriktig størrelse for
garasjer. Det går også en grense ved 50 m², som gjelder brannsikring og definisjonen for
mindre og større bygning.
Garasjer skal i utgangspunktet være mindre bygninger, med formål parkering av kjøretøy o.l.
Som oftest benyttes garasjer også til lagring av ulikt utstyr, og det er saksbehandlers
vurdering at en garasje med grunnflate på 50 m² tar høyde for dette. Større garasjer vil ofte
bli dominerende på eiendommen, samt i forhold til omgivelsene, noe som ikke er hensikten,
eller burde være ønskelig i forhold til garasjer.

-

Ønsker romslig garasje for ”mekking” på bil
Med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan, vil en garasje med grunnflate på 50 m² anses
som dekkende i forhold til aktuelle aktiviteter på en boligeiendom.
Dersom hobbyer e.l. krever plass utover dette, vil det være naturlig å finne andre egnede
lokaler i andre reguleringsområder.

Garasjens forhold til aktuell eiendom og omgivelser:
For videre behandling av saken må man se til hvordan garasjens omsøkte størrelse og høyde vil
fungere på eiendommen og i forhold til omgivelsene.
Fasadetegningene, som er vedlagt saken, viser garasjens utforming.
Garasjer har, som bolighus, en normal etasjehøyde og deretter takkonstruksjon. Denne garasjen
vil få en etasjehøyde, pluss ca 184 cm ekstra vegghøyde før takkonstruksjonen.
Dette vil gi et uttrykk, som ikke samsvarer med bolighuset, og dermed være et brudd på
reguleringsbestemmelse 1.5, som sier ”(…) være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form
og farge”. Denne ekstra høyden gjør også at garasjen ser ut som en to etasjes garasje.
Det man ser i bygningssammenheng, er at bygninger med liten grunnflate (mindre bygninger)
som oppføres i flere etasjer fremstår som uforholdsmessig høy i forhold til grunnflaten. Dette er,
etter saksbehandlers vurdering, også tilfellet for denne garasjen.
Tradisjonell byggeskikk på Skjervøy, er garasjer i en etasje, med normal etasjehøyde før
takkonstruksjon. Dette har bakgrunn i at garasjer tilpasses bolighus på eiendommen. I forhold til
tradisjonell byggeskikk på stedet, vil garasjen ikke passe inn på eiendommen.

I denne sammenheng må man se til reguleringsbestemmelse 1.12, som sier;
”Teknisk etat skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god form
og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk
utforming (…).”
I all hovedsak er garasjer på Skjervøy oppført i en etasje (normal etasjehøyde før
takkonstruksjon) og med grunnflate under 50 m². Alle garasjer i nærområdet til denne
eiendommen er i en etasje. Dermed mener saksbehandler det må legges til grunn at garasje på
denne eiendommen, som på de fleste eiendommer på Skjervøy, bare kan ha en etasje og med
tilnærmet normal etasjehøyde før takkonstruksjon. Dette for å oppnå en harmonisk utforming,
som passer med tradisjonell byggeskikk.
I forhold til omgivelser, vil en garasje med to etasjer og/eller høyde som omsøkte garasje, kunne
skape negative konsekvenser. Naboer har i denne sak gitt innvendinger til tiltaket (Disse er
gjengitt ovenfor, samt vedlagt saken).
Ved vurdering av denne saken, hvor bygninger vil bli høyere enn reguleringsplan gir rom for, er
det sentralt å vurdere evt. ulemper som påføres omgivelsene. Man kan bare innvilge
dispensasjon dersom fordelene er klart større enn ulempene.
Ved innvilgelse av dispensasjon som innebærer økt høyde, på et tettsted, vil forhold som utsikt,
solforhold o.l. helt klart kunne forringes. Det er saksbehandlers vurdering at det vil skje i denne
sak. Da må man se til om fordelene og ulempene er slik at dispensasjon kan gis eller må avslås.
De som vil oppleve reduksjon/forringelse av solforhold, er naboer som ligger mot øst for
eiendommen. Dette med bakgrunn i at solen, på kvelden vil være i vest, sør/vest, samtidig som
den er lavere på himmelen enn på dagen. Dette vil medføre at garasjen vil kunne sperre solen for
disse naboer. Omfanget av dette er ikke kjent, men må anses som en ulempe.
Andre naboer (mot nord, sør og vest) vil ikke oppleve en forringelse. Dette med bakgrunn i at
evt. skygge fra bygningsmassen på eiendommen allerede er forårsaket av bolighuset, som er i
tråd med reguleringsplanen. Garasjen forringer ikke dette ytterligere.
I forhold til forringelse av utsikt, vil dette gjelde naboer mor vest. Disse ligger ”bak” aktuelle
eiendom, i forhold til utsikt mot havna og sjøen. En slik høy garasje vil forringe utsikten for
disse eiendommene. I ganske stor grad for nabo like bak den aktuelle eiendommen. For
eiendommer lenger ”bak”, vil nok ikke omfanget være stort, da terrenget skråner opp, og disse
ligger ganske mye høyere i terrenget enn Eideveien 6. Imidlertid vil utsikts reduksjonen for
Eideveien 8, bli betydelig. Dette er dermed en ulempe som må hensyntas.
Fordelen for tiltakshaver, med loftrom i garasjen, må anses som stor. Dette vil gi tiltakshaver
stor bodplass på eiendommen. Det foreligger imidlertid ulemper for naboer, i det at garasjen vil
bli høy og ruvende, og at sol forhold og utsikt vil forringes. Det er saksbehandlers vurdering at
ulempene ved å gi dispensasjon, for etasjeantall, er helt klart større enn fordelene. Dermed kan
dispensasjon ikke innvilges, jfr. Pbl 08 § 19-2.
Når det gjelder garasjens grunnflate, ser ikke saksbehandler at det foreligger grunnlag for
innvilgelse av dispensasjon. Som nevnt, er grunnflate på 50 m² å anse som en tidsriktig
størrelse for garasjer. Videre vil garasjer bli mer ruvende i høyde, jo større grunnflate de har. For
å sikre at reguleringsbestemmelse punkt 1.12 ivaretas, anbefales det at det ikke gis dispensasjon
fra reguleringsbestemmelse vedr garasjens grunnflate.

Plan- og bygningsloven
Plassering
Som nevnt vil garasjens plassering bryte med Pbl § 70. Garasjen plassering er, iht.
situasjonsplan, ønsket oppført 2 meter fra nabo i Eideveien 8. Garasjen er tegnet med dør i andre
etasje, og det er da naturlig å anta at det vil være trapp til denne. Det nevnes at det er krav til
sikker og tilgjengelig atkomst til bygninger, og dermed må trapp oppføres.
Dette vil da medføre at avstand til tomtegrense vil bli mindre enn 2 meter. Dette er ikke
dokumentert, og da ikke godkjent gjennom naboerklæring (vedlagt). Dermed er det slik at
forutsetningene som nabo er gjort kjent med, ved undertegnelse av naboerklæring ikke stemmer
med virkeligheten. Dermed er naboerklæring å anse som ugyldig. Dersom faktisk avstand ville
blitt 2 meter, og ingen trapp bygges, er forutsetningene korrekt, og naboerklæring må anses som
gyldig.
Kommunen har ikke anledning til å godkjenne plassering av bygninger med grunnflate over 50
m², nærmere enn 4 meter, uten skriftlig samtykke fra hjemmelshaver/fester av naboeiendom.
For garasjer i en etasje og grunnflate ikke over 50 m², kan kommunen tillate plassering
nærmere enn 4 meter uten samtykke fra nabo, og etter konkret vurdering. Med garasje i 1 etasje
og grunnflate ikke over 50 m², anses gitte naboerklæring som gyldig.
Som det videre fremkommer av situasjonsplan, er garasjens plassering noe forskjøvet i forhold
til bolighuset på tiltaks eiendom. Det vil være et skjønnsspørsmål, men saksbehandler mener
garasjen bør plasseres slik at den ligger noenlunde på linje med boligen. Møneretningen på
garasjen er vinkelrett motsatt av bolighuset. I forhold til garasjens orientering og garasjeportens
plassering, vurderes dette som fornuftig for garasjens utseende. Omsøkte møneretning ødelegger
ikke harmonien på eiendommen.
Konklusjon
Saksbehandler mener garasjens omsøkte høyde, bryter med intensjonen bak bestemmelsen om at
garasjer bare kan føres opp med 1 etasje. Garasjen blir betydelig høyere enn reguleringsplanen
legger opp til for garasjer.
Jfr. Pbl § 19-2, annet ledd, som sier;
”Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.”
Vurderes det at det ikke kan innvilges tillatelse til oppføring av garasjen med omsøkte høyde.
Med bakgrunn i vurderinger gjort ovenfor, er det saksbehandlers anbefaling at det ikke innvilges
dispensasjon vedr grunnflate for omsøkte garasje. Dersom slik dispensasjon avslås, vil det ikke
være behov for å dispensere fra regulert utnyttelsesgrad.
Garasjens utforming er vurdert å bryte med tradisjonell byggeskikk, og dermed ikke tilfredsstille
reguleringsbestemmelse 1.12, vedr harmonisk bebyggelse på eiendommen og omgivelsene.
Det vil oppstå ulemper for naboer og omgivelser, som følge av en garasje som omsøkt, samtidig
som at det er helt klare fordeler for tiltakshaver. Det foreligger byggetillatelse for utebod på
eiendommen, som vil gi god bod plass. Ulempene i forhold til omgivelsene, vil være større enn
fordelene ved å gi dispensasjon. Jfr Pbl 08 § 19-2, kan derfor dispensasjon ikke gis.

Garasje kan oppføres på eiendommen, men da i tråd med reguleringsplanen. Plassering av
garasje må være på linje med bolighuset på eiendommen.
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Nabovarsel
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3
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Det varsles herved om
Søknad om tiltak som krever tillatelse etterplan-og bygningsloven
§20-1

Anlegg
Eiendomsdeling
eller bortfeste

Nybygg
Skilt

Endring av fasade

Riving

Innhegning mot veg

Bruksendring

Annet

Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA)
mindre enn 1000 kvm SAK10 § 3-2

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Mindre tiltak til bebygd eiendom

Tilbygg < 50 m2
Antennesystern
Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2

Skilt/reklame
Annet pb1§ 20-2 bokstav d
Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt

Dispensasjonetter plan- og bygningsloven kapittel 19
Dispensasjon

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder
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Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel
Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
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Kopi av søknad om tillatelse til tiltak
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Situasjonsplan, avkjøringsplan
Tegninger (snitt og fasade)
Andre vedlegg
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.)
n

(41)
Side 1 av 1
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Gjenpart av nabovarsel
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3
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Dispensasjon
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Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
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Navn

Navn
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E-post
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Postnr.
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Kopi av søknad om tillatelse til tiltak
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)
Situasjonsplan, avkjøringsplan
Tegninger (snitt og fasade)
Andre vedlegg
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Dato

Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver
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Teknisk etat

NABOERKLÆRING

eier/fester

Undertegnede
rtl.

Bnr.

av Gnr.

Feste nr.

gir herved

efeAlns

sitt samtykke til at nabo
som er Eier/Fester av Gnr.
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gis tillatelse til å oppføre

n
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5-

Feste nr.

7-)

nærmere enn 4 meter fra min eiendomsgrense (se veiledning på baksiden).

Jfr. Plan- og bygningsloven § 70

Underskrift:

Skjervøy den c30

Vitterlighets vitne 1:

Vitterlighets vitne 2:

20‘//

' 1

,-1r,

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Veiledning til hva samtykket innebærer/kan innebære:
Denne veiledning er skrevet for at samtykker, skal ha et godt grunnlag for å kunne vurdere om
samtykke skal gis. Veiledningen tar utgangspunkt i Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Plan- og bygningsloven § 70 sier:
1. Bygningens plassering, herunder høydeplassering, og bygningens høyde skal
godkjennes av kommunen. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over
9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kap. VI eller VII For
plassering av tiltak som faller inn under § 93 første ledd, gjelder reglene i kap. XVI
tilsvarende.
Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt.
2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII skal bygning ha en avstand fra
nabogrense som minst svarer til bygningens halve hoyde og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres ncermere nabogrense enn nevnt i
første ledd eller i nabogrense
a) Når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) Ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning
Minste avstand fra bygning til tomtegrense/nabogrense skal altså være 4 meter. Bakgrunnen
for dette er at man ønsker å unngå uønsket fortetning av byggeområder. Viktigere, ligger det
branntekniske/brannsikkerhetshensyn bak denne bestemmelsen. For å hindre spredning av
brann skal det være 8 meter mellom bygninger på naboeiendommer. Unntaket er bygninger
under 50 m2. som ikke skal benyttes til beboelse/varig opphold.
Ved avstander under 4 meter (under 8 meter mellom nabobygninger) vil det normalt bli krav
til å kompensere med branntekniske konstruksjoner (branneellebegrensende konstruksjon o.1.)
Ved samtykke til å fore opp bygninger nærmere enn 4 meter mot nabogrense:
Når eier/fester av eiendom, gis sin nabo tillatelse/samtykke til å føre opp bygning nærmere
enn 4 meter fra tomtegrense, kan dette medføre begrensninger i forhold til eventuelle senere
bygget tiltak denne eier/fester ønsker gjennomført på sin eiendom.

Det legges til grunn at avstand mellom nabobygninger skal være 8 meter. Eventuelt at det må
gjennomføres kompenserende branntekniske tiltak. Dersom, f.eks. nabo, som følge av
samtykke kan bygge med avstand på 2 meter til tomtegrense/nabogrense, og eier/fester har 6
meters avstand, har man 8 meters avstand totalt.
Samtykket medfører imidlertid at eier/fester ikke, uten videre, kan bebygge sin eiendom med
avstand inntil 4 meter. Samtykket gir ny minste avstand til tomtegrense, uten kompenserende
branntekniske tiltak) lik 6 meter.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/1764 -6

Arkiv:

194157/4

Saksbehandler: Bjørn Vidar Johansen
Dato:

22.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
45/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

Arnøyhamn: Dispensasjon vedr. oppføring av garasje og naust.
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningloven 2008 (Pbl 08)
Kommuneplanens arealdel (KAD)
Vedlegg
1 søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg til bolig, naus og garasje
2 søknad om tillatelse til tiltak
3 nabovarsel
4 kart
5 tegninger garasje
6 tegninger naust
7 Bilde av tidligere naust på eiendommen
8 Bilde av grunnmur garasje
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Med bakgrunn i vurderinger nedenfor og med hjemmel i Pbl 08 § 19-2, innvilges
dispensasjon fra:
a. KAD, for oppføring av naust og garasje i LNF sone 2
b. Pbl 08 § 1-8, for oppføring av naust og garasje innenfor 100 – metersbeltet langs
sjø.
2. Da høringsrunde ikke er ferdigstilt, tas det forbehold om dispensasjoner gitt i punkt 1
ovenfor. Dersom høringsrunde medfører innvendinger/merknader mv. som har
betydning for tiltakene, må disse etterfølges.

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av frittliggende garasje
og naust i Arnøyhamn, på eiendommen Gnr. 57 Bnr 4.
Saksopplysninger
Søknad er mottatt 27.04.11, fra Arkitektstua As, på vegne av tiltakshaver Terje Johansen.
Nabovarsel er sendt 19.04.11, det er ikke innkommet merknader/innvendinger til tiltaket.
Omsøkte tiltak ligger i område som er definert som LNF – sone 2 i KAD. Dette er områder hvor
spredt bolig- eg ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates etter nærmere vurdering.
Nærmere vurdering innebærer høringsrunde til relevante høringsinstanser og
dispensasjonsbehandling i Planutvalget.
Høringsrunde er nå igangsatt, men ikke ferdigstilt. Med hensyn til tiltakshavers ønskede
fremdrift, og med bakgrunn i at neste møte i Planutvalget etter 30.05.11 ikke avholdes før
07.09.11, fremmes saken for Planutvalget før høringsrunde er ferdigstilt. Vedtak i Planutvalget
må dermed ta forbehold om eventuelle merknader/innvendinger som måtte komme som følge av
høringsrunden.
Omsøkte tiltak omfatter oppføring av naust og garasje. I tillegg til at området er definert som
LNF sone 2, vil tiltakene medføre brudd på Pbl 08 § 1-8, som gir forbud mot tiltak mv. langs sjø
og vassdrag (innenfor 100 – metersbeltet).
Skredfare
Området er angitt som potensielt fareområde for skred. NGI har utført skrivebordsvurdering,
som ga følgende konklusjon:
”Vi anser sannsynligheten for skred mot nedre del av eiendommen som lavere enn 1/1000 per
år, dvs. at området fra sjøen og opp til kote 15 tilfredsstiller Plan- og bygningslovens krav til
sikkerhet mot skred for bygg i sikkerhetsklasse S2. Dersom det ønskes satt opp bygninger i
området ovenfor kote 15 må vi befare området for å kunne vurdere faren nærmere.”
Omsøkte tiltak ligger nedenfor kote 15, og skredfaren er tilfredsstillende i følge krav gitt i og i
medhold av Pbl 08.
Naust
Naustet er planlagt i 1 etasje, med møneretning vinkelrett mot sjøen. Arealet vil være 35 m².
Slik saken er fremlagt av tiltakshaver vil tradisjonell byggeskikk for naust bli ivaretatt.
Det er spredt naust bebyggelse i Arnøyhamn. Tiltakshaver opplyser at det tidligere har stått
naust med samme plassering. Det er vedlagt bilde fra 60 – tallet som viser dette.
Garasje
Garasjen er planlagt oppført i en etasje, med møneretning vinkelrett mot sjøen. Arealet vil være
42 m². Garasjen vil bli oppført på samme sted som garasje tidligere har stått. På vedlagte bilde,
fremkommer grunnmur etter denne.
Vurdering
Saken må behandles som dispensasjonssak jf. Pbl § 19-2. Ved vurdering av dispensasjon, må
fordelende ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Videre kan ikke dispensasjon gis, dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Plassering
Eiendommen er i dag bebygd med bolig/fritidsbolig. Øvrige bebygde eiendommer i området
består av bolighus, hvor noen også er bebygd med garasjer og naust, slik som nå omsøkt for
denne eiendommen. Utformingen av tiltakene er slik at de er tilpasset tradisjonell byggeskikk på
stedet.
Det er også dokumentert i saken, at det tidligere har stått både naust og garasje på eiendommen,
med samme plassering som nå omsøkt.
Det har ikke kommet innvendinger fra naboer, som har mottatt nabovarsel. Dette medfører at
naboer ikke anser at tiltakene vil føre til ulemper. Saksbehandler kan, med tilgjengelig
informasjon, ikke se at det foreligger forhold som medfører ulemper eller negative konsekvenser
som følge av omsøkte tiltak. Det tas forbehold om at høringsinstanser ikke har gitt sine uttalelser
og vurderinger enda.
Konklusjon
Med bakgrunn i ovennevnte vurderinger, er det saksbehandlers vurdering at omsøkte tiltak kan
gjennomføres, slik som omsøkt. Høringsrunde er imidlertid pågående, og det tas forbehold i
forhold til det. Dersom sektormyndigheter/høringsinstanser har
merknader/innvendinger/retningslinjer e.l. til tiltakene, må disse vurderes.

Terje Johansen
Postboks 135
3071 SANDE i VESTFOLD
Email: terje@johansen.as
Tif/fax. 33 77 73 90/33 77 75 92
Mobil 413 38 245

Sande 2011-04-15

Skjervøy kommune
Teknisk Etat
9180 SKJERVØY
ATT: Bjørn Vidar Johansen

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å RIVE EKSITERENDE TILBYGG, OPPFØRING
AV NYTT TILBYGG, BYGGING AV NY GARASJE OG NYTT NAUST PÅ MIN
EIENDOM 57/4 I ARNØYHAMN SKJERVØY KOMMUNE.

Jeg viser til ovenstående samt til tidligere telefonsamtaler om mitt planlagte byggeprosjekt på
min eiendom. Prosjektet består av følgende:
1)
2)
3)
4)

Riving av eksisterende tilbygg på hovedhuset
Oppføring av nytt tilbygg på hovedhuset
Oppføring av ny garasje på 42 m2
Oppføring av nytt naust på 35 m2

1)

Boligen er på 60 m2 med et tilbygg på 11 m2 pluss overbygd trapp. Jeg ønsker å
rive eksisterende tilbygg som er i dårlig forfatning og erstatte det med et nytt
tilbygg på 20 m2 pluss overbygd trapp. Nytt tilbygg vil bestå av ny trappopp/nedgang, bad, bod og gang. Av estetiske grunner ønsker jeg å bygge taket på
tilbygget med samme takvinkel som hovedhuset. Dette gir da mulighet for å
innrede et ekstra soverom i 2. etasje med to boder. Kjelleretasjen blir utvidet med
en "brønn" for trappenedgang på 4,5 m2. Kjellerinngangen blir flyttet fra sorsiden
til vestsiden. Ellers planlegges det ingen andre forandringer på hovedhuset mht
bærende konstruksjoner.
Det er planlagt oppført en ny garasje på 42 m2. i stenderverk i tre med
selvbærende takstoler. Det har tidligere stått er garasje på omtrent samme sted
som den planlagte plasseringen. Denne gamle garasjen ble tatt av stolluen på 60tallet. Muren er der fortsatt.
Det planlegges nytt naust på 35 m2, i stenderverk i tre og selvbærende takstoler,
på den samme tomten som det gamle naustet stod på. Dette naustet ble også tatt av
stormen. Jeg legger ved et bilde fra 60-tallet som viser at det har stått et naust der
tidligere (se vedlegg Q 1). .leg ser av kartet at det ikke er tegnet inn avkjørsel til
naust. Det foreligger tillatelse fra 50-tallet på nedkjørsel og er rent fysisk til stede,
men trenger litt grus på toppen.

2)

Ansvarlig søker er ingeniør Ragnar Mikkelsen. Han bistår oss i tekniske spørsmål mht til
løsninger og beregninger.

Ansvarlig utførende på membran til våtrom, Verner Thomassen, vil selv søke om lokal
godkjenning ved fremmøte på Deres kontor og legge den nødvendige faglige dokumentasjon.
Ansvarlig rørlegger har etmå ikke oversendt oss de nødvendige vedleggene og disse vil bli
ettersendt så snart vi har mottatt disse.
Undertegnede søker om ansvarsrett som selvbygger. Navarseter mener at selvbyggeren
fortsatt eksisterer. Jeg mener at jeg har den nødvendige kunnskapen som skal til for å
gjennomføre et slik lite prosjekt. Av prosjekter som jeg har gjennomført, kan nevnes:
1)
2)
3)
4)

Ansvarlig for utbygging av fiskebruk i Loppa på totalt 540 m2. Restaurering av
kai ved pæling av nye pæler og nytt dekke med 15 em nytt betongdekke.
Ansvarlig for bygging av ny butikk i 2 etasjer, hver etasje på 144 m2
Jeg har bygget på min egen bolig i Sande.
Gjennomfort et prosjekt i Drammen hvor jeg bygget om et gammelt samvirkelag
på 200 m2 i to etasjer til 5 nye leiligheter, samt riving av lagerdel på. Jeg legger
ved noen bilder (se vedlegg Q 2 og Q3) av dette som også kan bekreftes av Ragnar
Mikkelsen som var ansvarlig søker på dette prosjektet.

Jeg håper at min søknad blir behandlet på en rask og positiv måte. Dersom tillatelsen på
naustet må ut på en høringsrunde, ber jeg om at punktene 1 til 3 i prosjektet kan behandles
uavhengig av punkt 4, slik at vi kan komme i gang med byggingen til sommeren. For øvrig
viser jeg til vedlagte tegninger og beskrivelser. Dersom det er noe som er uklart, treffes jeg på
mail eller telefon 33 77 73 90/ 413 38245.
Med vennlig hilsen
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Søknad om tillatelse tU tiltak

n

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtdige arbeidsplasser?

etter plan- og bygningsloven § 20-1

•

Z

Nei

Hv,s ja, skal samtykke innhentes fra
Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

RammetiIIatelse
Ett-trinns søknadsbehandling
Oppfy les v ikårene for 3 ukers
saksbenandling, jf. § 21-7 annet lodd?

Berører tiltaket byggverk oppført før 185(1,
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Nel

Ja

t:i Ja

Fore:gger sentral godkjerming?

Ja

Z

Nel

Hvis ja, skal uttalelsefra fylkeskommunen foreligge før
igangsetting av tittaket.
OpplysnInger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vi bli reg strert i rnatnkkelen.

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker
Hvis nei. vedlegg bygglyankett 5159.

I

I Ne

Søknaden 'elder
Gir ,
57

Eiendomi
byggested

Bir.
4

Festenr.

Nye bygg og anlegg

Nytt bygg *)

2
ri
11
I

I

Parkeringsplass )

Anlegg

.1Tilbygg, påbygg, underbygg ")

Endring av bygg
og anlegg
Endring av bruk

Ti Itakets art
pb1§ 20-1

I Bygn. pekode (jf. s. 2)

Annet NB
eAsUk;
Tv

Fritidsbolig

I Bolig

Riving

Veg

Vesenthg terrenginngrep

Fasade

Konstruksjon

Reparasjon

Bruksendring

Vesentlig endring av tidligere drift

Anlegg

Ombygging

Hele bygg )

Deler av bygg

Bygn.tekn. installasj."")

Nyanlegg ")

Endring

Endring av bruks»
enhet boti
Innhegning, skilt

Oppdeling

SarnmenføynIng

Innhegn,ng mot veg

Reklame, skilt, mnretning e.l.

(flere 3.eyssmulig)

Kommune
SKJERVØY

Poststed
ARNØYHAMN

Postnr.
9192

Adresse
ARNØYHAMN

Planlagt
bruk/formål

Bolignr.

Seksjonsnr. Bygningsnr.

I

Anlegg
Reparasjon

Opprettingfendring av
Grunneendom )
Anteggseiendom )
matrikkelenhet***)
-*)Bygghlankett 5175 fylles ut og
"*) Gjekler kun når wIstallasjonen
vedlegges. (Vedlegg gruppe A)
ikke er en del av et større

Festegrunn over 10 år )

Arealoverføring )

***). Unnfatt fra krav om ansvarsrett.
Behandles etter matnkkelloven.
Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

Vedlegg
Bestmvelse
av verregg

Nr. fra

Ikke
refevant

ti

Li

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygnfrIgsspesifikasjon(Byggbfankett 5175)
Dispensasjonssøknad (begrunnelseivedtak) (pbl kap. 19)

i.

Nabovarsling (gjenpartInabomerknader/kommentarertil nabornerimader)
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

Li
[11

Tegninger

I I

Redegjørelserfkart

t - kr

9

Søknad om ansvarsretugjennOrnføringsplan
Boligspesifikasjon

i Matrikkelen

Uttalelse/vedtakfra annen offentlig rnyndighet
RekvisisjOn av Oppmalingsforretning
—
Andre vedlegg

Erklæring og underskrift
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningstoven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis unktige opplysninger.
Ansvarligsøkerfor tiltaket
Tittakshaver
Foretak
ARKITEKTSTUA AS

Org.nr.
{ 982 519 837

Admsse
Postbcks 231
Postnr.
3054

Adresse
Postboks 135
Poststed
KROKSTADELVA

Kontaktperson
Ragnar Mikkelsen
E-post
post@ark:tektstua.no
Dato

Navn
Terje Johansen

Postnr.
3071
T&efon
92022977

Mobiltoiefon

Poststed
SANDE I VESTFOLD

Eventuelt orgaNsasjonsnummer
E-post
tene@johansen.as

Underskrift

Telefon (dagtid)
rskrift

/S
Gjentas Me-d-b-W.i.,:okstavw
Ragnar MiktWsen
Standard Norge. Byggbiankett5174 jul: 2010, utgave

Gjentas med blokkbokstaver
Terje Johansen
Stde 1 av 2

standard
nr)rge

•,4

Gjenpart av nabovarsel
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak på eiendommen:
Gnr.

Enr.

57

4

Festenr.

Seksjonsn't:

Eiendornrnensadresse

ARNØYHAMN
Postnr.

Poststed

9192

ARNØYHAMN

(fr<T1.1
"A 'VØY
Eierifester

TERJE JOHANSEN
Det varsles herved
Søknad om tiltak som krever tillatelse etterpIan- og bygningsloven § 20- 1

Nybygg

Anlegg
Eiendomsdeling
eller
bortfeste

Skilt

Endnng av fasade

Riving

Innhegning mot veg

Bniksendring

Annet

Søknad om tiltak etterplan-og bygrungsloven
§ 20-2

Driftsbygning
i landbruket med samlet bruksareal (BRA)
1 mindre enn 1000 kvm SAK10 § 3-2

1Midlertidig bygning, konstruksjorte/ler anlegg

Mindre tiltak til bebygd eiendom

Tilbygg < 50 m2

Antennesystem

FrIttliggendebygning (ikke boligformal) < 70 m?

I

Skitt/reklame

Annet pb1§ 20-2 bokstav d

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddef og motsatt)

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19
Dispensasjon
Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder
1) RIVING AV EKS1STERENDETILBYGG MOT ØST PA CA10 M2.
2) BYGG1NGAV NYTT TILBYGG MOT ØST PA CA 20 M2.
3) BYGGING AV NY GARASJE PÅ 42 M2. 4) BYGG1NGAV NAUST PA CA 35 M2
Spørsmål og merknader vednarende nahavarsel
Eventuelle merknader ma være kommet til ansvarkg søkeritiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiftakshaver
Kontaktperson
Navn
Navn
ARK1TEKTSTUAAS
Ragnar Mikkelsen
Besøksadresse
E-post
Postadresse
POSTBOKS 231
Postnr

3054

Mobil

Telefon

1Poststed

KROKSTADELVA

Søknaden kan ses på hjemmeside.1 www.
Postadresse
POSTBOKS 231
-post

Navn

Merknader sendes:

ARKITEKTSTUA AS
ostnr.
ostst
3054
KROKSTADELVA

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe I

fra -til

Ikke
relevant

Kopi av søknad om tillatelse til tiltak
Dispensasjonssøknad(begrunnelse/vedtak) (pb1kap. 19)
Situasjonsplan. avkjøringsplan

I

t9

Tegninger (snitt og fasade)
Andre vedlegg
Underskrift
Sted
KROKSTADELVA

-TDato
2011.04.15

LInderskrift

ansvartgse_k_er_-_,11.e.L.tittakshav7

1

Gjentas med blokkbokstavert
4ragner-M+4Ekelsen

©StandardNorge.Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1
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Kvittering for
nabovarsei

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kv ttering.
Ved personlig overlevoring vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt

Eiendomtbyggested
Gnr.
Bnr.
4
57

Festenr,

Seksionsnr,

Adresse

Seksjonsnr.

Elersifesters navn

Nabo-/gjenboerelendom
Gnr.
57

Bnr.

Nabo-/gjenboereiendomeier/fester

Festenr.

Jan Ketil KarlSen

122

Adresse

Adresse

Denne del kkstres på kvitteting
RR1898 1128 9 NO

Bjetkvolt 9
Postnr.

Poststed

Postnr.

Poststed

9192

ARNØYHAMN

9152

SØRKJOSEN

Dato

Sign.

Personlig kvfttering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

Nabo4gjenboereiendom
Gnr.

Bnr.

Nabo-tgjenboereiendom elertfester

Festenr,

Seksjonsnr.

Adresse
Postnr.

Eiersifesters navn
Adresse

Poststed

Postnr.

Personlig kvittenngfor mottatt varsal

Varsel er mottatt

Dato

Samtykker

Poststed

Bnr.

Festenr.

I Sign.

Erersifesters davtt
Adresse

Poststed

Postnr.

vittering for mottatt varsel
Personlig kDato

Varsel er mottatt

Poststed

S,gn.

Wr.

Festenr.

Nabo-igjenboerelendom eler/fester
Seksjonsnr.

Adresse
Postnr.

Elersifesters navn

Adresse
Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

P1 Varsel er mottatt

Postnr.

Poststed

Dato

Sign.

Bnr.

—

Festenr.

Nabo-/gjenboereiendomeiertfester
Seksjonsnr.

Adresse
Postor.

Poststedets reg.ttr.

1Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Poststedets reg.nr. —

Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gro.

Poststedets reg.nr.

Nabo-/gjenboereiendom etertfester
Seksjonsnr.

Adresse
Postnr.

_—

i tiltaket

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr

Poststedes reg.nr.

Eierstfesters navn
Adresse

---TPoststed

! Personlig kvittoring for mottatt varset
[--1

Varsel er mottatt

Postnr.

Poststed

Poststedets reg.nr.

Dato

1Samtykker i tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger:

E")

Sign.
L

@Standard Norge, Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1
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Kvitteringfor
nabovarset

NabovarSelkan enten sendes som rekommandert sending etler overieveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse På at varstet er mottatt.

Eiendom/byggested
Gnr.

Ber.

57

4

Gnr.

Bnr.

57

5

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse

ARNØYHAMN
Naba-/gjenboerelendom
t Festenr.

Nabo-igjenboerelendom eler/fester
Seks onsnr.

Eiersgesters navn

Renate Mosesen

Adresse

Adresse

Dennedet klistrespå kvittering
RR1896 1121 3 NO

Kart johan gt. 25
Postnr.

Poststed

Postnr,

Poststed

9192

ARNØYHAMN

2335

STANGE

Dato

Sign,

Persontigkvittering for mottatt varsel

N Varsel er mottatt

Samtykkeri tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Bnr.

57

5

Poststedets reg.nr.

Festenr,

Nabo -Igjenboereiendom eierlfester
Seksjonsnr.

Eiersifesters navn

Martin og Ellinor Martinsen

Adresse

— –
Dennedel klistrespå kvittering
Rfl 1698 1122 7 NO

Adresse

Oplandsgt. 13 A
Postnr.

Poststed

9192

ARNØYHAMN

Personlig kvittenng for mottatt varsel

Varset er mottatt

-POster.
2315

Poststed

Dato

SIgn.

Sanitykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Bnr.

57

18

Festenr,

Nabo-/gjenboereiendorn eler/fester
Seksjonsnr.

Eiersifesters navn

AUD BIRGIT M KARLSEN

Adresse

Adresse

Dennedel klistrespå kvittenng
RR 1898 1f 23 5 NO

Postbiks 394
Postnr.

Poststed

Poster,

Poststed

9192

ARNØYHAMN

9180

SKJERVØY

Dato

Sign.

Personfigkvittering tor mottatt varsei

Nabo-/gjenboereiendom
8nr.

57

98

Festenr,

Nabo-/gjerrboereiendom eier/fester
Seksjonsnr.

Adresse

Dennedel kbstrespå kvittering
RR 1698 1124 4 NO

POstnr

Poststed

Poster.

Poststed

9192

ARNØYHAMN

9192

ARNØYHAMN

Dato

Sign.

Personlig kvittenng lor mottatt varsel

Ger,

57

er mottatt

I1

Nabo-Igjenboerelendom
— TFestenr.
121

I Ber.

Nabo-Igjenboereiendom eier/fester
Seksionsnr.

Eiers/festers navn

Svein Roger Karisen
Adresse

Postnr.

Poststed

9192

ARNØYHAMN

Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Pos stedets reg.nr.

Samtykker i tiltaket

Adresse

1

Efersifesters navn

Stig Atle og Benthe Hilda Stokvik

Adresse

Varsel

Poststedets reg.nr.

i Samtykker i tiltaket

Varsel er mottatt

Gm.

Poststedets reg.nr.

HAMAR

Li

Dennedel kfistrespå kvittering
RR 1698 1127 5 NO

Postnr.
9192

Poststed

Dato

Sign.

Poststedets reg.nr.

ARNØYHAMN

Samtykker i tIltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger.
Ce)
Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010,utgave I
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'rd-c
Poststed
3071 SANDE VESTFOLD

resse
POSTBOKS
135
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•

Adresse/
A1I4Ø‘,11ANIN

MN

Adresse
POSTBOKS394

Poststed
SKJERVØY'

Adresse
ARNØYHAPAN

Poststed
9192 ARNØYHANIN

Adresse
RNØYHAMN

!Poststed•
b192 ARNWHAMN

Adresse
ARNØYHAt4i

!Poststed
19192ARNØYHAMN

Adresse
BJØRKVOI1
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/3937 -20
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24.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
46/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

Friluftskartlegging for Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Arbeidet med kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Skjervøy tas til orientering.
2. Arbeidet sendes ut på høring med høringsfrist 4 uker.

Saksopplysninger
Sammendrag
Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Skjervøy er nå ferdigstilt.
Kartleggingen er en ren friluftsfaglig kompetanse som gir kommunen et godt verktøy for å
vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante
sammenhenger. Kartleggingen vil vise hvilke områder som er tilrettelagt og hvilke som trengs
tilrettelagt.
Med kartleggingen har vi nå et godt faglig grunnlag for å veie friluftsinteressene mot andre
interesser i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser. I saken
foreslås det hvordan friluftskartleggingen skal komme til anvendelse i den kommunale
saksbehandlingen, ved planlegging etter ny plan og bygningsloven.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Skjervøy har unike friluftslivsområder som er kommunens største ressurs for aktivitet og
rekreasjon. For å sikre friluftslivsmulighetene, er det avgjørende å ha kartfestet og verdisatt
arealene. Med bakgrunn i dette har Troms fylkeskommune bedt kommunene i Troms med på et
kartleggingsprosjekt. Samtlige kommuner har meldt sin interesse. Prosjektet er finansiert over
midler fra Troms fylkeskommune.

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er en faglig basert kartlegging og verdisetting
av friluftslivets arealer basert på Direktoratet for Naturforvaltning sin veileder Kartlegging og
verdisetting av friluftsområder. Målet med kartleggingen er å få kartfestet, verdisatt og prioritert
arealer for friluftsliv i kommunen, og sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon både
for kommunens eget arbeide og for eksterne parter.

Innholdet i kartleggingen
Områdene som er kartlagt er mye brukt og har mange brukere, både blant lokalbefolkningen og
tilreisende. Det dreier seg om større, sammenhengende tur- og naturområder. Det kan være
mindre områder med spesielle kvaliteter og områder med potensial utover dagens bruk.
Områdene er avgrenset i kart og kategorisert etter bruksomfang. Deretter er områdene verdisatt,
og det gitt en egen beskrivelse for hvert et faktaark som beskriver kvaliteter og bruk.
Metodikken gjør kartleggingen etterprøvbar og vurderingene er synlige for de som skal bruke
materialet. Det er viktig å se kart og faktaark under ett.
Områdene er verdisatt fra D til A, hvor D er det laveste og A er ”indrefileten” av områder.
Relativt mange områder i Skjervøy har fått høy verdi (A og B). Dette gjenspeiler en viktig
kvalitet i kommunen.
Prosess
Troms fylkeskommune har vært ansvarlig for det faglige innholdet i kartleggingen,
digitalisering og koordineringen av prosjektet mellom kommunene. I Skjervøy kommune har
Kultur og undervisningsavdelingen hatt det lokale prosjektansvaret, hvor det er etablert en egen
arbeidsgruppe der Asle Amundsen, Eivind Mathisen og Trond Østvang har deltatt sammen med
folkehelsekoordinator Rita Mathiesen, for å framskaffe og vurdere informasjon.
Anvendelse i kommunal saksbehandling
Friluftslivskartleggingen gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i
areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Sammen med andre
temakartlegginger gir dette god oversikt over viktige ressurser i kommunen. Avveiningen mot
andre interesser må gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske
prosesser.

Vurdering
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Område 1941-001
Storbuktdalen (med "Familiegropa")
Områdetype:Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer

2

3

4

Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/nasjonalebrukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

X

Opplevelseskvaliteter
i

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

X

X

Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi? Som for eksempel
offersteder, "k'ærli hetsstien", f eil o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

X

Inngrep

Er området inngrepsfritt?

X

Støy

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagens bruk?

X

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

X
A (Svært viktig)

Opplevelseskvaliteter
2
Symbolverdi

SUM

5
X

X

X

X

Kommentar
Familievennlig område. Utfartsted for lokale for skiturer hele vinteren og spesielt i påsken.Jaktområde (rype og elg)
og fint bærterreng. Stangfiskefra brua og området rundt brua over til Skjervøya.Påsørsiden av brua er det også
parkeringsplass,grillhytte og fiskerampe tilrettelagt for rullestolbruk.

Skjervøy 18.05.2011

Område 1941-022
Elvedalen
Områdetype:Særligekvalitetsområder
1=Liten verdt 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2

Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempel
offersteder, "Wærli hetsstien", feil o li nende.
Beiter det bufe (sau,hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

2

3

X
X
X
X
X
X

X

B (Viktig)

Kommentar
Fint område med fine fiskevann, bålplass og en sti som går til Skardalen ved Lauksund.Mye rein i området.

Skjervøy 18.05.2011

4

5

Område 1941-021
Lauksund
Områdetype: Store turområder med tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2

Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempei
offersteder,
hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau,hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

Symboiverdi

2

3

4

5

X
X

X

SUM

Kommentar
Området har et flott jaktterreng hvor det arrangeresjakthundtrening med utgangspunkti Gjestestuai Lauksund.Der
er ogsåei grillhytte, gapahuk,kultursti og hellegraveri området. Det er ogsået landskapsvernområdei Tjuvdalen
som er opprettet for å bevare geologiskespor etter isenstilbaketrekning fra siste istid.

Skjervøy18.05.2011

Område 1941-005
Hakstein
Områdetype:Strandsonen
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personersom ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter2
Symbolverdi

3

4

5

X
X

Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempel
offersteder, "k"ærli hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau,hest, storre, geit) i området?

X

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

X

Inngrep

Er området inngrepsfritt?

Støy

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

X

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

X

SUM

2

X

X

C (Registrert)

Kommentar
Dette området er kun tilgjengelig med båt, og videre skjermet ved restriksjoner på ilandstigningog ferdsel deler av
året. Øya og området rundt er del av et naturreservatmed ferdselsforbud i hekkeperioden. Men utenom denne
perioden brukes sørspissenav øya av båtfolk til bålkosog rasting.

Skjerway18.05.2011

Område 1941-003
Taskebyhalvøya
Områdetype:Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2

Beite 3.

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempel
offersteder,
hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau,hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengelighetengod, eller kan den bli god?

Symboiverdi

SUM

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
B (Viktig)

Kommentar
Populært turområde for lokalbefolkningen. Turstier i lett skogsterreng, jaktområde (kun elg), mulighet for å finne
både bær og sopp. Tre populære badestrender (sandstrender) befinner seg på halvøya; Simavåg,Sandvågen og Lille
Taskeby.Det padles også endel i området.

Skjervøy 18.05.2011

Område 1941-014
Follesøyene
Områdetype:strandsonen
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2

4

5

X
X

Beite 1

X

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

X

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengelighetengod, eller kan den bli god?

SUM

3
X

Har området en spesiellsymboiverdi? Somfor eksempel
offersteder, "k"ærli hetsstien", f"ell o li nende.
Beiter det bufe (sau,hest, storfe, geit) i området?

Symbolverdi

2
X

X

X
X
X

X
C (Registrert)

Kommentar
øyene huser et fuglefjell med yrende aktivitet i hekkeperioden.Store Follesøyog sundet i mellom øyene inngår i et
naturreservat som skal verne om fuglefjellet. Derfor er det ferdselsforbud fra 1.april til 31.juli i hele verneområdet
på land, inkludert E-holmen+ sjøen 50 m ut fra land på nord- og vestsidenav Store Follesøy.På Lille Follesøy
(fuglefredningsområde)kan man gå i land, men må vise hensyntil fuglelivet. Her er ankerplassfor båter og en fin
badestrandsom benyttes av lokale og regionalebrukere i sommerhalvåret. Man kommer segtil øya med både
småbåt og kajakk.

Skjervøy18.05.2011

Område 1941-016
Uløybukt
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging
1=Litenverdt 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk
Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2

Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempel
offersteder,
hetsstien", feIl o li nende.
Beiter det bufe (sau,hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Er området inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

Symbolverdi

SUM

2

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

3

4

5

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B (Viktig)

Kommentar
Uløyahar stor symbolverdi for skiturister fra resten av Europa,og det er stor toppturaktivitet på øya vinteren
igjennom. Det er en godt kjent skitraversmellom Uløybukt og Havnnesover toppene, og skiturister leggertil med
båt både på vestsiden(Havnnes)og østsiden(Klauvnes)av øya . Man kan ogsåta en avstikker ut på Sæterakslafra
dennetraversen. I bratthenget under Skrednesfjelletog i elvedalen (Mettengelva)er det skredfarlig vinterstid. Men
til tross er det mye skiaktivitet på denne siden av øya, i sidene på nordsiden av Sæteraksla.Ellersgår det en fin
sommersti til Mettengfossenog en sti parallelt med kraftlinja til helt Rakkenesbukta.Det går ferge fra Rotsund,
innom Havnnesfør den ender på Klauvnes,helt i nordenden av veistykket på nordøstsidenav Uløya. Om vinteren
går det scooterløypefra Bergli til Storvik, og det isfiskespå vannene.
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Område 1941-012
Vorterøy
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter2
Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempel
offersteder, "k'ærli hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X

X

X
C (Registrert)

Kommentar
Relativt flat øy med lett tilgjengelige arealer. Det går sti rundt øya og til Viten (varde), Trollvatn, Djupdalen og
Tromdalen. Det jaktes på rype og plukkes bær over hele øya. Elgog rein beiter også der. Skiturister fra Europa ligger
ofte ved kai i seilbåt og bruker skiløyper til Viten. Det arrangeres turmasj på øya sommer og vinter.

Skjervøy18.05.2011

Område 1941-023
Arnøyhamn - Haugsnes
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi; 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk
Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personersom ikke er lokale?
Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

X

X

Opplevelseskvaliteter 2

Beite i

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempel
offersteder,
hetsstien", feIl o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

3

4

5

X

Opplevelseskvaliteter 1

Symbolverdi

2

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?
X

X

X
X
X
X

X
X
B (Viktig)

Kommentar
Flott område som brukes mye av lokale og en del av tilreisende året igjennom. Det er en åpen hytte ved
Sløkedalsvatnan,flere trimbøker, lysløype,turstier og scooterløype i området. Fint bærterreng. Det beiter en del sau
og bufe i området, og det er tidvis svært mangerein.
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Område 1941-008
Hellnesodden
Områdetype: Særlige kvalitetsområder
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2

Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempel
offersteder, "Wærli hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau,hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Symbolverdi

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

2

3

4

X

B (Viktig)

Kommentar
Turområde med flott utsikt, særsegnet for å se midnattsol. Kjærlighetsstiog grue til møljekoking er det ogsåpå
odden. Området er mye brukt av lokale. I tidligere tider var det uttak av tory og skifer i området.
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5

X

Område 1941-024
Haukøya
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi? Somfor eksempel
offersteder,
hetsstien", feIl o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C (Registrert)

Kommentar
Øya er kun tilgjengelig med båt, og lokale bruker øya som fritidssted. Det er endel jaktaktivitet på øya, hovedsakelig
småvilt som rype og orrfugl. Det er registrert 3 elg på øya pr 2011. Området ovenfor Balnessetvar tidligere et godt
område for plukking av måsegg,men disse hekker ikke lengre på øya. Stien fra Vinkenes til Finnvika er mye brukt til
turgåing. Til rundt 2005 ble arrangementet "Haukøydagene" avholdt på øya med ca 2-300 deltakere. Det kan være
aktuelt å arrangere dette i framtiden. Det fins mange kulturminner på de gamle boplassene i hytteområdet.
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Område 1941-004
Taskeby - Sæternes
Områdetype:Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

2

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

X

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

X

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Somfor eksempel
offersteder,
hetsstien", feil o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Er området inngrepsfritt?

Støy

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

4

X
X
X

SUM

Kommentar
Området har turstier og turbok (på Sæternes).Bær- og soppterreng, jaktområde (kun elg).
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3
X

X

X
X
A (Svært viktig)

5

Område 1941-020
Øvrige Arnøy
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk
Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Somfor eksempel
offersteder,
hetsstien",fell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiellbruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

2

3

4

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

X
X
X

X

X
X
C (Registrert)

Kommentar
De øvrige områder på Arnøya er hovedsakeligbrukt til friluftsaktiviteter som jakt, fiske, turgåing på ski og til fots
samt bærplukking, men ogsåtoppturaktiviteter på Singeltindenog aktiviteter i fjæra. Det er et variert og villt
landskaphvor man kan få opplevevillmarka uforstyrret.
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Område 1941-015
Arontinden
Områdetype: Særlige kvalitetsområder
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi

2

3

4

5

X
X
X
X

Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempel
offersteder,
hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

X

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

X

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

X
X
X

X

X
B (Viktig)

Kommentar
Fin topp for toppturer på ski og til fots, stien er skiltet og tydelig i terrenget. Mye brukt av lokale på øya. God utsikt
fra toppen over omkringliggende øyer og fjelltopper. Vær imidlertid obs på rasfare i bratthenget under Arontind.
Nord-Uløy er tilgjengelig med ferge til Klauvnesfra Havnesog Rotsund.
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Område 1941-019
Trolltinden
Områdetype: Særlige kvalitetsområder
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi

2

3

5

X
X
X

Beite 1

Har området en spesiell symbolverdi?Somfor eksempel
offersteder,
hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

X

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

X

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

4

X

X
X

X
X
X

B (Viktig)

Kommentar
Godt kjent toppturlokalitet vinterstid, hvor det er lett å følge merkingentil anleggsveientil TV-mastapå toppen. Det
er veldig værhardt på toppen, så vær obs på at det kan falle store isflak av veggenepå tårnet når det går mot vår,
hold avstand. Det kan ogsåbyggeseg opp en stor fokkskavl på stupkantenved tårnet, og man bør være spesielt
forsiktig der. Men det er en helt fantastisk utsikt fra toppen hvor man visstnok kan se hele 7 prestegjeld.Sommerstid
er det ogsågreit å følge anleggsveientil toppen og få med seg midnattsola og utsikta utover "hele" Nord-Troms.
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Område 1941-009
Nikkeby - Ramberg
Områdetype:Strandsonen
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Somfor eksempel
offersteder, "k'ærli hetsstien", feil o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

2

3

5

X
X
X
X
X
X

B (Viktig)

Kommentar
Turområde med mye kulturhistorie og minner fra både krigstid og tidligere bosetting. Det er satt opp egne
informasjonstayler om dette i en kultursti. Flott bærterreng og jaktterreng.
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4

Område 1941-018
Årviksand
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Storverdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk
Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi

2

3

4

5

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Somfor eksempel
offersteder, "k'ærli hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau,hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

X
X
X

SUM

Kommentar
Godt tilrettelagt og en god del brukt nærturområde. Her fins blant annet grillhytte, danseplatt, merkedeturstier og
kultursti. Det går ogsåen merket sti til Rotvåghulahvor man finner en minneplate over de falne. Hellegraverog
gammel bosetning fins ogsåi området. Utmerket terreng for bærplukking,fiske og jakt (hare, rype). Det kommer
jegere fra hele regionen hit. Det foregår ogsåopptrening av jakthunder i området. Obs.det er mye sau og rein i
området.
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Område 1941-013
Kobbepollen (lille og store)
Områdetype: Strandsonen
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/nasjonalebrukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Som for eksempel
offersteder,
hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

2

3

4

X
X
X
X
X
X
X
X

X
A (Sværtviktig)

Kommentar
To strender som brukes svært mye av lokalbefolkningentil bading og ulike fjæreaktiviteter. Lille Taskebyhar en
langgrunnstrand som brukes aktivt til utflukter av skoler og barnehager(overnatting i lawo/telt, bålkos,
bærplukking, lek i fjæra). Det er vei ned til sjøenved Kobbepollen.
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Område 1941-017
Nord-Uløy
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiell symbolverdi?Somfor eksempel
offersteder,
hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Er området inngrepsfritt?

Støy

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C (Registrert)

Kommentar
Dette relativt flate området mellom fjellene på sørvestsiden av øya og Arontinden i nordspissen er et flott
turområde med vatn, myr, rabber og fjære. Her finner man blant annet kulturminner som hellegrav og
naturfenomener som huler langs strandlinja mellom Klauvnesog Storvik. Det flate terrenget sørger for flott utsikt
mot Lyngsalpanog midnattsola, og lett terreng for bærplukking og jakt. Det er parkeringsplass på Klauvnes,skiltet sti
inn til Storvik og Rakkeneset,bålplassi Storvik. Det har brukt å være flott fisk i vannene i området, men i nyere tid
har fisket blitt dårligere. Det ligger hytter i området.
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Område 1941-010
Laukøya
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personer som ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

X

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

5

X

Beite 1

Er området inngrepsfritt?

4

X

X

Inngrep

3

X
X

Har området en spesiell symbolverdi?Somfor eksempel
offersteder, "k"ærli hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Støy

2

X

X
X
X

X
C (Registrert)

Kommentar
Fjellområdet på øya har flere turstier, hvor noen er godt opparbeidet og andre er mer eller mindre gjengrodd. Men
langstraseen er det to varder, fiskevann med røye og ørret, en åpen hytte med mulighet for overnatting og
matlaging. Flott terreng for bærplukking og jakt (hare og rype).Ved Novavar det tidligere ei fiskerhytte som ble
benyttet som ly når det var dårlig vær på sjøen.
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Område 1941-011
Krøkebærvika
Områdetype: Strandsonen
1=Liten verdt 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personersom ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Somfor eksempel
offersteder,
hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

2

3
X
X

X
X
X
X

X

X
B (Viktig)

Kommentar
Flott familievennlig område i fjæra for mangeslagsaktiviteter, samt bålkos og kaffekoking. Utfartsted for
fastboende på øya, brukes daglig gjennom hele barmarkssesongen.Bærterreng.

Skjervøy18.05.2011

4

5

Område 1941-002
Kågen
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personersom ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi

2

3

4
X

X
X
X

Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Somfor eksempel
offersteder,"k'ærli hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau,hest, storfe, geit) i området?

X

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

X

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

X

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

SUM

5

X

X
X
X

B (Viktig)

Kommentar
Yndet toppturlokalitet med mangetilreisende toppturentusiaster fra inn- og utland. Kågtinder Norges3. høyeste
fjelltopp på ei øy. Bratt og dramatisk terreng. Jaktområde(rype og elg) og bærterreng. Vandresti rundt hele øya
(inkludert Taskebyhalvøya).Ved Breikågenkan man se gamle boplasserog ved Lutbergfinner man en hule ved
"RebekkasFryd". Der er det tilrettelagt med bord, benker og bålplass.Øya er svært mye brukt av lokalbefolkningen
til alle typer friluftsliv. Større inngrep inkluderer trykkbasseng,kraftverk, steinbrudd, hytter, vei og fergekai.

Skjervøy 18.05.2011

Område 1941-006
Sandøra
Områdetype: Strandsonen
1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personersom ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi
Beite 1

Har området en spesiellsymbolverdi?Somfor eksempel
offersteder,"Wærli hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

Inngrep

Erområdet inngrepsfritt?

Støy

Erområdet lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

2

3

4

5

SUM

Kommentar
Turområde med turstier, badestrand og bærterreng. Det padles også en del her. Vei og god parkering. Ligger nært
et regulert industriområde.

Skjervøy18.05.2011

Område 1941-007
Skjervøy
Områdetype: Store turområder med tilrettelegging
1=Liten verdt 5=Stor verdi

1

Verdisettingsfaktorer
Bruk

Hvor stor er dagensbrukerfrekvens?

Regionale/ nasjonale brukere

Brukesområdet av personersom ikke er lokale?

Opplevelseskvaliteter 1

Har området spesiellenatur- eller kulturhistoriske
o levelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

Opplevelseskvaliteter 2
Symbolverdi

2

3

4

X
X
X
X

Beite1

Har området en spesiellsymbolverdi?Somfor eksempel
offersteder,"k'ærli hetsstien", f ell o li nende.
Beiter det bufe (sau, hest, storfe, geit) i området?

Beite 2

Beiter det elg eller rein i området?

X

Inngrep

Er området inngrepsfritt?

Støy

Er området lite påvirket av støy fra trafikk eller lignende?

Potensiell bruk

Har området potensial utover dagensbruk?

Tilgjengelighet

Ertilgjengeligheten god, eller kan den bli god?

X
X
X
X
A (Sværtviktig)

SUM

5

X
X

Kommentar
Meget godt tilrettelagt for friluftsliv og mye brukt nærturområde.Turveier (sommer og vinter), merkede turstier,
trimpostkasser,gapahuker,bord og benker finnes over hele øya. I tillegg finner man krigsminner på Engnes,kultursti
på Skattøra, lysløyper,bade/fiskevann,naturklatrejungel, kjærlighetsstiog Skjervøykongenshule på Stussnes.

Skjerway18.05.2011

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/2066 -2

Arkiv:

194169/51

Saksbehandler: Bjørn Vidar Johansen
Dato:

23.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
47/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

Lailafjellveien 17: Dispensasjon vedr. tilbygg til bolig - utvidelse av garasje
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08)
Reguleringsplan for Dreyerjorda
Vedlegg
1 Søknad om dispesasjon
2 Naboerklæring Kristian Bakke
3 situasjonskart
4 tegninger
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Jf Pbl 08 § 19-2 og vurderinger gjort nedenfor, innvilges følgende dispensasjoner fra
reguleringsplan for Dreyerjorda:
 Punkt 1.11 – utnyttelsesgrad. Utnyttelsesgraden på eiendommen settes til 39,5 %
 Punkt 1.6. Garasjen kan oppføres med total grunnflate 45,5 m²
2. Jf Pbl 08 § 19-2, stilles det som vilkår for dispensasjoner i punkt 1 ovenfor, at det ikke
vil være anledning til å føre opp påbygg over garasjen. Dette med bakgrunn i at dette vil
medføre uønsket fortetning av området.
3. Jf. Pbl 08 § 29-4, gis det tillatelse til at bygningen plassers nærmere enn 4 meter fra
nabogrense. Dette gis med bakgrunn i at nabo i Lailafjellveien 21 har gitt skriftlig
samtykke til tiltaket.

Bakgrunn for saken
Skjervøy Kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg til bolig – utvidelse av
garasje i Lailafjellveien 17 på Skjervøy.

Saksopplysninger
Søknad om tillatelse til tiltak, mottatt 11.05.11 fra Jørn – Cato Angell. Nabovarsel er sendt ut.
Naboer har krysset av for samtykker i tiltaket, og det er ikke innkommet noen merknader til
tiltaket.
Tiltaket er oppføring av tilbygg til bolig, og innebærer utvidelse av eksisterende garasje. Tiltaket
vil oppføres i 1 etasje med veranda på taket.
Gjeldende reguleringsplan for området er Reguleringsplan for Dreyerjorda, Skjervøy Kommune.
Brudd på bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl 08
Tiltaket medfører at avstanden til nabogrense mot lailafjellveien 21 blir mindre enn 4 meter,
som angitt i Pbl 08 § 29-4. Angitte avstander i søknad er 1 meter til nabogrense og 6,5 meter
mellom bygningene. Nabo har gitt skriftlig samtykke til dette (vedlagt).
Tiltaket medfører brudd på gjeldende reguleringsplan for området når det gjelder
utnyttelsesgrad. Det er regulert for 30 % bruksareal (BRA) av netto tomteareal.
Omsøkte tiltak medfører 39,5 % BRA av netto tomteareal på eiendommen. En overskridelse på
9,5 %.
Garasjens størrelse vil, etter tiltaket ha en grunnflate på 45,5 m². Reguleringsplanen sier at
grunnflate for garasjer ikke må overstige 30 m². Dermed er omsøkte garasje 15,5 m² større enn
reguleringsplanen gir rom for.
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon vedr. brudd på bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl
08
Vurdering
Omsøkte tiltak medfører brudd på regulert utnyttelsesgrad, garasje størrelse, samt at tiltaket
medfører at avstanden til nabo blir mindre enn 4 meter.
Avstand til nabogrense
I henhold til Pbl 08 § 29-4, kan man bygge nærmere enn 4 meter dersom hjemmelshaver/eier på
naboeiendom har gitt skriftlig samtykke. Det er gjort i denne sak. Det betyr at avstanden til
naboeiendom i utgangspunktet er avklart og ok.
Imidlertid foreligger det krav til branntekniske skiller når avstand mellom nabobygninger blir
mindre enn 8 meter. Omsøkte tiltak skal oppføres i leca vegger og støpt dekke. Dette vil ivareta
krav til brannskiller. Dette vil være en betingelse for en eventuell tillatelse.
Saksbehandler at man må vurdere hensynet til fortetning, når man vurderer avstand til
nabogrense. Dette er sentralt når man vurderer saken og muligheten for å gi dispensasjon fra
bestemmelsene vedr garasje størrelse og utnyttelsesgrad.
Når man skal vurdere muligheten for å dispensere fra reguleringsplanen skal det gjennomføres
en samlet vurdering. Etter en slik vurdering må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større
enn ulempene. Dette fremkommer av Pbl § 19-2.

I utgangspunktet skal det ikke være en kurant sak å få dispensasjon fra bestemmelser gitt i og i
medhold av gjeldende Plan- og bygningslov. Likevel skal man etter samlet vurdering vurdere
mulighetene.
Fortetning
I tettsteder må man påregne at boliger o.l. bygges nærme hverandre, men man må likevel søke å
ivareta kravet om en avstand på 4 meter til nabogrense. Dette for å unngå uønsket fortetning og
ivareta friareal på boligeiendommer.
Avstanden til nabogrense, etter tiltaket, vil være 1 meter. Ca halvparten av dagens avstandskrav.
Mellom tiltakshavers bygning og nabobygning, er det i dag 9 meter. Etter omsøkte tiltak vil
avstanden være 6,5 meter. Dette vurderes, i utgangspunktet som i underkant av ønskelig, og er
mindre enn angitt i gjeldende Pbl (8 meter).
På den annen side er omsøkte tiltak i 1 etasje. Dette vil medvirke til at fortetningen ikke
oppleves så voldsom.
Saksbehandler vurderer at tiltaket, som omsøkt, ikke vil medføre uønsket fortetning.
Saksbehandler ser likevel at det i fremtiden kan komme søknad om å bygge tilbygg/Påbygg over
garasjen. Dersom dette skjer, vil man få en fortetning av eiendommene og boligområdet, som
saksbehandler vurderer som lite ønskelig. Derfor er det viktig å vurdere dette nå.
For å unngå en slik situasjon mener saksbehandler at det må settes som vilkår for evt.
innvilgelse av dispensasjon, at det ikke vil være mulig å gjennomføre eventuelle fremtidige
tiltak som påbygg over garasje på eiendommen.
Garasjens størrelse
Garasjen vil ha en grunnflate på ca 45,5 m². Dette bryter med reguleringsplanens bestemmelser.
Imidlertid har Formannskapet, i sak 023/07, delegert til administrasjonen, myndigheten til å
behandle dispensasjonssaker som gjelder størrelse på garasjer inntil 50 m². Dette er gjort med
bakgrunn i at mange reguleringsplaner i Skjervøy kommune, er gamle og at de ikke lenger
representerer tidsriktige rammer for garasjers størrelse. Det er vurdert at det er en kurant sak, i
de fleste tilfeller, å oppføre garasjer på inntil 50 m².
Omsøkte garasje er innenfor denne delegasjonen. Dispensasjon for garasjens størrelse, er i
utgangspunktet en kurant sak. Dagens garasje er liten i forhold til dagens behov, og tiltakshaver
har uttrykt behov for å finne en løsning.
Av andre løsninger er det en annen som kan være mulig, men som vil bryte med ytterligere av
reguleringsplanens bestemmelser. Det er å bygge tilbygg til bolig mot veien. Dette vil bryte med
byggegrense, og være uheldig i forhold til avstand til vei, snørydding mv. Videre vil en slik
løsning medføre at det blir et tilbygg på hver side av boligen, som er vanskelig å gjøre estetisk
gunstig. Av disse to løsningene mener saksbehandler den beste løsning, er å utvide eksisterende
garasje, slik som omsøkt.
Med bakgrunn i at det er gitt samtykke gjennom nabovarsling og naboerklæring, vurderes
omsøkte løsning som gjennomførbar, og å være beste løsning for utvidelse av garasje.
Utnyttelsesgrad
Omsøkte tiltak medfører overskridelse av regulert utnyttelsesgrad på 9,5 %. Dette er i
utgangspunktet en stor overskridelse. I denne saken må man se til hvilket område dette er i, og
til tomtestørrelsen.

Lailafjellveien består gjennomgående av små tomter (fra ca 460 m² til ca 660 m²). Dette
medfører at det er begrensede muligheter, innenfor regulert utnyttelsesgrad, på eiendommene i
forhold til dagens standard og behov. Tilnærmet alle eiendommer i denne veien bryter regulert
utnyttelsesgrad, noen med så mye som 15-20 %. Med bakgrunn i dette, mener saksbehandler det
er grunnlag for å gi dispensasjon for utnyttelsesgraden i denne sak.
Saksbehandler mener man blant annet må se på formålet til tiltaket, i vurderingen av
dispensasjon. Tiltaket er en utvidelse og tilpasning av kapasiteten til garasjen. En garasje som
dekker behov for parkering og noe lagring er ansett som viktige funksjoner på
boligeiendommer, og nødvendig for å kunne ta vare på biler og annet utstyr.
På eiendommen er det små muligheter, samt lite ønskelig, at det oppføres ny garasje. Dette vil
medføre at bygningsmassen virker mer ruvende. Tiltakshaver har valgt å tilpasse eksisterende
garasje ved å utvide. Dette vurderes av saksbehandler som den mest aktuelle løsningen.
Samtidig har tiltakshaver valgt å føre opp tilbygget i 1 etasje, som er positivt i forhold til
omgivelsene.
Eiendommens plassering er også slik at konsekvenser for omgivelser blir små. Nabo i
Lailafjellveien 21, er den som vil kunne oppleve ulemper mht. at avstand til tomtegrense blir
mindre enn 4 meter. Denne nabo har gitt skriftlig samtykke til dette.
Det er derfor saksbehandlers vurdering at omsøkte overskridelse av utnyttelsesgrad kan
innvilges. Med hensyn til fortetning, bør det stilles vilkår til denne dispensasjonen, at det ikke
vil være anledning til å føre opp påbygg over denne garasjen.
Konklusjon
Det er saksbehandlers vurdering at omsøkte tiltak kan gjennomføres som omsøkt, og at det kan
innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelse pkt 1.11 vedrørende utnyttelsesgrad, og pkt
1.6 vedr garasjens størrelse.
Imidlertid mener saksbehandler at det må stilles som vilkår, til innvilget dispensasjon, at det
ikke vil være mulig å føre opp påbygg over garasjen. Dette for å redusere/begrense fortetningen
av området.

ørn Cato Angell
Skjervøy Kommune
v/Tekniske etat
9180 Skjervøy

Skjervøy 03.05.11

Jeg Jørn Cato Angell søker om dispensasjon vedr. utvidelse av garasje i Lailafjellveien 17. Derfor søker
jeg om dispensasjon fra avstand til tomtegrensen ( pb108) § i forhold til nabo i 69/55, og
Utnyttelsesgrad i forhold til (Reguleringsbestemmelsene 1,11) som vil overstige med 9,5 % .

Håper på en positiv behandling av min søknad.

' Med/ hilsen
/
Jø,(1Cato Angell
pr

Lailafjellveien 17 9180 Skjervøy

Mobil : 40248034 mail : joeangel@online.no
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/1317 -3

Arkiv:

041

Saksbehandler: Rune Stifjell
Dato:

23.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
48/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

Underinstansbehandling av begjæring om innsyn
Vedlegg
1 Innsyn Klage - Lukking av møte
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Utsatt offentlighet iverksettes på alle dokumenter vedr orientering om Årvikbruket eiendom as,
med unntak av det som gjelder forretningsmessige betingelser i inngåtte avtaler.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse

Saksopplysninger
Formannskapet fikk 13.12 i fjor en orientering fra Årvikbruket Eiendom as der det ble bestemt å
lukke møtet. I etterkant har Nordlys v/Ola Solvang klagd på dette og bedt om å få se
dokumentene. Fylkesmannen har i vedtak av 22. mars i år bekreftet at møtet kunne holdes for
lukkede dører. Før klagen om innsyn i dokumenter avgjøres må formannskapet gjøre en
underinstansbehandling før endelig vedtak fattes av Fylkesmannen.
Vurdering
I sin vurdering av lukkingen av møtet viser Fylkesmannen til at det på vedtakstidspunktet var
riktig å lukke møtet ut fra at formannskapet hadde begrenset kjennskap til innholdet i de
dokumentene som skulle legges fram. Dette støtter opp under at det også var riktig å unnta
dokumentene fra offentlighet da saken ble behandlet. I etterkant av møtet kan vi gjøre en ny
vurdering av om det er riktig å holde alt unntatt offentlighet. Mye av innholdet er blitt kjent

gjennom uttalelser og debatt i media og det trekker i retning av at dokumentene kan være
offentlig.
En del av dokumentene gjelder inngåtte avtaler som det av forretningsmessige grunner vil være
viktig å skjerme fra offentlighetens innsyn, jf begrunnelsen for lukket møte. Rådmannens
anbefaling blir dermed at det gis utsatt offentlighet og dermed innsynsmulighet i alle
dokumenter som ikke er avtaler. I avtalene gis innsyn i de deler som ikke gjelder konkrete
betingelser.

Klage Skjervøy-lukking av møte

Side 1 av 1

Fra: Solvang Ola[ola.solvang@nordlys.nol
Dato: 12.01.2011 13:54:06
Til: Postmottak Fylkesmannen
Tittel: Klage Skjervøy-lukking av møte

Fra: Ola Solvang
Nordlys
Høgegga 70
9151 Storslett
ola.solvang@nordlys.no
Klage på vedtak om forhandlinger bak lukkede dører
Skjervøy Formannskap 13/12-2010
Under Skjervøy formannskaps behandling av forholdene i Arvikbruket Eiendom NS 13/12 2010, ble møtet
lukket. Vi mener det ikke var hjemmel til å lukke møtet, og krever innsyn i alle dokumenter og presentasjoner
fra denne lukkede sekvensen.
Vennlig Hilsen
Ola Solvang
Vedtaket om å lukke møtet:
2. Arvikbruket Eiendom AS
- Ørjan Albrigtsen ble enstemmig erklært inhabil i denne sak. Peder A Amundsen tok sete
i hans sted.
- Innledning ved styreleder Øyvind Isaksen og regnskapsfører Halvar Solheim.
Påfølgende debatt.
- Ordføreren foreslo en lukket møtedel med følgende hjemler:
o Kommuneloven § 31, punkt 3 (lukkede møter)
o Forvaltningsloven § 13, punkt 2 (taushetsplikt)
- Formannskapet vedtok å holde en sekvens av møtet for lukkede dører mot 1 stemme.

file://\\frntr-ephorte\ephortedok$ \prod\2011 \01\ \268575.HTML
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/163 -10

Arkiv:
Saksbehandler: Rune Stifjell
Dato:

23.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
49/11
16/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
30.05.2011
15.06.2011

Årsregnskap og årsmelding 2010
Vedlegg: Regnskap og årsmelding sendt/delt ut tidligere
Vedlegg
1 Revisjonsbereting 2010
2 Kontrollutvalgets uttalelse
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Årsregnskap for 2010 vedtas. Underdekning på drift som følge av selvkostunderskudd på feiing
dekkes inn gjennom feiegebyret i 2011 og 2012.
Årsmelding for 2010 godkjennes.

Saksopplysninger
Årsmelding og regnskap for 2010 legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning.
Kontrollutvalget har ingen merknader til regnskapet.
Vurdering
Med unntak av knappe 56.000,- vedr feiing er regnskapet avlagt i balanse. Underskuddet på
feiing vil bli tatt inn gjennom feiegebyret og dekt inn i år og neste år.
Ytterligere forklaringer og kommentarer framgår av årsberetning og årsmelding.
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Ordføreren i Skjervøy kommune

Deres ref:

Vår ref:
141/HH

Saksbehandler:
Hjørdis Hauglann
hjordis.hauglann®komrevnord.no

Telefon:
77 60 05 09

Dato:
07.04.2011

OVERSENDELSE AV REVISJONSBERETNING FOR 2010

Vedlagt følger revisjonsberetningen for 2010 for Skjervøy kommune.
Revisjonsberetningen legges frem for kommunestyret når regnskapet for 2010 skal behandles.

Med hilsen

,
Ujørdis HauglantV
Oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
Økonomisjefen

Besøksadresse:
Sjøgt 3
HARSTAD
www.kornrevnord.no

Avdelin skontor:
Postadresse:
Tromsø, Finnsnes, Narvik
Postboks 823
Sortland, Storslett
9488 HARSTAD
post(&komrevnord.no

Telefon:
77 04 14 00

Telefaks:
77 04 14 20
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986 574 689
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Til kommunestyret i Skjervøy kommune

REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Skjervøy kommune, som består av balanse per 31. desember 2010,
driftsregnskap som viser kr 152.985.792 til fordeling drift og et regnskapsmessig merforbruk på
kr 55.910, investeringsregnskapog økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen,
og en beskrivelse av vesentlige anvendte regaskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Adininistrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinfonnasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklitsjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den fmansielle stillingen til Skjervøy kommune per 31. desember 2010, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.
Besøksadresse:
Sjøgt 3
HARSTAD
www.komrevnord.no

Postadresse:
Postboks 823
9488 HARSTAD
postkomrevnord.no

Avdelin skontor:
Tromsø, Finnsnes, Narvik
Sortland, Storslett

Telefon:
77 04 14 00

Telefaks:
77 04 14 20

Or anisas'onsnummer:
986 574 689

Uttalelser om øvrige forhold
Konklusjon ombudsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet
stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsreznskapet og er i samsvar med lov
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Tromsø, 7. april 2011

_
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pjørdis Hauglann/
oppdragsansvarligrevisor
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SKJERVØY KOMMUNE
Kontrollutvalget

Til kommunestyret i Skjervøy kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Skjervøy kommunes årsregnskap for
2010
Kontrollutvalget har i møte 28.4.2011 behandlet Skjervøy kommunes årsregnskap for 2010.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, datert
7.4.2011 og administrasjonssjefens årsberetning..
Kontrollutvalget har merket seg at Skjervøy kommunes regnskap for 2010 viser et
regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 55.910,-.
Det er redegjort for avvik budsjett/regnskap i administrasjonssjefens årsberetning.
Kontrollutvalget har ingen merknader til Skjervøy kommunes årsregnskap for 2010.

Skjervøy, 28.4.2011

onny a erg
ntroll tvalget

Kopi: Formannskapet
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Budsjettregulering, sentraladm. 2011
Skjervøy kommunes økonomirutiner tilsier at behovet for regulering skal vurderes hver vår og
høst.
Vedlegg Skjema 2.
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning
for de behov som fremkommer på skjema 2.

Saksopplysninger
En gjennomgang av sentraladministrasjonens driftsbudsjett viser at det i forhold til budsjett er
behov for tilførsel av kr. 1.083.000.Økningen forklares med at det i perioden for de enkelte områder har vært følgende økninger:
Politisk virksomhet: Trenger tilførsel av kr. 23.000.- Intern regulering har tatt det meste av
økning og uforutsette utgifter, kr. 35.000.- advokatutgifter i forbindelse med innsynssaker og av
dette ber man dekket kr. 23.000.-. Man mente det lå til rette for innsparinger på kr.100.000.men dette klarer man ikke i år da møteutgiftene ikke reduseres.
Administrasjonen: Trenger tilførsel av kr. 4.000
Tiltak flyktninger: Innen dette området har det skjedd store endringer. Tidligere vedtak om
bosetting av flyktninger har vist seg umulig å gjennomføre samt at tilskudd til kommuner
tidligere bosatte har flyttet til er blitt større enn antatt. Ikke ankomne flyktninger utgjør kr.
1.031.000.- manko i tilskudd. Området viser kr. 595.000.- netto underskudd. Det er lite

sannsynlig at kommunen kan ta mot flere flyktninger i overskuelig framtid da man ikke har
boliger tilgjengelig og derfor bør forventningene til budsjett reduseres.
EDB: Området trenger tilførsel av kr. 108.000.- Man har stor økning i linjeleie kr. 100.000.- noe
som i vesentlig grad skyldes utvidet interkommunalt samarbeid. Det er vedtatt å få på plass
intranett snarest. Dette vil gi en etabl. kostnad på kr. 40.000.- og en årlig avgift på kr. 7.800.Skjervøy kommune har færre ansatte innen IKT enn alle andre kommuner i NT. Det har i lengre
tid vært et stort ønske å få ansatt 1 person til. Dette har i de siste 2 år vært ivaretatt av lærling.
Lærlingen var ferdig i 2010 og har i 2011 vært ansatt i 50% stilling i samarbeide med NAV,
50/50 fram til 30.06. Fra 01.07 vil vi få lønnsutgifter på ca. kr. 88.000.- for resten av 2011. Viser
i denne sammenheng til pkt 16 i oppfølgingsplan.
Felles utgifter/ inntekter: Området trenger tilførsel av kr. 353.000.- Skjervøy kommunes andel
for interkommunal Innkjøpssjef beløper seg til kr. 65.000.- samt økning i AFP kr. 132.000.-.
Ved lovendring er det blitt pliktig å ha et krisesentertilbud det er valgt deltagelse i samarbeid
ang. krisesenter med Tromsø og Nord Troms med en kostnad på kr. 106.000.- i årlig kostnad.
IKAT og ASVO viser økning i forhold til budsjett og Halti Kvenkultursenter er nytt tiltak uten
forutgående finansiering og må gis rom i budsjett.
Vurdering
Reduksjon innen politisk virksomhet med kr. 100.000.- har vist seg vanskelig å få til foreløpig
men man ser for seg at dette kan realiseres som følge av utvidet bruk av IKT-løsninger/
papirløse møter og/ eller færre møter. Reduksjon i portoutgifter for 2011 blir vanskelig pga
bytte/ investering av frankeringsmaskin samt at det er kommet til flere utsendelser fra etatene,
men dette vil bli bedre neste år av samme årsaker som ovenfor.
Det er ikke funnet midler til andre tiltak og sentraladministrasjonen har foretatt kutt der dette
menes mulig.
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Økonomirapport med budsjettreguleringer for kultur- og undervisningsetaten våren 2011
Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema 2

Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Formannskapet tar framlagte økonomirapport til etterretning og ber om at kommunestyret finner dekning av de behov som framkommer av skjema 2.

Saksopplysninger
I henhold til kommunestyrevedtak skal det legges fram økonomirapport hver vår og høst. Til
vanlig har kun skjema 1, som omfatter reguleringer innen samme virksomhet eller mellom ulike
virksomheter i samme etat, vært brukt om våren. Dette er reguleringer som ikke endrer netto
driftsutgifter for etaten. På høsten har man brukt budsjettreguleringsskjema 2 i tillegg, noe som
innebærer en endring av etatens netto driftsutgifter.
Denne gangen brukes også skjema 2 nå på våren, men eventuelle endringer i de totale netto
driftsutgiftene omfatter ikke årets lønnsoppgjør. Her vil man som i tidligere år fordele
lønnsbufferen i forbindelse med høstens økonomirapportering.
Kort gjennomgang av den økonomiske situasjonen i de ulike virksomhetene:

200 Administrasjonen
Regnskapet viser at 70 % av budsjettpostene utenom lønn er forbrukt pr. 23.05. Her er det altså
lite å gå på utover høsten, men vi ber ikke om tilførsel av mer penger. Vi er innstilt på å spare!
Når det gjelder lønnspostene, vil det bli et overforbruk i forhold til budsjettet i forbindelse med
skifte av kultur- og undervisningssjef. Det er behov for en overlappingsperiode når ny kultur- og
undervisningssjef tiltrer 01.08. Dette ses imidlertid opp mot en reduksjon i stillingen som
barnehagekonsulent fra 70 % til 50 % stilling fra samme dato og i tillegg en refusjon fra
Kommunal Opplæring for veiledning av lærlinger som er lagt til denne stillingen også nå i
vårhalvåret.
203 PPT
Så langt er 26 % av budsjettpostene utenom lønn forbrukt. Utgiftssida av budsjettet vil nok
holde. Det knytter seg større usikkerhet til hovedinntektsposten som er refusjon fra
fylkeskommunen for salg av tjeneste til Skjervøy videregående skole i og med at denne posten
har sammenheng med skolens elevtall. Elevtallet her vil først være klart til høsten.
210 Felles grunnskole
Budsjettet omfatter midler som tidlig på året blir fordelt mellom skolene, vår andel av kostnader
ved drift av regionkontoret og de kurs regionkontoret organiserer, samt av noen fellesutgifter det
er upraktisk å fordele mellom skolene.
Det ser ut til at budsjettet vil holde.
211 Skjervøy barneskole
Et akutt behov har gjort det tvingende nødvendig å sette inn en ekstra assistent og i perioder
også en ekstra lærer dette vårhalvåret. Om dette tiltaket også vil være nødvendig i høsthalvåret,
er det for tidlig å si noe om.
Her tas derfor bare med de ekstra utgiftene man har hatt i vårhalvåret 2011:
Ekstra lønnsutgifter: kr 210.000,Pensjon:
kr 31.000,Totalt

kr 241.000,-

Når det gjelder øvrige driftsutgifter utenom lønn, ser det foreløpig ut til at budsjettet vil holde.
212 Skjervøy ungdomsskole
Utover det som var kjent da kommunestyret vedtok budsjettet for 2011, vil skolen ha behov for
å få tilført tilsvarende 35 lærertimer fra 01.08.11 på grunn av tilflytting av elever.
Kostnadene ved dette beregnes til å bli:

Ekstra lønnsutgifter: kr 250.000,Pensjon:
kr 36.000,Totalt

kr 286.000,-

De øvrige driftsutgiftene er så langt som forventet og i tråd med budsjettet.
213 Arnøyhamn skole
Så langt er regnskapet i samsvar med budsjettet. Det er funnet rom for fortsatt todeling av
ungdomstrinnet innafor eget budsjett. Dette skyldes at barnetrinnet vil få enda færre elever enn
tidligere forventet, noe som medfører mindre behov for timer til gruppedeling og også færre
spesialpedagogiske tilleggstimer.
214 Årviksand skole
Her har vi slitt med overforbruk spesielt når det gjelder vikarbruk i flere år. Så langt ser det noe
bedre ut dette året, men NAV-refusjonen for sykefravær er nok vel optimistisk. Dette må man
komme tilbake til til høsten.
220 Skjervøy folkebibliotek
Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjettet. I likhet med ved de øvrige bibliotekene i NordTroms foregår det for tiden en oppgradering av datasystemene. Dette er det ikke tatt høyde for i
budsjettet. Skal man få nytte av oppgraderingen, må også tre gamle datamaskiner skiftes ut.
Det bes derfor om dekning av følgende ekstra utgifter ekskl. mva:
Oppgradering datasystemer:
3 nye datamaskiner:

kr 50.000,kr 17.000,-

Totalt

kr 67.000,-

221 Skjervøy kino
Kinoen er nå digitalisert og har nylig begynt å vise filmer igjen. En rekke av utgiftspostene er så
langt i år ikke belastet. I og med at man ikke har vist film før nå i mai, er det naturlig nok heller
ikke bokført inntekter. Noen fullstendig oversikt over kostnadene ved digitaliseringen foreligger
ennå ikke. Det som imidlertid er klart, er at digitaliseringen medførte behov for å gå over til et
digitalt lydsystem, noe som ikke var med i beregningen da digitaliseringen ble vedtatt.
Alternativet ville vært stumfilm!
Foreløpig tas kun med kostnadene ved det nye lydsystemet. De øvrige budsjettpostene, både
utgifter og inntekter, må man komme tilbake til i høstens regulering.
Kostnader ved nytt lydsystem: kr 75.000,- ekskl. mva
222 Skjervøy kulturhus
Her har det i mange år overforbruk på utgiftspostene og problemer med å nå inntektsanslaget.
Gledelig nok ser det lysere ut dette året, og budsjettet vil trolig holde.

224 Skjervøy svømme- og idrettshall
Det er ennå for tidlig å si om budsjettet vil holde. Leieinntektene er satt til kr 206.000. I første
halvår er det inntektsført kr 24.500,-. Hovedinntektsposten her er den leien Skjervøy
videregående skole betaler, og den kommer først til høsten og er avhengig av antall timer per
uke skolen benytter idrettshallen.
230 Ungdomsklubben
I tråd med budsjettet er det brukt svært lite av lønnsmidlene i vårhalvåret. Dette fordi en av våre
lærlinger har klubben som sitt ansvarsområde, og han lønnes av lærlingemidler. Det er forutsatt
lønn til 50 % stilling høsten 2011. Øvrige utgiftsposter ser også ut til å holde.
270 Felles barnehage
Foruten lønn og pensjon til barnehagekonsulenten, består budsjettet her av tilskudd til de to
private barnehagene og en del fellesutgifter til barnehagesektoren.
Det er ennå ikke avklart en endelig sum for kommunalt tilskudd til de private barnehagene dette
året. Her må man komme tilbake til eventuell bruk av noe av resterende midler av
barnehagefondet til høsten.
272 Eidekroken barnehage
Med de reguleringer som er gjort hittil i år og som vil bli gjort også senere på året ved hjelp av
skjema 1, ser det ut til at regnskapet vil kunne ende opp som budsjettert.
Gjenåpning av Akutten barnehage:
Barnehagelovens § 12 a. Om rett til plass i barnehage slår fast følgende:
”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med
denne loven med forskrifter.”
Med det antall plasser man har i de eksisterende kommunale barnehagene og i den private på
tettstedet, vil vi ikke være i stand til å oppfylle lovens bestemmelse om barnehageplass fra
høsten av til alle født før 31.08.10. Dette skyldes at vi hadde et relativt høyt fødselstall i 2010 –
34 fødte på Skjervøy – og at bare 20 barn som nå har barnehageplass, er skolebegynnere høsten
2011. Barnehageårene 2008/09 og 2009/10 ble det drevet barnehage i legeboligen på Skjervøy
med en egen småbarnsavdeling. Denne ønsker vi å gjenåpne for å kunne tilby plass til alle
søkerne, og det er avtalt med helse- og sosialetaten at huset igjen skal benyttes til barnehage.
Som kjent er det ikke lenger øremerket statstilskudd til drift av barnehager. Foreldrebetaling for
opphold og kost vil dermed være inntektsgrunnlaget for drifta. Nedenfor er satt opp et
kostnadsanslag som forutsetter at barnehagen kan drives med tre ansatte, hvorav en lærling.
Lønnsutgifter:
kr 285.000,Pensjon:
kr 50.000,Øvrig driftsutgifter: kr 80.000,Totale driftsutgifter: kr 415.000,-

Foreldrebetaling:

kr

97.000,-

Netto driftsutgifter:

kr 318.000,-

273 Vågen barnehage
Her ser det ut til at budsjettet vil holde. Det står fortsatt igjen en del kostnader i forbindelse med
renoveringen/utbyggingen som teknisk etat vil besørge ved hjelp av bruk av deler av resterende
skjønnsmidler.
275 Arnøyhamn barnehage
Her er vikarutgiftene blitt høyere enn budsjettert så langt i år. Det ser ut til at barnehagen vil få
flere barn (SFO) til høsten. Dette vil gi noe høyere inntekter i form av foreldrebetaling, slik at
man trolig kan dekke inn overforbruket i vikarer.
281 SFO Skjervøy barneskole
Utgiftene så langt i år er som forventet. Det er imidlertid ikke sikkert at man vil nå inntektsmålet
– foreldrebetalingen er jo avhengig av antall barn og antall oppholdstimer, og dette er ikke
avklart ennå når det gjelder høsthalvåret. Det vi vet, er at antall barn i SFO-alder, dvs. 1. – 4.
klassetrinn, går ned. Her må man komme tilbake til inntektene ved budsjettrapporteringen til
høsten.
282 SFO Årviksand skole
Budsjettet vil holde.
290 Kulturskolen
Det ser ut til at lønnspostene her vil bli i samsvar med budsjettet.
I henhold til avtale med kirkelig sektor skal 20 % av lønn til organisten dekkes over
kulturskolens budsjett (post 13709 290 383 Div. kjøp fra andre). Dette utgjorde i 2010 kr
83.500,-. Dette er en svært kostbar ordning for kulturskolen fordi det antall elever organisten
underviser, er meget lavt. Det anbefales derfor at denne avtalen sies opp snarest mulig, helst
med virkning fra 01.08. d.å.
Så langt i år har ordningen kostet ca kr 49.000,-, og det bes om en tilleggsbevilgning på kr
46.000,- for å dekke forventet krav om refusjon fra kirkelig sektor.
293 FYSAK/helsekoordinator
Her forventes budsjettet å holde.
294 Voksenopplæringa
Først er det her behov for en smule voksenopplæring: Det er ikke slik at voksenopplæring =
flyktningeundervisning!

Riktignok er norskundervisning av flyktninger en del av det voksenopplæringa driver med, men
dette er langt fra alt. Skjervøy har for tiden få flyktninger, men til gjengjeld mange
fremmedspråklige arbeidsinnvandrere. Antallet øker stadig, og de utgjør nå den største gruppa
som etterspør norskundervisning. Det er særdeles viktig at alle fremmedarbeiderne som er
kommet og som vil komme til kommunen, lærer seg norsk. For mange er dette et hovedkrav fra
arbeidsgivers side og en forutsetning for at de skal få seg arbeid.
I tillegg har voksenopplæringa mange elever fra til dels eksotiske land som følge av at
skjervøyværinger har giftet seg med kvinner fra Østen.
Skoleåret 2011/12 vil voksenopplæringa dessuten få 3 – 4 fremmedspråklige elever som er fra
16 – 18 år, dvs. over ungdomsskolealder, og som ikke har grunnlag godt nok til å begynne som
elever ved Skjervøy videregående skole. Disse elevene må ha undervisning i de fleste
grunnskolefagene kommende skoleår.
I henhold til lovverket har mennesker som rammes av afasi, rett til å få særskilt språkopplæring.
Det samme har voksne nordmenn som ikke har gjennomført grunnskole.
I henhold til vedtatt økonomiplan skal antall stillinger i voksenopplæringa reduseres fra 3 til 2,5
stillinger fra 01.08.11. Med en slik stillingsreduksjon vil det ikke være mulig å gi et
tilfredsstillende undervisningstilbud til alle som har krav på dette.
Kultur- og undervisningssjefen ber derfor om at antall stillinger i voksenopplæringa ikke
reduseres fra 01.08. d.å. slik det er vedtatt i økonomiplanen.
Å reversere stillingsreduksjonen vil koste:
Lønn:
Pensjon:

kr 96.000,kr 17.000,-

Totalt:

kr 113.000,-
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Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og sosialetaten våren
2011
Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema 2

Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Formannskapet tar fremlagte økonomirapport til etterretning og ber om at Kommunestyret
finner dekning for de behov som fremkommer av skjema 2.

Saksopplysninger
Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapport hver vår og høst.
Hver høst skal budsjettet reguleres og for 2011 er det bestemt at budsjettet også skal reguleres
våren 2011.
Helse- og sosialsjefen har sendt ut brev med frister for rapporteing til alle virksomhetene i helseog sosialetaten. Alle virksomhetene er kommet med skriftlige innspill hvor den enkelte
virksomhetsleder redegjør for forbruket pr. mai 2011 og hvordan dette vil gi seg utslag ved årets
slutt.
Helse- og sosialsjefen er fornøyd med de rutinene som er gjennomført i etaten: innspill fra
virksomhetene gir helse- og sosialsjefen et bedre grunnlag for å vurdere budsjettsituasjonen og
det fører også til en større bevissthet rundt budsjett hos den enkelte virksomhetsleder.

Det er enighet i rådmannens ledergruppe om at det ikke skal rapporteres på fastlønn og pensjon
våren 2011. Vurderinga av disse områdene vil en komme tilbake til høsten 2011.
Økonomirapporteringa viser klare sammenhenger mellom situasjonen som er beskrevet i
årsmelding for 2010, tiltak som er tatt opp i økonomiplanen for etaten for 2011-2014 og
regnskapet for 2010.

Den økonomiske situasjon i hver enkelt virksomhet.
300 – Administrasjon
Mindre merutgifter på datautstyr og kursavgift.
310 – Helsestasjonen
Det er foretatt noen reguleringer for å finne plass til innkjøp av nytt dataprogram. Dette er en
programvare som helsestasjonen bør ha. Etaten ba om midler i økonomiplanen for 2011-2014,
men det ikke ble funnet midler til dette.
320 – Legekontoret
Lønn
Fastlønna skal ikke reguleres nå, man vil komme tilbake til fastlønn forhold til merutgifter i
forhold til lønnsoppgjør.
Det som tas med her er at vi i forbindelse med at en lege sluttet og ny begynte har måttet ha en
”overlapping” og i tillegg krav om veiledning for nyutdannede leger. Samlet er dette beregnet til
en merutgift på 80.000.
Fastlege har Nord-Norges permisjon og vi har leid inn vikar – vikarutgiftene i 4 mndr. er
beregnet til kr. 80.000
Driftsutgifter
Høyere utgift driftsavtaler på grunn av nye statlige avtaler om basistilskudd og forhandling av
lønn (Skjervøy tilskudd) med kr. 50.000
Regning for 2010 for pasienter i andre kommuner ble på grunn av misforståelse mellom
økonomisjef og helse- og sosialsjef ikke belastet fullt ut i 2010. Merkostnad kr. 23.000
Gebyr Nord-Vik leger koster kr. 27.000 i 2011 og feilføring i 2010 for legeinntekt, må utbetales
lege i 2011.
Inntekt
Fastlønnstilskudd 2.halvår 2010 ikke ført i 2010 og gir en merinntekt på 120.000 i 2011
Høyere inntekt egenandeler og ref. fra NAV med samlet kr. 69.000
Lønn( ikke medregnet fastlønn)
Driftsutgifter
Inntekter

Antatt merutgift/høyere inntekt
173.000
177.000
189.000

321 – Fysioterapitjenesten
Etaten fikk midler i økonomiplan til lønn turnusfysioterapeut i 2011. På grunn av svangerskap
vil ikke turnustida bli gjennomført fullt ut i 2011. Vi vil derfor ikke bruke opp all lønna, men
må få nye lønnsmidler i 2012. Kommer tilbake til dette høsten 2011.
Ellers kun mindre endringer.

350 – Sosialtjenesten
Merutgifter overtid og lønn andre vikarer med kr. 84.000. Dette har sammenheng med den
pressede situasjonen i barnevernet og øvrig saksbehandling kap.4. Merutgifter utlysing av
stilling.
351 – Tilskudd eldre og uføre.
Ingen kommentarer.
354 – kap. 4 i sosialtjenesteloven.
Her føres omsorgslønn og lønn forebyggende tiltak: avlastning/BPA og støttekontakt.
Og dessuten utgiftsdekning for overnevnte ordninger.
Det var i 2010 stort overforbruk på omsorgslønn og forebyggende tiltak. Helse- og sosialsjefen
ba i økonomiplanen for 2011-2014 om mer midler til disse områdene, jfr. tiltak 2. Midler ble
bevilget i økonomiplanen med samlet kr. 450.000. I forbindelse med budsjetteringa fremgår det
at hovedbeløpet ble lagt inn på omsorgslønn.
29 personer har vedtak på forebyggende tiltak. 3 av disse har både avlastning/BPA og
støttekontakt og utgifter her er ca. 100.000 pr. person. 7 av de 29 har vedtak, men det har ikke
vært mulig å finne støttekontakt. Når det bes om mer midler er det ikke beregnet at alle disse 7
vil få støttekontakt. Skulle dette skje vil utgiftene bli høyere.

Lønn BPA
Omsorgslønn
Avlastning/støttekontakt
Utgiftsdekning
Inntekt BPA
Merutgifter
Merinntekt

Budsjett
2011
0
1.355.000
397.000
40.000

Beregnet
forbruk 2011
100.000
1.355.000
997.000
140.000
50.000
800.000
50.000

Regnskap 2010

Økte midler i
øk.plan 2011

1.000.254
843.790
81.590

100.000
350.000

355- Edruskapsvern
Det er foretatt mindre reguleringer innafor ansvarsområdet.
360- Barnevern
Utgiftene som er beregnet er gjort i forhold til dagens situasjon. Det er ikke tatt høyde for nye
barn med behov for tiltak.
Det er foretatt ganske omfattende reguleringer mellom de ulike artene.
Ut fra de beregninger som er gjort skal barnevernsbudsjettet holde ut fra dagens situasjon med
de barn som har tiltak i dag.
Det vises til sak i kommunestyret hvor det ble søkt om fylkesmannen om midler til barnevernet.
Søknaden ble innvilget. Stilling er utlyst som fast stilling. Kommunen har hatt problemer med å
få behandlet saker innafor frister og svært stor belastning på de ansatte i barnevernet.

370 – Hjemmetjenesten
Slik det fremgår av bl.a. årsmelding 2010 er oppdragene i hjemmesykepleien økt betydelig.
Behovet for lovpålagte helsetjenester er høyere enn budsjett. Dette fører til at vi forholdsvis ofte
må leie inn ekstra for å dekke dette behovet.
Lønn ( ikke medregnet fastlønn og pensjon)
Tillegg på 10207 er tatt ned og utgiftene lagt inn på de respektive vikarposter- dette gjør
situasjonen i år litt uoversiktlig.
De største merutgiftene på vikarer er knytta til sykevikarer og svangerskapsvikarer.
Sykefraværet er høyt første halvår og det er ikke grunn til å tro det blir mindre andre halvår.
Inntekten her avhenger av hvor mye av fraværet som er korttidsfravær og hvor mye som er
langtidsfravær. Det er ikke enkelt å forutsi.
Ut fra utgiftene for feriervikarer i 2010, anses det som vanskelig å dekke ferievikarer innafor
eksisterende budsjett. Lønn annen ekstrahjelp og lønn andre vikarer vurderes å ha et høyere
forbruk enn budsjettert jfr. 1. avsnitt.
Andre driftsutgifter
Det ligger an til overforbruk på ulike budsjettposter – det største er at vi må kjøpe inn flere
trygghetsalarmer og nøkkelbokser med kr. 28.000. Dessuten høyere utgifter på drivstoff og
vedlikehold av biler.
Inntekter
Inntektene er hovedsakelig svangerskaps- og sykepengerefusjon.
Inntekten ressurskrevende brukere er ikke vurdert å bli høyere enn budsjettert for 2011.
Merutgifter vikarer –inkl. syke- og svangerskapsvikar
Driftsutgifter
Inntekt syke- og svangerskapsvikar

Merutgift/merinntekt
802.000
121.000
507.000

372- Hjemmehjelp
Det er foretatt mindre reguleringer mellom ulike lønnsarter. For øvrig ingen kommentarer.
373 – Hybelhuset
Ingen kommentarer
375- Tiltak funksjonshemmede barn og unge
Dette ansvarsområdet bekymrer helse- og sosialsjefen. Tiltaket er bygd opp med at det søkes om
avlastning i helgene og så økes behovet for tilbud. Pr. i dag bor 3 ungdommer fast hos oss. Fra
2012 vil vi ha en fast beboer til. Virksomheten har 9 ubesatte helgestillinger. Det er svært
vanskelig å få vikarer. De faste, inkludert leder, må jobbe mye overtid. Det er vanskelig å holde
full kontroll over budsjettet i en slik situasjon. Det er totalt sett svært utilfredsstillende at så
mange av de ansatte jobber deltid- både for den enkelte og for kvaliteten på tjenesten.
På dette området har vi 2 ressurskrevende brukere i 2010. I 2011 vil vi få 3 ressurskrevende
brukere. Søknad om midler er ganske komplisert – vi skal i mars 2012 søke om refusjon for

utgifter vi har hatt i 2011. Her får man dekket 80% av utgifter utover innslagspunkt på kr.
895.000 pr. bruker. Da skal tilskudd for psykisk utviklingshemmede være trukket fra. I 2011 vil
refusjon på 2 eksisterende brukere gå ned fordi nattevaktressurser deles på 3 istedenfor 2. Helseog sosialsjefen har foretatt en beregning av hva vi kan forvente av refusjon i 2011, men tallene
vil ikke være klare før vi beregner dem i 2012!
Det er beregnet en mer inntekt ressurskrevende brukere med kr. 650.000 og det samme tallet er
lagt inn på ulike vikararter.
Helse- og sosialetaten ansetter helsepersonell som følger barn/unge i skolesituasjonen og får
disse utgiftene refundert fra kultur-og undervisningsetaten SVS. I 2011 er dette en merutgift
som ikke er regulert mot k/u-etaten og som fremkommer i tabell nedenfor som refusjonskrav.
Vi har brukt store midler på opplæring/kompetanseheving i forhold til utfordrende atferd for å se
om vi på sikt kan redusere utgiftene i forhold til bruker. Og for å gi bruker et bedre tilbud.
Lønn
Fastlønn – i 2010 hadde vi store avvik på fastlønn. Uavhengig av lønnsoppgjøret og de
merutgifter som fremkommer i forhold til dette, ser det ut til at vi også i 2011 vil få større
utgifter enn budsjettert på fastlønn. Det er for eksempel ikke samsvar mellom bemanningsplan
og lønn lagt inn i arena. Helse- og sosialsjefen vil gå nøye gjennom fastlønna her før
økonomrapportering høsten 2011.
Ny bruker på avlastning medfører pr. i dag økte utgifter på 53.000. Det søkes om større tilbud
og utgiftene vil stige utover året.
Vikarutgiftene er regulert i forhold til økte inntekter. Dessuten er det foretatt en regulering av
tilleggslønn mot øvrige vikarutgifter inkludert sykevikarer.
Virksomheten har svært høyt sykefravær.
Helse- og sosialsjefen velger å samle utgifter/inntekter i en tabell slik:
Merutgift fastlønn - ny bruker
Merutgifter vikarer(inkl. sykevikarer)
Refusjon ressurskrevende brukere
Refusjon sykepenger
Refusjon kultur- undervisning

Merutgifter/merinntekter
54.000
1.783.000
650.000
811.000
235.000

377- Psykiatritjenesten
Psykiatritjenesten har store deler av 2011 hatt en bruker som har krevd ressurser utover budsjett.
Etaten har vært i møter med DPS i Nordreisa og Åsgård sykehus for å avklare ansvarsfordeling
rundt denne brukeren. Oppsummering så langt er at denne brukeren fullt ut er kommunens
ansvar.
Til tross for bruker har stort hjelpebehov, regner vi ikke med at utgiftene vil overstige
innslagspunktet på ressurskrevende brukere på kr. 895.000. Dette vil si at vi ikke kan søke
statlig refusjon for utgiftene våre. Merutgifter denne bruker er beregnet til helt konkret kr.
240.000 i 2011. Etaten vil regne på utgiftene høstene 2011.
Virksomheten har høyt sykefravær. Og utgiftene til sykevikar er svært mye høyere enn
budsjettert. Jfr. også inntekten nedenfor.
Merutgifter vikarer

Merutgift/høyere inntekt
845.000

Lavere utgifter drift
Høyere inntekt, jfr. sykepengerefusjon

62.000
537.000

378 - Malenaveien 2 &4
Virksomheten har tidligere hatt stort avvik på fastlønn på grunn av vakante stillinger. Det ser ut
til at denne situasjonen i 2011 er bedret.
Merutgifter sykevikar og lønn andre vikarer(her dekkes vikarer i forbindelse med permisjoner,
avspasering) er hovedgrunnen til merforbruk.

Merutgifter vikarer
Merutgifter drift
Merinntekt- hovedsakelig sykepengerefusjon

Merutgift/merinntekt
264.000
34.000
128.000

379 – Aktivitetssenteret
Stort sett høyere utgifter sykevikar regulert mot høyere inntekt sykepengerefusjon.
380 - Skjervøy sykestue og sykehjem
Slik det fremgår av Plan for kompetanse, opplæring og rekruttering vurderes grunnbemanninga
på institusjonen å være for lav i forhold til de økte oppgavene som påføres gjennom stadig
raskere utskriving av pasienter fra sykehus( jfr. samhandlingsreformen). Bemanninga har ikke
vært økt de siste 10 bortsett en mindre økning i 2011 på grunn av ny arbeidstidsordning. I tillegg
er aktivitørstilling fjernet.
En slik vurdering av lav grunnbemanning støttes også av opplysninger i årsmeldinger og
arbeidstilsynet pålegg om behov for økte bemanningsressurser på natt, ettermiddager og helg.
I økonomiplan ble det bedt om midler til oppbemanning på grunn av ressurskrevende bruker og
dette ble gjort gjennom at lønn annen ekstrahjelp ble økt med 1,4 mill kr. Inntektspost ble
samtidig økt med 1,5 mill kr.- beregnet inntekt ressurskrevende bruker.
Institusjonen har fra januar til april bemannet opp hver ettermiddag og natt på grunn av bruker
med stort hjelpebehov.
Helse- og sosialsjefen er av den oppfatning at inntektsposten er for høy, men vil komme tilbake
til konkrete beregninger høsten 2011. Inntekten er redusert med 562.000
Lønn
Heller ikke her er fastlønna regulert og heller ikke lærlingelønn som skal hentes fra
lærlingebuffer. På grunn av omlegging i lønnssystemet hvor tilleggslønn skal belastes de ulike
lønnsarter, er lønn tillegg regulert ned og utgiftene lagt på de øvrige lønnspostene. Dette gjør
situasjonen litt uoversiktlig, men fra 2012 vil dette føre til et riktigere budsjett. Tilleggslønn
reguleres ned med kr. 907.000 og denne utgiften legges på vikarpostene.
Sykefravær reguleres opp (inkludert tillegg fra 11207) og må sees mot sykepengerefusjonen.
Lønn annen ekstrahjelp vurderes overforbrukt med kr. 100.000 ved årets slutt. Utgiftene på
enkelt bruker er beregnet til kr. 1.043.000 For øvrig har det vært nødvendig å leie inn ekstra for
andre brukere for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.

Ferievikarbudsjettet ble tatt opp i økonomiplanen for 2011-2014. Ut fra erfaringer fra 2010 vil
ikke budsjettet holde og er derfor regulert opp.
Drift.
Det er her beregnet et merforbruk utover budsjett med kr. 259.000 og de største postene her er
medisiner, medisinske forbruksvarer, forbruksvarer og div. pasientutgifter. På grunn av ubesatte
sykepleierstillinger inngikk vi avtale med vikarbyrå i 2010 og noen utgifter er også belastet i
2011.
Inntekter.
Det er beregnet noen høyere inntekt på egenandeler fordi vi har sykehjemspasienter på sykestua.
For øvrig er hovedgrunnen til høyere inntekt sykepenge – og svangerskapsrefusjon.
Vi har leid inn ekstra for 1 bruker, men mindre enn vi hadde beregnet i 2010. Inntekt
ressurskrevende bruker er tatt ned med 562.000. Denne inntekten ser ut til å bli lavere, men må
sees nærmere på til høsten
Vikarer inkludert sykevikar og svangerskapslønn
Driftsutgifter
Merinntekter (sykepenge- og svangerskapsrefusjon)
Merinntekt egenandeler
Lavere inntekt ressurskrevende bruker

Merutgifter/merinntekter
1.606.000
259.000
920.000
200.000
562.000

390 - NAV
I følge beregninger fra NAV- leder vil totalt merforbruk være som følger:

Arbeidsmarkedstiltak
Kvalifiseringsstønad
Tjenestekjøp fra staten
Tilskudd boutgifter
Diverse bidrag
Forskudd trygd pensjon
Totalt

Merutgift/lavere utgift
-50.000
138.000
100.000
65.000
132.000
- 68.000
317.000

Tjenestekjøp fra staten er belastet med 100.000 og gjelder krav både for 2010 og 2011. Beløpet
må legges inn i økonomiplanen fom 2012.
Utgiftene til kvalifiseringsstønad kan muligens også sees mot midler avsatt til fond med kr.
113.000.

Oppsummering
Følgende fremgår oppsummert av tallene overfor:
Merutgifter vikarer – inkl. syke- og svangerskapsvikar
Merutgifter drift
Merutgifter økonomisk sosialhjelp
Merinntekter
Lavere inntekter – ressurskrevende bruker
Netto merutgift

6.388.000
608.000
317.000
4.351.000
562.000
3.513.000

Bakgrunnen for de oppsummerte tallene kommer frem under de enkelte ansvarsområdene.
Helse- og sosialsjefen vil nedenfor gå gjennom de store utfordringer etaten har som både
gjenspeiler seg i tallene overfor og problemene i forhold til drifta.
Dette er en beskrivelse av en situasjon som man finner igjen i årsmeldingene,
økonomirapporteringa for 2010 og økonomiplanen for 2011-2014. Regnskapet for 2010 viser et
budsjett i balanse, men dette kom av lavere utgifter pensjon og en feilberegning på inntekt for
ressurskrevende brukere.
Etatens utfordringer er spesielt knytta til pleie- og omsorgstjenstene.
Utfordring 1 – for lav grunnbemanning
Det fremgår både av årsmeldinger, arbeidstilsynets pålegg og Plan for opplæring, kompetanse
og rekruttering at grunnbemanninga i flere virksomheter er for lav for å yte den helsehjelpa vi er
pålagt å gi.
Her vil helse- og sosialsjefen trekke frem for lav bemanning på Skjervøy sykestue og sykehjem.
Dette kan muligens være en medvirkende årsak til sykefravær og det gjør oss svært sårbare når
det gjelder å kunne gi hjelp til kreftsyke, til døende og i forhold til de stadig økte krav fra UNN
når det gjelder ferdigbehandlede pasienter.
Dette viser seg i overskridelser/behov for tilleggsressurser på vikarposter lønn andre lønn annen
ekstrahjelp og overtid.
Kommunen vil være bedre tjent med å øke grunnbemanninga. Dette ville redusere kravet mot
egne ansatte for stadig ta ekstravakter og gå overtid, føre til at lederne kunne arbeide med
kvaliteten i tjenesten istedenfor å leite etter personell for å ta disse vaktene og sist men ikke
minst kvaliteten på tjenestene overfor brukerne vil øke.
Gjennomføring av samhandlingsreformen vil stille enda større krav og en stor del av midlene
kommunen får, må føre til en oppbemanning på institusjonen.
Utfordring 2 – vikarbehov.
Pleie- og omsorgstjenestene i Skjervøy består av hjemmetjenesten, omsorgs- og
avlastningsboliger for barn og unge, psykiatritjenesten, omsorgsboliger Malenaveien 2&4 og
Skjervøy sykestue og sykehjem. Alle bortsett fra hjemmetjenesten er døgnbemannet med behov
for personell alle dager i året og hele døgnet.

Sykefraværet er forholdsvis høyt. Det er også fravær på grunn av permisjoner, kurs og
videreutdanninger m.m. I tillegg er det behov for å bemanne opp i spesielle situasjoner, jfr. pkt.
overfor.
Dette fører til at virksomhetslederne innafor pleie- og omsorg bruker svært mye av arbeidstida si
for å finne vikarer som ofte er ufaglærte.
Det har de siste åra vist seg at utgifter til sykevikarer stort sett veies opp mot refusjon
sykepenger. Så det er kanskje ikke på den økonomiske sida at problemet er størst.
Men det brukes for mye tid for å finne vikarer og ofte er vikarene uten fagutdanning – noe som
går utover kvaliteten. Og satt på spissen: det finnes ikke nok ”folk” i Skjervøy som kan dekke
behovet for vikarer.
En løsning på problemet er å ansatte sykepleiere og helsefagarbeidere i faste stillinger for å
dekke opp behovet for sykevikarer. Helse- og sosialsjefen foreslår at dette kan gjøres allerede i
inneværende år.
Utfordring 3 – brukere med utfordrende atferd.
3 virksomheter har vært nødt til å bemanne opp på dag og ettermiddagstid og noen på natt i
forhold til utfordrende atferd. For noen er utfordringene så omfattende og kostnadskrevende at
det fører til statlig refusjon. Men for andre er utfordringene store, men utgiftene ligger under det
taket staten har satt på 895.000.
Dette er både en stor økonomisk utfordring og også en utfordring for å finne personell til å ta
slike krevende vakter.
Det har i alle 3 virksomheter vært arbeidet med kompetansehevende tiltak i forhold til
utfordrende atferd.
Alle 3 virksomheter vil også i 2011 være nødt til å bemanne opp på grunn av denne atferden.
Utfordring 4 - deltidsstillinger
Virksomhetene skal være bemannet hele døgnet og alle helger. De ansatte
arbeider hver 3. helg. For å ha en forsvarlig helgebemanning må det leies inn alle helgene.
Dette er ofte 12-13% stillinger.
For å bedre denne situasjonen med det enten opprettes flere stillinger, de ansatte må jobbe mer
helg eller det kan etableres andre arbeidstidsordninger.
Situasjonen i avlastningstiltaket er svært prekær på grunn av alt for mange deltidsstillinger som
reduserer kontinuiteten og kvaliteten i tjenesten.
Vi har svært mange vikarer inne som må læres opp og dette fordyrer drifta. Mange av de fast
ansatte må gå overtid og det medfører overtidsbetaling og dyr drift.
Situasjonen er svært vanskelig og det er ikke lett på kort sikt å si hva som kan gjøres for å bedre
situasjonen.
Skjervøy den 24.mai 2011
Lise Román
Helse- og sosialsjef
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Økonomirapport vår 2011, teknisk etat

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

Økonomirapport:
Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde:
Generelt strøm/ olje:
Det er ikke gjort beregninger på strøm/ olje nå. Budsjettet er likt i år som i fjor og strøm-/
oljebudsjettet for 2010 gikk stort sett i balanse. Prisene har vært høye i vinter, noe de også var i
2010. Det viser seg, erfaringsmessig, vanskelig, å beregne utfallet så tidlig på året.
600, Administrasjon:
På grunn av et par klagesaker har det vært nødvendig å engasjere advokat. Det er ikke
budsjettert med slike utgifter slik at det vil bli overforbruk på denne posten. Det bes om kr.
40 000,- fra skjema 2. I tillegg har sett oss nødt til å engasjere konsulent for hjelp til å avklare en
byggesak. Dette har medført en uforutsett utgift på kr. 9000,- som det bes om over skjema 2.
For øvrig er forbruket i tråd med budsjettet.

På inntektssiden er det lav inntekt på byggesaksgebyr som er vanlig på denne tiden av året.
Dette skyldes at det er mindre byggeaktivitet på vinteren enn sommersesongen.
605, Kart og oppmåling:
På inntektssiden er det ingen inntekt på kart- og oppmålingsgebyr så langt. Dette vil rette seg
noe utover året etter hvert som oppmålingssesongen kommer i gang. Det ser likevel ut for at det
blir mindre aktivitet ut over året, det er færre ”innmeldte” saker enn vanlig på denne tiden av
året, noe som tilsier at budsjettmålet ikke nås. Det jobbes imidlertid med andre nødvendige
oppgaver. Noen av disse oppgavene tilhører andre ansvarsområder som kan være med å dekke
opp for inntektstapet. Det er usikkert om dette vil dekke opp for alt.
606, Arealplanlegging:
Med bakgrunn i at plansamarbeidet i Nord- Troms, som planlagt, ikke kommer i gang før til
sommeren har det ikke vært store bevegelser i budsjettet for dette området og er i tråd med
budsjett.
610, Anleggsseksjonen:
Forbruket er stort sett i tråd med budsjett. Det har vært en del større utgifter på vedlikehold av
maskiner enn ønskelig. Budsjettet er regulert innenfor eget område og det ser ut for at det kan
holde hvis ikke de store vedlikeholdsutgiftene kommer.
Budsjettet for drivstoff vil ikke på noen måte holde. Det er allerede, og vel så det, brukt opp.
Drivstoffbudsjettet har ikke vært justert på mange år. Prisene er steget betraktelig den senere tid,
samt at aktiviteten på maskinene har vært høy i vinter. Dette fører til at etaten må be om kr.
50 000,- over skjema 2.
620, Skjervøy vannverk:
I kommunestyret, sak 1/11, ble det vedtatt reduksjon på forbruksgebyret for vann fra kr. 2,50 pr
m3 og m2 til kr. 2,00. Abonnementsgebyret ble satt ned fra kr. 1850,- til kr. 1700,-.
Reduksjonen dekkes med bruk av fond. Dette vil likevel gi en reduksjon i inntekt i forhold til
budsjett, forutsatt at forbruket blir tilsvarende forbruk som 2010. dette er noe usikkert da
forbruket varierer fra år til år, avhengig av industriens forbruk.
For øvrig ser det ut for at forbruket er i tråd med budsjett.
630, Skjervøy kloakkanlegg:
I kommunestyret, sak 1/11, ble det vedtatt reduksjon på forbruksgebyret for kloakk fra kr. 7,50
pr m3 og m2 til kr. 6,50. Abonnementsgebyret ble satt ned fra kr. 1600,- til kr. 1250,-.
Reduksjonen dekkes med bruk av fond. Dette vil likevel gi en reduksjon i inntekt i forhold til
budsjett, forutsatt, også her, at forbruket av vann blir tilsvarende forbruket 2010.
Forbruksavgiften for kloakk er regnet med vannforbruket som basis.
For øvrig ser det ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

640, Renovasjon:
I tråd med budsjett.
650, Brannvern
Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett bortsett fra husleieutgiften til
ASVO for leie av garasje til sivilforsvaret. Husleien er indeksjustert og har som følge av det økt
med kr. 10 000,- som må dekkes over skjema 2.
651, Oljevernberedskap:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.
652, Feiing:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk er i tråd med budsjett. Det er mer inntekt enn budsjettert som
følge av økt feieavgift. Å øke feieavgiften har vært nødvendig for å dekke inn underdekning fra
tidligere år.
660, Utleieboliger:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett
670, Kommunale bygg:
På grunn av rasfare og overvåkning av denne så vi oss nødt til å melde Skjervøy kommune inn i
Nord- Norsk Skredovervåkning. Det går ut på at det foretas snømålinger som daglig rapporteres
til værvarslinga der vindretning og snømålingene blir vurdert i lag med skredeksperter. Å være
tilknyttet dette prosjektet koster kr. 25 000,- i året. I tillegg er det avtalt for inneværende år en
godtgjørelse på kr. 5 000,- for snømålingene. Det bes om dette på skjema 2.
I tillegg til dette må det foretas en skredvurdering av området over skolen i Arnøyhamn. Det er
skredvoll der i dag som betegnes av eksperter som utilstrekkelig. Vurderingen må utføres av
NGI og de vil samkjøre med et annet oppdrag i kommunen på forsommeren. NGI vurderer både
skredfaren og lager skisse over nødvendig skredvoll, event. også prosjektere denne. Vi har bedt
om kostnadsoverslag for dette men har ikke mottatt det enda. Estimerte kostnader legges til
grunn og vi regner med kostnadene for dette vil komme på kr. 200 000,- som det bes om over
skjema 2.
Det er valgt å legge dette prosjektet inn under ansvar 670 da det i hovedsak er Arnøyhamn skole
som er årsaken til at kommunen er med.
Forøvrig ser det pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett
671, Parker/ idrettsanlegg:
Til nå er det ikke brukt noe av dette budsjettet sett bort fra strøm og eiendomsavgifter.
Budsjettet er for lite til at et fullverdig vedlikehold av grøntanleggene kan utføres. Skjervøy
kommune har også i år sett seg nødt til å engasjere ASVO for å utføre arbeidet med vedlikehold.

Det er en noe redusert kontrakt i forhold til tidligere år. Selv om omfanget reduseres, klarer vi
ikke p komme helt i ”mål” og ser oss nødt til å be om kr. 37 000,- over skjema 2 for å kunne
utføre et minimum av vedlikehold som trengs. Dette også for at Skjervøy skal stå fram som en
velstelt kommune for besøkende og innbyggerne våre.
675, Renhold:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett
676, Vaskeri:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett
680, Havneforvaltningen:
Forbruket er høyere enn budsjettert. Dette skyldes at en del presserende vedlikeholdsbehov må
gjennomføres, som å skifte fortøyning på enkelte av flytebryggene. I tillegg er det en del annet
vedlikehold som har vært forsømt i flere år p.g.a mangel på ansatte i havneforvaltninga. Dette
ser bra ut nå.
På inntektssiden ser det bra ut så langt. Det er økte inntekter og noe fakturering fra fjoråret som
er fakturert på 2011, dette grunnet bedre oppfølging enn tidligere. Under regulering av budsjettet
har vi så langt klart å regulere utgift og inntekt til å gå i null.
681, Skjervøyterminalen:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.
690, Kommunale veier:
Det ser i dag ut for at forbruket er i tråd med budsjett, sett bort fra vintervedlikehold.
Det er økte utgifter på vintervedlikehold i forhold til kostnader med strøsand og at
brøytekontrakten med Mesta indeksreguleres. Det har ikke vært tatt hensyn til dette tidligere år
slik at det nå bes om en tilleggsbevilgning over skjema 2 for å dekke inn disse økte utgiftene.
Brøytekontrakten er justert med kr. 90 000,- og strøsandutgiftene er økt med kr. 100 000,-.

Budsjettendring 2011 skjema 1
Konto

Ansvar

SUM (skal være null)
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Per
Rev. budsjett (BR)
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201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
0

Dato og sign:

3

Budsjettendring 2011 skjema 2
Konto

Ansvar
12700
12705
11700
11900
12300
12304
12304
13500
13709
12705

Funksjon
600
600
610
650
671
690
690
670
670
670

SUM (behov for rammeendring)

Tekst
120
120
303
339
380
333
333
2222
222
222

Per
Rev. budsjett (BR)
201101
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201101
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201101
50000
201101
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201101
37000
201101
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201101
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201101
25000
201101
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201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
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201101
201101
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Dato og sign:

3

budsjett (BR)

3

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/4242 -34

Arkiv:

150

Saksbehandler: Rune Stifjell
Dato:

09.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
54/11
15/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
30.05.2011
15.06.2011

Økonomirapport investering våren 2011

Vedlegg
1 Reguleringsskjema inv vår 2011
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar omdisponeringer
i tråd med budsjettskjema datert 23.05.11.
Det tas opp kr. 3.000.000,- i startlån og 150.000,- til digitalisering av kino forutsatt
Fylkesmannens godkjenning.

Saksopplysninger
Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter på en kortfattet måte.
Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt.
MVAKOMPENSASJON OG INVESTERINGSFOND
Reglene for mvakomp til investeringer ble lagt om i fjor slik at i år skal minimum 40 % av
momsen skal inntektsføres i investeringsregnskapet (stigende med nye 20 % hvert år til vi når
100). Vi hadde budsjettert med null mvakomp i og med at vi har så få investeringer og at det er
noe usikkerhet med driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår at dette videreføres nå i vår og så får vi
heller komme tilbake til dette på høstrapporteringen.

De fleste nye prosjekter i 2011 er finansiert med bruk av investeringsfondet for å unngå nye
låneopptak. Grunnlaget for dette var fondsbruken pluss en planlagt avsetning i 2010. I
årsoppgjøret viste det seg imidlertid at det var overforbruk på noen prosjekter og for å unngå
underskudd ble det da i tråd med regelverket for det første ikke noe av den planlagte
avsetningen og så måtte det i tillegg brukes noe av fondet til andre prosjekt enn det var
budsjettert med. Disse to tiltakene kom på til sammen 370.000,- sånn at vi nå mangler 20.000,på fondet i stedet for å ha en liten reserve på 350.000,- som planlagt. Rådmannen foreslår at vi
ser dette opp mot momskompensasjonen og evt besparelser i høstrapporteringen. I tillegg
foreslås at en halv mill i til gode lån etter fjoråret brukes til Sandøra-prosjektet i stedet for fond.
501 EDB
Ansvaret omfatter i utgangspunktet to prosjekter.
Det ene er felles økonomisystem for kommunene i Nord-Troms. Dette går nå som planlagt med
inngåelse av kontrakt i mai, implementering og opplæring til høsten og oppstart fra 1.1.12. Årets
ramme ser ut for å holde til 90 % av kontraktsummen og så vil momsandelen dekke det meste av
det som gjenstår til neste år.
I tillegg var det lagt inn noe midler til oppgradering av datasenteret i Olderdalen. For å holde
bedre oversikt flyttes dette til et eget ansvar. Ser ut for at det er nok penger.
502 AKSJER
Det vil også i år bli aktuelt med innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP. Hvor mye vet vi
som vanlig ikke før i august når virkningene av årets lønns- og trygdeoppgjør er beregnet. Dette
kan ikke lånefinansieres og vi må komme tilbake til inndekning i høstrapporteringen. Tidligere
har vi brukt investeringsfond og salgsinntekter, men det er pr nå usikkert om omdisponeringen
av investeringsfondet blir tilstrekkelig
508 KINOEN
Sak om digitalisering vedtatt i K-styret i juni i fjor, men installeringen har drøyd til i år grunnet
forsinkelse fra leverandørens side. Utstyret kom på plass i vinter og kinodriften er påbegynt.
Selve utstyret er montert innenfor rammen, men det var nødvendig å tilpasse lydanlegget til
digital drift og dette kommer på ca 85.000,- som vi må dekke selv utenfor inngått avtale. Det
foreslås at det tas av til gode lånemidler. Vedtatt låneopptak fra i fjor må vi søke om ny
godkjenning av hos fylkesmannen.
516 TOMTESALG
Til nå i år er det bestilt kun ett tomtekjøp og det er normalt en god indikasjon på at det blir lite
slike inntekter i år. Salgsinntektene disponeres ikke før til høsten
520 VANNVERK
Det planlegges med å få gjort forbedringer på vanninntaket på Kågen. Vi har lånemidler som
kan dekke dette og arbeidet vil bli gjort innenfor denne rammen slik at det ikke trengs tilførsel
av midler. Oppstart vil bli når det er bart og hovedarbeidet vil bli til høsten. Kommer tilbake
med budsjettall i høstrapporteringa.
521 KLOAKK
Prosjekteringen av nytt renseanlegg har tatt lenger tid enn forutsatt og byggingen er tilsvarende
forsinket. Hovedforklaringen er at pålegg fra Arbeidstilsynet velges imøtekommet gjennom en
utvidelse av rensestasjonen. Revidert framdriftsplan tilsier at byggingen gjøres til høsten med
ferdigstillelse tett opp mot jul.

523 BYGG OG BOLIGER
Gjelder i år brannsikring av Malenveien 2 & 4 som så vidt ble påbegynt i fjor. Prosjektet ble da
justert for å ivareta framtidige krav om sprinkleranlegg og dette er ute på anbud med frist i
slutten av mai og tildeling av kontrakt i juni. Arbeidet bør normalt kunne ferdigstilles i år og alt
tyder på at budsjettet holder. Midler til overs fra i fjor reguleres inn
532 NY INNGANG LEGEKONTORET
Ferdig planlagt og bygging startet når telen er borte. Forventes ferdig til høsten innenfor ramma.
536 KUNSTGRESS
Tildeling av spillemidler var varslet i begynnelsen av mai, men fylket har nå utsatt dette til
månedsskiftet mai/juni. Vi vet derfor ikke om og evt hvor mye vi får så videre arbeid er utsatt
inntil svar fra fylket kommer.
542 HAVNEANLEGG - VORTERØY
Den nye kaia ble bygd i fjor høst. Av sikkerhetsårsaker ble riving av den gamle utsatt til nå i vår.
Det forventes at alt arbeid avsluttes før ferien innenfor tildelt ramme. Midler til overs fra i fjor
reguleres nå inn.
553 INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN
Prosjektet er avsluttet i februar med montering av kran som siste del. Som rapportert i fjor ble
ny kran tatt inn som et tillegg i prosjektet. Denne lånefinansieres med tilsvarende økning av
leieavtalen slik at netto for kommunen blir null. Medgått vel 200.000,- i år som tas fra til gode
lånemidler. Sluttregnskap sendt til fylket i mai.
555 INDUSTRIOMRÅDE SANDØRA
Kulturetaten og Sametinget har vært på befaring og rapporter er mottatt nå i vinter. Funn i
fornminneområdet vil medføre utfordringer for ønsket veitrase og dette vil også fordyre
reguleringsarbeidet. Grunnundersøkelsen er gjennomført nå i vår og vi venter på endelig
rapport. Selv med overføring av til gode midler fra i fjor og 150.000,- fra omstillingsprosjektet
er det usikkert om ramma er stor nok til både regulering og prosjektering. Det jobbes med å se
på alternative løsninger der en mulighet er å prosjektere de 60 målene som er regulert og utsette
utvidelsen. Arbeidsgruppa jobber med å innhente priser på de ulike alternativene. Til gode fra i
fjor var tenkt tatt fra investeringsfondet, men vi bruker heller lånemidler som også ble til gode
fra i fjor.
590 FORMIDLINGSLÅN
Pågangen i fjor høst var litt høyere enn vanlig og når vi i tillegg lå litt foran skjema med
tildelinger i forhold til låneopptak har vi inngangen til mai igjen midler bare til 4 nye lån i år og
det blir nok i minste laget. Det foreslås derfor at vi tar opp 3 mill ekstra i lån i år.
Innfrielser brukes som vanlig til ekstraordinære avdrag. I tillegg til årets innfrielser har vi mye
stående fra i fjor som er blitt betalt i vinter/vår og dette reguleres inn.

OPPSUMMERING
De fleste prosjekt er i rute og innenfor ramma så langt. Vi må komme tilbake til momskompen
og investeringsfondet samt egenkapitalen til KLP i høstrapporteringa.
Ut over økt opptak av Startlån trengs det i denne runden ikke tilførsel av nye friske midler til
noen prosjekter.

Budsjettendring 2011 skjema 1
Konto

Ansvar
1951
9480
2000
7701
9100
2350
9480
2350
8100
8902
2350
9100
2705
8902
9100
5200
9100
5109
9201
5109
9580
1951
9480

Funksjon
501
501
508
508
508
523
523
542
542
542
553
553
555
555
555
590
590
590
590
599
599
557
557

SUM (skal være null)
Dato og sign:

120
120
373
373
373
265
265
330
330
330
325
325
325
325
325
283
283
283
283
870
870
120
120

Tekst
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011
INV-VÅR 2011

Per
Rev. budsjett (BR)
201101
-150000
201101
150000
201101
585000
201101
-350000
201101
-235000
201101
338000
201101
-338000
201101
500000
201101
-200000
201101
-300000
201101
203000
201101
-203000
201101
644000
201101
-150000
201101
-494000
201101
3000000
201101
-3000000
201101
2000000
201101
-2000000
201101
4700000
201101
-4700000
201101
150000
201101
-150000
201101
201101
201101
0

230511

3

Budsjettendring 2011 skjema 2
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Ansvar

SUM (behov for rammeendring)
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Per
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201101
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201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
0

Dato og sign:

3

budsjett (BR)

3

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/4242 -35

Arkiv:

150

Saksbehandler: Rune Stifjell
Dato:

09.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
55/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
30.05.2011

Balansering av budsjettendringer våren 2011
Vedlegg til kommunestyret: Økonomirapporter fra etatene

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger
Etatene jobber med økonomirapporter og behov for budsjettregulering fram til 23. mai.
Rapportene sendes ut til formannskapet og så vil rådmannen sammen med etatsjefene finne
inndekning fram til formannskapets møte 30. mai. Oppsummeringen legges da rett fram i
formannskapsmøtet i tråd med vanlig praksis og avtale med ordfører
Vurdering

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/1207 -4

Arkiv:
Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

23.05.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
56/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
30.05.2011

Salg av Årvikbruket Eiendom AS
Vedlegg
1 Årvikbruket Eiendom AS -Forespørsel om bruk av forkjøpsrett, datert 15.03.11
2 Årvikbruket Eiendom AS -Forespørsel om bruk av forkjøpsrett, datert 19.04.11
3 Forkjøpsrett eiendom Årvikbruket, fra Årvikbruket AS
4 Referat fra styremøte i Årvikbruket Eiendom AS, 24.05.11
5 Overdragelse av aksjer i Årvikbruket Eiendom AS, datert 23.05.11

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
1. Skjervøy kommune vedtar å selge alle sine aksjer i Årvikbruket Eiendom AS for
parikurs som utgjør til sammen kr. 100.000,- til Årvikbruket AS eller aksjonærer i
Årvikbruket AS.
2. Rådmannen og økonomisjefen får fullmakt til å gjennomføre nødvendige formaliteter.
3. Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket Eiendom AS må i forbindelse
med overtakelsen bekrefte innløsning av lånet i Kommunalbanken, slik at den
kommunale garantien opphører.
4. Skjervøy kommune har ingen innvendinger til eierendringen i Årvikbruket AS jf.
henvendelsen fra styret i Årvikbruket Eiendom AS.
5. Vedtaket gjøres i tråd med Kommunelovens § 13 og refereres i neste kommunestyre.

Saksopplysninger
Årvikbruket Eiendom AS eies 100 % av Skjervøy kommune.
Det har vært tverrpolitisk enighet om at kommunens engasjement skulle dreie seg om å få i gang
virksomheten ved fiskebruket i Årviksand, etter at Norfra solgte fiskebruket til Årvikbruket
Eiendom AS i 2006.

Det har vært ulike syn på hvor lang tid kommunens engasjement skulle vare.
På bakgrunn av dette iverksatte ordføreren og rådmannen i år en prosess mot Årvikbruket AS,
som er leietaker, for å avklare om de var interessert i å kjøpe fiskebruket i Årviksand som
tilhører Årvikbruket Eiendom AS. Viser til vedlagt dokument datert 15.03.2011.
Årvikbruket AS ba om å få utvidet fristen for å gi tilbakemelding og i brev datert 19.04.2011
(vedlagt) bekrefter Skjervøy kommune den utvidede fristen. Bakgrunnen for at Årvikbruket AS
ba om lengre frist, var at det samtidig pågikk en prosess rundt fremtidig eierstruktur i
driftsselskapet. Konkret dreier dette seg om at Aksel Hansen AS, som eier 51 % av aksjene i
Årvikbruket AS, ønsket å selge sine aksjer til Brødrene Albrigtsen AS. Det er i dag oppnådd slik
avtale mellom disse to aksjonærene. Avtalen er også akseptert av de øvrige aksjonærene i
Årvikbruket AS.
Ved fristens utløp bekreftet Årvikbruket AS at de ønsker å benytte seg av forkjøpsretten som i
leieavtalens pkt. 2 lyder slik:
Årvikbruket AS har til enhver tid forkjøpsrett til kjøp av eiendommen mot
full innfrielse av resterende lån på eiendommen herunder hovedstol og renter.
Denne saken dreier seg om to forhold:
1. Salg av selskapet eller eiendommen tilhørende Årvikbruket Eiendom AS.
2. Jf. henvendelsen fra styret i Årvikbruket Eiendom AS, se eget vedlegg, ønsker styret en
uttalelse fra Skjervøy kommune ved formannskapet, om den interne eierendringen i
Årvikbruket AS, jf. leieavtalens pkt. 7. Deretter skal saken vedrørende eierendringen
behandles i styret.
Vurdering
Vedrørende salg av Årvikbruket Eiendom AS
Det er gitt klare politiske signaler om salg av Årvikbruket Eiendom AS. Det er derfor svært
gledelig at Årvikbruket AS vil benytte seg av forkjøpsretten de har jf. leieavtalen.
Selv om Skjervøy kommunes engasjement gjennom kjøp av fiskebruket i Årviksand ved
årsskiftet 2005/2006 har vært omstridt, er det ingen tvil om at dette var svært viktig for å
opprettholde et viktig tilbud for fiskeflåten, samt de ringvirkningene fiskebruket i seg selv har
gitt Årviksand, Arnøysamfunnet og Skjervøy kommune over tid.
Samtidig er det viktig at Årvikbruket AS i fremtiden står på egne ben.
Årvikbruket AS eller de nye aksjonærene i Årvikbruket AS ønsker å kjøpe aksjene i selskapet.
Med dette som bakgrunn er det naturlig for rådmannen å anbefale salg av selskapet (aksjene)
tilhørende Årvikbruket Eiendom AS.

Vedrørende den interne eierendringen i Årvikbruket AS
Den interne eierendringen i Årvikbruket AS vil styrke det lokale eierskapet. Dette ser
rådmannen på som svært viktig, særlig i ei tid der lokalt eierskap i fiskeindustrien er blitt
svekket, med dertilhørende ringvirkninger.
Et sterkt lokalt eierskap vil øke engasjementet rundt virksomheten.
For Årvikbruket AS er det viktig å få en rask tilbakemelding fra Årvikbruket Eiendom AS om
de kan akseptere eierendringen. Dette fordi det bl.a. skal velges et nytt styre av den nye
aksjonærsammensetningen i Årvikbruket AS. Rådmannen mener derfor at saken bør
sluttbehandles i formannskapet.
Rådmannen vil på bakgrunn av dette anbefale at formannskapet uttaler seg positivt til denne
endringen.

Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Årvikbruket AS
9195 Årviksand
Referanse

Dato

2011/1207-1

15.03.2011

ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS- FORESPØRSMÅL OM BRUK AV FORKJØPSRETT
Årvikbruket Eiendom AS eies som kjent 100% av Skjervøy kommune. Kommunen ønsker nå å selge
anlegget . Vi viser her også til tidligere samtaler om dette emnet om å inngå forhandlinger om salg av
anlegg.
I denne sammenheng ber vi om beskjed hvorvidt Årvikbruket AS ønsker å nytte sin forkjøpsrett til kjøp
av eiendommen, slik regulert i leieavtalen av 11. januar 2006 pkt. 2 tredje avsnitt.
Vi anmoder om svar på ovennevnte innen 30. mars 2011 kl. 12:00. Dersom slikt svar ikke foreligger innen
nevnte frist, legger vi til grunn at Årvikbruket AS ikke ønsker å nytte sin forkjøpsrett, og at anlegget da
kan selges fritt i det åpne markedet.

Med vennlig hilsen
For Skjervøy kommune

Roy Waage
Ordfører

www.skjervoy.kommune.no

Reidar Mæland
Rådmann

Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Årvikbruket AS
9195 ÅRVIKSAND

Deres ref:

Vår ref:

2011/1207-3

Løpenr:

15493/2011

Arkivkode

Dato

19.04.2011

ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS- FORESPØRSMÅL OM BRUK AV
FORKJØPSRETT
Viser til brev av 15.03.2011 vedr. forespørsmål om bruk av forkjøpstrett – vår ref 2011/1207-1.
For ordens skyld viser vi til samtale om utvidelse av fristen til utgangen av 30. april 2011.
Dette bekrefter vi herved som endelig frist for svar på vår henvendelse.
Vår henvendelse er drøftet med styret i Årvikbruket Eiendom AS som også står bak forespørselen.

Med vennlig hilsen
For Skjervøy kommune

Roy Waage

Reidar Mæland

ordfører

rådmann

Direkte innvalg: 77775511/77775510

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

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 77 77 55 00
Telefaks: 77 77 55 01

Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Ro RW. Waa e
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Haavard, BrodreneAlbrigtsen AS [havard@bralbrigtsen.no]
1. mai 2011 00:01
Roy RW. Waage
Forskjøpsrett eiendom Årvikbruket

Hei
Henvisertil henvendelsefor benyttelse av forkjøpsrett av eiendommen Årvikbruket.
Vi ønsker å benytte oss av forkjøpsretten for kjøp av anlegget tilhørende Årvikbruket EiendomAS.
Vi ber i den sammenhengom møte for gjennomgangav den videre prosessen.

Med vennlig hilsen
Håvard Albrigtsen
Medlem styret Årvikbruket drift as
Mob: 975 80 873

Referat fra styremøte (på telefon) i Årvikbruket
Eiendom AS
Tid: 24.05.2011
K1: 10.00
Deltakere: Kolbein Simonsen, Elin Johannessen og Øyvind Isaksen

Sak1111: SALG AV AKSJER I ARVIKBRUKET EIENDOM AS

Eier av Arvikbruket Eiendom AS som er Skjervøy kommune ønsker å selge sin
eierandelkiendom til Årvikbruket AS som har forkjøpsrett.
Det blir forhandlinger med eier (formannskapet) og Årvikbruket AS, etter
forhandlingene skal dette oversendes til styret i Årvikbruket Eiendom AS for
behandling.
Vedtak: Saken tas til etterretning

Sak 2/11: AKSJEOVERDRAGELSER FRA AKSEL HANSEN AS TIL
BRØDRENE ALBRIGTSEN AS.

Det er inngått avtale mellom Aksel Hansen AS og Brødrene Albrigtsen AS om
overdragelse av aksjepost tilhørende Aksel Hansen AS til Brødrene Albrigtsen AS.
I henhold til leieavtalens § 7 skal slik overdragelse godkjennes av utleier da den utgjør
over 50 % av selskapets kapital.
Vedtak: Styret i Årvikbruket Eiendom AS ber om en uttalelse fra Skjervøy kommune
før styret endelig behandler saken

Skjervøy 24.05.2011

ind s sen
tyreleder/referent

Øyvind Isaksen
Styreleder

Elin Johannessen
Styremedlem

Håvard Albrigtsen
Styremedlem

Referatet sendt: Kolbein Simonsen, Elin Johannessen og Skjervøy kommune.

Brodrene Albrigtsen AS
9195 ÅRVIKSAND

23.05.2011

Årvikbruket Eiendom AS
Boks 113
9189 SKJERVØY

OVERDRAGELSE AV AKSJER I ÅRVIKBRUKET AS

Det er inngått avtale mellom Aksel Hansen AS og Brødrene Albrigtsen AS om overdragelse
av aksjepost tilhørende Aksel Hansen AS til Brødrene Albrigtsen AS.

I henhold til leieavtalens § 7 skal slik overdragelse godkjennes av utleier da den utgjør over
50 % av selskapets kapital.

Det bes derfor om samtykke til overdragelsen, slik at det kan avholdes generalforsamling med
valg av nytt styre.

Med hilsen
F?), rødre e Albrigtsen AS

var o

PS 57/11 Referatsaker

Referat sak

Referat sak

TROMSfylkeskommune

Pian- g nærinIsetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Arnøy Laks AS

9194 LAUKSLETTA

Vår ref.:
10/1364-23
Lopenr.:
10998/11

Saksbehandler:
Jarle Magnar Pedersen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 52

Arkiv:
U43 AKVA
Deres ref.:

Dato:
15.04.2011

OVESENDELSE AV AKVAKULTURTILLATELSE
30117 SKOGNES - SKJERVOY KOMMUNE

Viser til søknad fra Arnøy Laks AS om forlenget driftsperiode utover 01.05.11 datert
28.03.11, og til søknad datert 19.05.10 om tillatelse til utvidelse av akvakulturtillatelse for
laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Skognes 30117 i Skjervøy kommune.
Troms fylkeskommune har vedtatt å gi Arnøy Laks AS midlertidig tillatelse på lokaliteten
Skognes 30117 med hjemmel i laksetildelingsforskriften § 30. Denne midlertidige klareringen
gjelder i påvente av nytt vedtak og endelig behandling av søknaden av 19.05.10 av Troms
fylkeskommune og gjelder senest til 31.08.11.
Det er ikke foretatt andre endringer for lokaliteten Skognes i tillatelsen.
Endelig og samlet behandling av søknaden datert 19.05.11 vil bli gjennomført når vedtak fra
Mattilsynet ifm biomasseutvidelsen foreligger oss.
Akvakulturtillatelsen følger vedlagt (./.).
Som innehaver av akvakulturtillatelsen likter dere å sette dere inn i de vilkår som er satt for
tillatelsen.
For å lette arbeidet med å følge opp de vilkår som myndighetene har satt, bør det oppbevares en
kopi av tillatelsene ved aniegg knyttet til lokaliteter i drift.
M!)„.tw,711
_
Jårle/M. 1'`e sen
rådgiver

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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Vedlegg:

Akvakulturtillatelse datert 15.04.2011

Kopi til:
Fylkesmarmens miljøvernavdeling
Kystverket Troms og Finnmark
Mattilsynet avd Nord-Troms
Fiskeridirektoratet region Troms
Skjervøy kommune
Frode Mikalsen

TROMSfylkeskommune

Plan-

g nærIngset ten

ROMSSAfylkkasuohkan

Arnøy Laks AS

9194 LAUKSLETTA

Vår ref.:
10/1364-22
Løpenr.:
10592/11

Saksbehandler:
Jarle Magnar Pedersen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 52

Arkiv:
U43 AKVA
Deres ref.:

Dato:
15.04.2011

T-S-3 T-S-7 T-S-11 T-S-17 ARNØY LAKS AS 994613405:
AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG
REGNBUEØRRET I SJØVANN

Viser til søknad om forlenget driftsperiode på lokalitet Skognes 30117 datert 28.03.11, hvor
Amøy Laks AS søker om forlenget midlertidig klarering på lokaliteten utover gjeldende
klarert tidsperiode til 01.05.11.
VEDTAK

Troms fylkeskommune gir med dette midlertidig akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret
og regnbueørret i sjø på lokaliteten Skognes
(30117).
Tillatelsen på Skognes gjelder i påvente
av nytt vedtak og endelig behandling av søknad datert 19.05.10, og utløper senest 31.08.11.
Tillatelsen omfatter videre de1oka1iteter som fremgår i tabe1len nedenfor. Ti1late1sen gis med
de begrensninger og på de vilkår som framgår av dette dokumentet og av
sektormyndighetenes tillatelser.
Denne tillatelsen erstatter tidligere akvakulturtillatelse fra Fiskeridirektoratet region Troms
til Arnøy Laks AS datert 18.11.2009.
LOVHJEMMEL

Tillatelsen er gitt av Troms fylkeskommune med hjemmel i Lov om akvakultur av 17.06.2005
nr. 79, samt forskrift om tillatelse til akvakultur for 1aks, ørret og regnbueørret.
Lokalitetene er klarert med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Kystverket Troms og
Finnmark og Mattilsynet —Distriktskontoret for Nord Troms /Statens Dyrehelsetilsyn —
Fylkesveterinæren for Troms og Fimimark, i henhold til Lov om vem mot forarensning og
avfall av 13. mars 1981 nr. 6, Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr. 19 og Lov om
matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003 nr. 124 og Lov av 19. Juni 2009 nr. 97 om
dyrevelferd. For lokalitetene jf. tabellen under er særskilte tillatelser tidligere utsendt i
forbindelse med klarering av den enkelte lokalitet.
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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TILLATELSEN OMFATTER:

Lokalitet

Lok.
Nr.

*Tillatelsen til lokalitet Skognes gjelder midlertidig, og utløper senest 31.08.2011.
** Ut fra de foreliggende strommålingene på lokaliteten Storelva settes en foreløpig
produksjonsbegrensning på 1800 tonn MTB hmtil lokalitetens bæreevne er bedre kartlagt
(jf. vedtak datert 27.04.09 fra Mattilsynet DK Nord-Troms)
Samlet biomasse på samtlige lokaliteter må ikke på noe tidspunkt overstige 900 tonn pr.
tillatelse (jf. Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 15 2. ledd).

Lokalitetene er kun klarert for de av Deres tillatelser som oppgis i tabellen ovenfor. Dette
gjelder selv om tillatelsene fra sektormyndighetene oppgir andre tillatelser
Særskilte tillatelser for hver lokalitet er utsendt tidligere i forbindelse med klarering av den
enkelte lokalitet.
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BEG

UNNELSE FO

VEDTAKET

Søknad om forlenget driftsperiode kom i forbindelse med søknad datert 19.05.10, om
tillatelse til utvidelse av akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten
Skognes 30117 i Skjervøy kommune. Dette fordi lokalitet Skognes var midlertidig klarert til
01.05.11. Siden det står fisk fra 2009 generasjonen på lokaliteten haster det for selskapet å få
utvidet driftstid på lokalitet Skognes på grunn av utslakting i løpet av sommeren. En
midlertidig tillatelse er en fleksibel løsning i påvente av en samlet og helhetlig behandling av
søknaden av 19.05.10 av Troms fylkeskommune siden søknaden av 19.05.10 ikke lot seg
behandle ferdig innen 01.05.11. Dette er grunnet i at fylkeskommunen mangler vedtak fra
Mattilsynet omhandlende biomassedelen av søknaden som grunnlag i den endelige
behandlingen.
Siden den delen av søknaden som nmh2ndler permanent etablering er behandlet ferdig av
kommune og sektormyndigheter, er det mulig for fylkeskommunen å vurdere midlertidig
klarering av lokaliteten Skognes i påvente av en ønsket endelig og helhetlig behandling av
søknaden.
Ved å gi å Arnøy Laks AS en midlertidig utvidelse av tidsspennet på lokaliteten Skognes,
ivaretar fylkeskommunen Arnøy Laks AS sine interesser ved at de kan produsere fisk lengre
på lokaliteten, samtidig som Mattilsynet får nødvendig tid på å foreta behandling av
biomasseutvidelsen i saken. Fylkeskommunen får også nødvendig tid til å fatte endelig og
helhetlig vedtak i saken når det gjelder permanentdelen og biomassedelen av søknaden.
Eidsfjord Sjøfamt AS er kjent med denne løsningen og har per telefon uttrykt forståelse for
denne fleksible løsningen i påvente av endelig vedtak i saken.
Eidsfjord Sjøfarm AS har gitt uttrykk for at en utslakting på Skognes så sent som den
31.08.11 vil kunne forskyve deres mulighet for utsett på nærliggende lokalitet grunnet i
utvidet krav til brakklegging av Skognes etter tømming (pga ILA). Når det kommer til drift og
utsett på lokaliteter er det imidlertid Fiskeridirektoratet i samarbeid med Mattilsynet som
fatter vedtak. I denne forbindelse vil Arnøy Laks AS derfor måtte innhente tillatelse til
driftsplan utover 01.05.11 fra disse respektive myndighetene, som vil kunne bestemme hvor
lenge selskapet kan ha fisk på lokaliteten.
Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk etter Kap II i Naturmangfoldloven (NML)Lov om forvaltning av naturens mangfold §§ 8-12 er blitt vurdert. Kunnskapsgrunnlaget i
denne saken, står i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Akvakultur vil i sin natur kunne ha innvirkning på miljøet. Omsøkte tiltak vurderes ikke å
være i strid med NML §§ 8-12 sett hen til de beste samfunnsmessige resultater.
Troms fylkeskommune har foretatt en samlet vurdering av det omsøkte tiltaket i ht.
laksetildelingsforskriften § 30 bokstav a-d og finner at vilkårene for å gi midlertidig tillatelse
er oppfylt. Alle statlige sektotmyndigheter har gitt sine. Tiltaket er ikke i strid med vedtatte
vernetiltak eller arealplaner Vi mener en midlertidig tillatelse vil oppfylle akvakulturlovens
fot mål.

VILKÅR
1. Generelle vilkår
Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuelt avvikling blir
gjennomført i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og vilkår.
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Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige
forhold.
Tillatelsen fritar ikke innehaveren fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter
andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i
slikelover.
2. Eierforhold
Tillatelsen er gitt til Arnøy Laks AS, organisasjonsnummer 994 613 405.
Overføring av akvakulturtillatelsen skal registreres og tinglyses i Akvakulturregisteret
og den skal være skrevet på godkjent blankett fastsatt av Brønnøysundregistrene.
3. Plassering og forankring
Anleggene skal etableres i samsvar med beskrivelser, tegninger og de mest detaljerte
kartbilag i søknaden om klarering av den enkelte lokalitet. Dersom de ønsker å endre
anleggets lokalisering, må det sendes ny søknad til Troms fylkeskommune.
Ankerfestene til akvakulturanlegget på lokaliteten Storelva kommer inn i hvit
lyktesektor. Derfor skal opphalerne til ankerne følge fortøyningen inn til anleggets
rammefortøyning slik at fortøyningsblåsene ikke berører hvit lyktesektor.
Opphalertauene skal være nedsenket. Der ankertauene krysser hvit lyktesektor skal det
være en minimumsdybde på 11 meter jf. vedtak fra Kystverket Troms og Finnmark
datert 16.04.09 (ref 09/5420-12).
Tillatelse til lokalitet Skognes gjelder midlertidig i påvente av nytt vedtak og endelig
behandling av søknaden av 19.05.10 av Troms fylkeskommune og gjelder senest til
31.08.11.
Akvakulturanlegget på lokaliteten Skognes sine fortøyningsblåser og opphalerblåser
skal være inndratt nænnest mulig anlegget og forankringstauene skal være nedsenket.
Anleggets opphalerblåser skal ikke ligge i hvit lyktesektor. Der eventuelt ankertauene
krysser hvit lyktesektor skal det være minimumsdybde på 11 meter. Det vises forøvrig
til Kystverket Troms og Finnmark sitt vedtak datert 17.04.09 (ref 09/6421-13)
Nord Troms Kraftlag AS har en sjøkabel som ilandføres på lokaliteten Skognes.
Kabeleier presiserer i brev datert 17.03.09 at anker ikke må komme nærmere enn 200
meter fra sjøkabel og at posisjonen til ankrene og sjøkabel må stedfestes og
dokumentasjon sendes Nord Troms Kraftlag AS. Dette presiseres også av Kystverket i
vedtak av 17.04.09.
Anlegget skal plasseres slik at det ikke hindrer lovlig ferdsel. For lokaliteter hvor det
skal tas landfeste må det på forhånd foreligge tillatelse fra grunneier.
Forankring, plassering og merking av anleggene på lokalitetene skal for øvrig skje i
henhold til de krav som er framsatt av Kystverket for Troms og Finnmark sin klarering
av lokalitetene. Underretning om anleggets plassering skal meldes Sjøkartverket (jf.
vilkår i vedtak fra Kystverket).
4. Sykdom og miljø
Innehaver av tillatelsen må gjøre sitt ytterste for at anlegget skal være så
rømmingssikkert som mulig. Rømming og mistanke om rømming av fisk skal straks
rapporteres til Fiskeridirektoratet region Troms
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Tillatelsen for etablering av lokaliteten Skognes gjelder kun for utsett og fremdrifl til
slakting av fisk, årgang 2009 jf. Mattilsynet- Distriktskontoret for Nord Troms sitt
vedtak datert 06.04.09 (ref 09/6421-11).
Da det er kort avstand mellom lokalitet Kjellvågodden (10720) og slakteriet, vil
slakting av fisk fra andre oppdrettsanlegg utgjøre en smitterisiko for fisk på egne
lokaliteter i Lauksundet. Det tillates derfor kun slakting av anleggets egen fisk på
slakteriet i Lauksundet når det står fisk på lokaliteten Kjellvågodden (10720) jf. tidligere
vilkår gitt av Mattilsynet.
Det skal ikke slaktes fisk fra fremmede oppdrettsvirksomheter på slakteriet i Lauksund
når lokaliteten Storelva er i drift jf tillatelse fra Mattilsynet datert 27.04.09 (ref
09/5420-13). Mattilsynet vil vurdere lokaliteten Storelva på nytt når det foreligger en
MOM B undersøkelse utført innen 2 måneder etter lokaliteten er tømt for fisk og det er
utført strømmåling ved notbunn på 20 meters dyp. For flere vilkår for lokalitet Storelva
vises det til tillatelsen fra Mattilsynet av 27.04.09.
Tillatelsen er for øvrig gitt på de vilkår som er satt i vedtak fra Mattilsynet eller
Distriktsveterinæren for Troms og Finnmark, og Fylkesmannens miljøvernavdeling.
5. Plikter
Som tillatelsesirmehaver har de plikt til å sette Dem inn i regelverket som gjelder for
tillatelser etter akvakulturloven. Akvakulturloven med tilhørende forslu-ifter er
tilgjengelig på www.fiskeridir.no og www.lovdata.no. De kan også ta kontakt med
Troms fylkeskommune.
Kopi av denne tillatelsen med vedlegg og vedtak etter særlovene, skal oppbevares
tilgjengelig for alle ansatte på anlegget og også slik at den kan forevises til alle som er
bemyndiget kontrollrett. De plikter å gi representanter fra fiskerimyndighetene alle
opplysninger om anlegget, samt adgang til inspeksjon av anlegget. Det samme gjelder
representanter for kystverket, miljøvern- og veterinærmyndighetene.

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

Med vennlighilsen
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Vediegg:
Skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak"

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms
Kystverket Troms og Firmmark
Mattilsynet avd Nord Troms
Skjervøy kommune
Frode Mikalsen
Fiskeridirektoratet region Troms

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Arild Johnsen
Lars Hallensvei 17
9180 SKJERVØY

Deres ref:

Vår ref:

2011/683-8

Løpenr.

Arkivkode

15609/2011 194169/644

Dato

20.04.2011

Svar vedr. søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg til garasje
TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 § 20-2
Saksnr:
Byggested:
Tiltakshaver:
Tiltakets art:

Behandlet i:
Skjervøy Formannskap
Lars Hallensvei 17, 9180 SKJERVØY
Arild johansen
Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn
50 m²

Gnr/Bnr:
Adresse:
Bruksareal:

69/644
Lars Hallens vei 17, 9180 SKJERVØY
41m²

VEDTAK:
Tillatelse:
Med hjemmei i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 08) §§ 20-2 godkjennes søknad om tillatelse til
tiltak, mottatt ved Teknisk etat i Skjervøy kommune 30.03.2011.
Søknaden gjelder oppføring av tilbygg/utvidelse av eksisterende garasje.
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart, nabovarsel og naboerklæring.
Dispensasjoner:
Saken medførte brudd på bestemmelser gitt i gjeldende reguleringsplan for området. Dermed er
saken behandlet som dispensasjonssak i Planutvalget/formannskapet i møte 13.04.11. Følgende
vedtak ble fattet av Formannskapet:

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

Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Iht. Pbl 08 § 19-2, innvilges det dispensasjon fra regulerings bestemmelse punkt 5, vedr
utnyttelsesgrad. Utnyttelses graden på eiendommen innvilges til 22 % bebygd areal.
2. Iht. Pbl 08 § 19-2, innvilges det dispensasjon fra regulerings bestemmelse punkt 7, vedr.
garasjestørrelse. Garasjen kan oppføres med grunnflate på 59,9 m².
3. Iht. Pbl 08§ 19-2, annen setning, stilles det som vilkår, for dispensasjoner i punkt 1 og 2
ovenfor, at det ikke vil være mulig, ved senere anledning, å oppføre påbygg over omsøkte
garasje. Dette med bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor, og hensynet til fortetning av
området.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og formannskapsvedtak.
Fritak fra nabovarsling:
Ikke gitt. Nabovarsling er gjennomført uten at det foreligger innvendinger. Nabo, hvor tiltaket
bryter 4 meters grensen, har gitt skriftlig samtykke til gjennomføring av omsøkte tiltak
Vannforsyning og kloakk:
Omsøkte tiltak medfører økning mht. tiltaknytningsavgiften for vann og kloakk. Dette
fremkommer av tabellen nedenfor.
Navn
Vann og kloakk
Mva. 25%
Total sum
Regning på kr

kr/m²
70

3 558,80

m²
41 kr
688,8 kr
kr

Sum
2 870,00
688,80
3 558,80

for tilknytningsavgiften for vann og kloakk vil bli ettersendt.

Ansvar:
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i tråd med bestemmelser gitt i og i medhold
av Plan- og bygningsloven 2008.
Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Taes alltid med hvis det foreligger krav fra andre sektormyndigheter for utstedelse av tillatelse.
Etter pbl § 7 gjelder dette fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunen ved disp fra
kommuneplanens arealdel eller annen plan. Etter pbl § 95 nr 2 annet ledd omfattes også
helsemyndighet, brannvernmyndighet, arbeidstilsynet, vegmyndighet (hvis eiendommen/veien er
uregulert), havnemyndighet, forurensningsmyndighet, Sivilforsvaret, jordlovmyndighet,
friluftsmyndighet og fredningsmyndighet.
Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
Sikkerhet i bruk:
Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. VII,
kap. VIII og kap. X om personlig og materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.
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Avfall:
Avfall som oppstår som følge av arbeid med omsøkte tiltak skal handteres forsvarlig og i tråd
med gjeldende bestemmelser. Tiltakshaver er ansvarlig for å sørge for dette.
Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering,
tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf §§ 33 og 34 i forskrift om
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.
Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96
første ledd.
Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28.
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/683.

Med hilsen

Bjørn Vidar Johansen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775521
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Fylkesmannen
i Troms
Romssa
FyIkkamånni
Saksbehandler
Knut Ivar Kristoffersen

Telefon
77 64 22 07

Vår dato
14.04.2011
Deres dato
05.03.2011

Vår ref.
2011/1500 - 2
Deres ref.

Arkivkode
443.2

Årviksand og Langfjord grunneierlag
v/Ståle Andersen
9185 Årviksand

Innvilget dispensasjon for fiske i Arvikelva på Arnøya i 2011
Det vises til søknad av 05.03.11.
Vedtak
Med hjemmel i § 9 i forskrift om fiske i vassdrag i Troms hvor det går laks sjoorret og
sjorøye, fastsatt av Fylkesmannen i Troms 08.03.10 (j vedtak i Direktoratet for
natuiforvaltning av 01.04.11) innvilges dispensasjon for fiske i Årvikelva på Arnoya i 2011
etter de bestemmelser som generelt gjelder for gruppe B i nevnte forskrift af: § 2), men med
det unntak at kvoten begrenses til en villaks per fisker per sesong.

Søknaden
Det søkes dispensasjon for fiske i perioden 1. juli til 15. august. Fiske skal utøves med mark
og flue. Laget vil innføre kvote på en laks per person per sesong. Villaks over 5 kg skal
tilbakesettes. Det vises til at det er utarbeidet en enkel driftsplan for vassdraget og etablert
opplegg for fangstrapportering og oppsyn.
F lkesmannens vurderin
I samtale med Direktoratet for naturforvaltning v/Stig Johansson er det avklart at
Fylkesmannen i Troms kan behandle saken etter ovenfor nevnte bestemmelser.
Hovedårsaken til at det ikke ble åpnet for flske i vassdraget, da forskriften ble fastsatt, var
manglende fangstrapportering. På bakgrunn av det som nå er framlagt, synes organisering og
drift å være tilfredsstillende.
Det foreligger fiskeribiologiske undersøkelser fra 2007 (Rapport fra Nordnorske
ferskvannsbiologer 2008 —6). Undersøkelsene viser at anadrome laksefisk har adgang til ei
strekning på ca. 4 km, men hare ca. halvparten er egna som produksjonsområde for lakseflsk.
Rapporten konkluderer med at vassdraget har små bestander av laks og sjøørret.
Som følge av de begrensa produksjonsområdene anser vi bestandene å være sårbare. Det kan
stilles spørsmål ved om slike små bestander har et høstbart overskudd (jf. krav etter § 16 i
naturmangfoldloven). Høstingspotensialet er utvilsomt lite. Eventuell beskatningen må derfor
være svært lav. Fylkesmannen kan imidlertid akseptere et begrenset fiske som beskrevet

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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nedenfor som ei prøveording for 2011. Med det ansees tilstrekkelig aktsomhet ivaretatt mht
naturmangfoldlovens krav (jf. §§7 og 16).
For en del andre vassdrag med sårbare bestander gjelder bestemmelsene for gruppe B i
ovenfor nevnte forskrift (jf. § 2). Vi anser det hensiktsmessi at de Generelle bestemmelsene
for ru e B 'øres 'eldende som offentli e bestemmelser o så for Årvikelva i 2011 men
med stren ere krav til kvote slik laGet s'øl har foreslått. Dette innebærer fisketid i erioden
1. 'uli til 1. au ust frednin sdø n fra onsda er kl 1800 til torsda er kl 1800 o kvote å en
villaks er fisker er sesonG.Når laget har foreslått kvote på en laks per fisker per sesong,
legger vi til grunn at de vil ha tilstrekkelig kontroll med fisket slik at dette krav blir fulgt.
I den grad laget ønsker begrensninger ut over dieir(ravvi ovenfor har stilt (offentlige
bestemmelser), kan det gjøres som grunneierregler. Vi sikter her til lagets forslag om
redskapsbegrensninger og ti1bakesetting av stor vilIaks. Dersom tilbakesetting av Iaks skal
praktiseres, tilrår vi imidlertid at det ikke åpnes for markfiske. Begrunnelsen er at mark ofte
slukes slik at tilbakesetting ikke er forsvarlig.
For å sikre tilstrekkelig fangstrapportering foreslår laget et depositum på kr 50,- per fiskekort.
Vårt inntrykk er at depositum er et godt virkemiddel for å bedre fangstrapporteringen, men at
beløpet må settes betydelig høyere for at det skal virke. Vi tilrår at leget vurderer dette.
Vi vektlegger at en gjermom ei prøveordning med et begrenset fiske trolig kan få noe bedre
tilstandsdokumentasjon med sikte på vurdering av permanente forskrifter fra 2012. I denne
saken vektlegger vi også at adgang til et begrenset fiske trolig vil være av vesentlig betydning
for å støtte opp under den lokale interessen for å ivareta fiskebestandene i vassdraget.
Vi ber om at det etter fiskesesongen, i tillegg til pålagt fangstrapportering, gis ei skriftlig
orientering til oss om hvordan praktiseringen av fisket har virket, herunder særlig mht. oppsyn
og kontroll med sesongkvote. Vi ønsker også ei vurdering av hvordan forholdene for utøvelse
av fiske i vassdraget har vært, spesielt mht. vassføring og oppgangsforhold. Vi ber om dette
snarest mulig og seinest en måned etter at fiskesesongen er avsluttet
Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brev er mottatt (jf. forvaltningsloven §§ 28 —
36). Eventuell klage sendes til oss.
M d i
Cathrme Henaug
fylkesmilj øvernsj e
Knut M. Nergård
fagansvarlig
Kopi: Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Skjervøy kommune, Postboks 145 G, 9189 Skjervøy
Statens naturoppsyn, Framsenteret, 9296 Tromso
Troms politidistrikt v/miljøkoordinator, Postboks 6132, 9291 Tromsø
Skjervøy lensmannskontor, Postboks 25, 9189 Skjervøy

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Kurt Mikalsen
Nedre Ringvei 24
9180 SKJERVØY

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr.

2011/1075-2

Arkivkode

Dato

18673/2011 194169/205

16.05.2011

Nedre Ringvei 24: Svar vedr. Søknad om tillatelse til tiltak

SVAR PÅ SØKNAD
Tillatelse til arbeid etter plan- og bygningsloven § 20-2
Saksnr:
Byggested:
Tiltakshaver:
Tiltakets art:

Behandlet i:
Skjervøy Formannskap
Nedre ringvei 24, 9180 SKJERVØY
Kurt Mikalsen
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²

Gnr/Bnr:
Adresse:
Bruksareal:

69/205
Nedre ringvei 24, 9180 SKJERVØY
25,2m²

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08) § 20-2 godkjennes søknad, mottatt 04.03.11
om oppføring av frittliggende garasje på eiendommen 69/205.
Tiltaket medfører brudd på reguleringsplan når det gjelder utnyttelses grad og byggelinje.
I medhold av Pbl 08 § 19-2, innvilges følgende dispensasjoner i saken:
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan § 3, vedr. utnyttelsesgrad. Dispensasjon gis med
bakgrunn i saksutredning under eget punkt nedenfor.
2. Det gis dispensasjon fra regulert byggegrense. Omsøkte garasje kan oppføres 8 meter fra
midten av vei. Dispensasjon gis med bakgrunn i saksutredning under eget punkt nedenfor.
3. Til dispensasjoner innvilget i punkt 1 og 2 ovenfor, settes det som vilkår at tiltakshaver
selv er ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av evt. skader som oppstår som følge av
snørydding og annet arbeid med vedlikehold o.l. som er nødvendig for å ivareta og
opprettholde kommunal infrastruktur. Dette vilkår settes jf. Pbl 08 § 19-2 første ledd.
Dispensasjonsbehandling er gjort administrativt, i tråd med delegasjonsvedtak fattet av
Formannskapet. Saksutredning for dispensasjonsbehandling følger nedenfor under punkt
Dispensasjon, nedenfor.
Det vises for øvrig til meldingens vedlagte tegninger og situasjonskart.

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

Nabovarsling:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3, og
det er ikke registrert noen merknader i saken.
DISPENSASJONSBEHANDLING:
Omsøkte tiltak medfører brudd på gjeldende reguleringsplan for ringveiene på Skjervøy.
Bruddene på reguleringsplanen gjelder utnyttelsesgrad og byggegrense.
§ 3 – Utnyttelsesgrad:
Regulert utnyttelsesgrad er 20 % BRA. Omsøkte tiltak vil medføre utnyttelsesgrad på 21 %.
Overskridelsen vurderes som liten. Saksbehandler kan ikke se at en slik overskridelse, alene vil
medføre ulemper og/eller konsekvenser for omgivelser, naboer mv. Naboer har skrevet under
nabovarsel, og det er ikke innkommet innvendinger. Dermed vurderes det at det ikke foreligger
ulemper for omgivelsene. Imidlertid foreligger det fordeler for tiltakshaver i form av å få garasje
som dekker behov til parkering og bod.
I tråd med Plan- og bygningsloven 2008 (Pbl 08), § 19-2, er det da vurdert at fordelene ved å gi
dispensasjon for utnyttelsesgrad er større enn ulempene, og denne kan innvilges.
Plankartets fastsatte byggegrense:
Iht. plankart er regulert byggegrense – meter fra midten av veien. Siden eiendommen ligger i et
kryss, følger byggegrensen kryssets utforming. Omsøkte tiltak vil bryte byggegrensen mot vest.
Bakgrunnen for at garasjen bryter byggegrensen, er at boligens plassering på eiendommen er slik
at det ikke er plass til garasje, som vil være i tråd med regulert byggegrense. Ved oppføring av
bolig i 1971, var plassering av garasje angitt sør på eiendommen, med avkjøring mot vest (Se
vedlagte situasjonsplan fra byggesak anno 1971). Denne plasseringen vil også medføre at
regulert byggegrense vil bli brutt. Forskjellen er at sør siden av eiendommen ikke grenser mot
vei.
I vurderinger vedrørende dispensasjon jf Pbl 08 § 19-2, må det gjøres en samlet vurdering av om
opprinnelig plassering av garasje skal være gjeldende, eller om nå omsøkte plassering er mulig å
gjennomføre, Det må, i denne samlede vurderingen må ulemper og fordeler vurderes. Dersom
fordeler er klart større enn ulemper, kan dispensasjon innvilges.
Godkjent plassering av garasje anno 1971.
Som det fremkommer av vedlagte situasjonsplan, ble det godkjent garasje plassert på sør siden av
boligen. Avkjørsel er godkjent mot vest. Det er høydeforskjell på 3 meter fra veien mot vest, og
ned til bakkenivået på eiendommen. Ved plassering av garasje på samme nivå som boligen, vil
man få en bratt bakke ned til garasjen. Dette vil være en trafikkfarlig løsning, som ikke kan
godkjennes.
Et annet alternativ er å etablere fylling, slik at garasjen kan plasseres på nivå med veien.
Trafikksikkerheten vil da være ivaretatt, men det vil ikke være praktisk mulig å etablere en slik
fylling. For forsvarlig utførelse, må fyllingen være så bred at den kommer frem til boligen på
eiendommen. Dette vil bryte med blant annet TEK 10 sine bestemmelser om tilgjengelighet til
bygninger. Med en slik høydeforskjell vil det være behov for trapp fra bakkenivå og opp til
garasje. Dette vil være praktisk sett uheldig, og i strid med krav til universell utforming. Dette er
en løsning som ikke vil være praktisk og økonomisk gjennomførbar.
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Et alternativ er å oppføre garasjen mot sør, på bakkenivået til eiendommen, og etablere kjørevei
og avkjøring mot nord, slik det faktisk er i dag. Dette er gjennomførbart, og vil ivareta krav til
trafikksikkerheten. Imidlertid medfører dette at det blir en lang innkjørsel på eiendommen, som
vil oppta det meste av friarealet, samt gi store arealer som må ryddes for snø mv. I forhold til
krav til universell utforming, og brukbarhet av boligtomter, er ikke dette en løsning som kan
anbefales.
Dermed er det saksbehandlers vurdering at plassering av garasje, som ble godkjent i 1971, ikke
er gjennomførbar mht. praktiske, økonomiske og lovmessige forhold. Nå omsøkte plassering og
løsning må dermed vurderes som et mulig alternativ til løsning.
Nå omsøkte plassering
Byggegrense mot vest, er regulert til 10 meter fra midten av veien. Omsøkte plassering er 8
meter fra midten av vei, og vil bryte byggegrensen med 2 meter. Bakgrunnen for byggegrenser
fremkommer av Vegloven § 29, som sier:
”(…) Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og
til miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på miljøomsyn og
andre samfunnsomsyn.”
Av dette er det å forstå at blant annet hensyn til trafikksikkerhet, sikkerhet for bygninger og
forhold som snøbrøyting mv. legges til grunn for byggegrenser.
Når man vurderer dispensasjon fra byggegrense må man vurdere om dispensasjonen får
konsekvenser som ikke kan aksepteres.
Trafikksikkerhet:
I forhold til trafikksikkerhet er sikt forhold i krysset, samt av og påkjøring til eiendommen
relevante. Eiendommen ligger som nevnt lavere enn veien mot vest. Ved omsøkte plassering er
det høydeforskjell på 2 meter, som faktisk vil være en fordel i forhold til sikt. Garasjen ønskes
plassert 11,5 meter fra veien mot nord, som er god avstand i forhold til sikten i krysset og av og
påkjøring. Dermed er det saksbehandlers vurdering at omsøkte brudd på byggegrense ikke
medfører reduksjon av trafikksikkerheten i området.
Sikkerhet for bygning og hensyn til snørydding mv.:
Omsøkte plassering vil komme nærmere vei enn regulert byggegrense. Dette, sammen med
høydeforskjellen fra vei og ned til planlagte bygning, kan medføre at bygningen blir utsatt for økt
slitasje og/eller fare for skader som følge av snørydding o.l. Oppføring av bygninger skal aldri
medføre begrensninger for hvordan veier og andre samfunnsmessige systemer kan vedlikeholdes
mv.
Nå vil avstanden til midten av vei bli 8 meter, dvs. 5,5 meter fra veiskulder. Sannsynligheten for
at bygningen blir utsatt for skade e.l. er kanskje ikke så stor, men det er viktig at tiltakshaver har
tenkt gjennom dette. Det presiseres at eventuelle skader på bygningen som følge av ovennevnte,
vil være tiltakshaver ansvar, og kostnader til reparasjon, vedlikehold mv. vil påhvile tiltakshaver.
Oppsummering – Dispensasjonsbehandling:
Omsøkte plassering er vurdert som den mest praktiske, og eneste mulige i forhold til
gjennomføring. Naboer har ikke gitt innvendinger til tiltaket, og saksbehandler kan da ikke se at
disse bli utsatt for unødige negative konsekvenser som følge av tiltaket.
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Trafikksikkerheten er vurdert å bli ivaretatt, men brudd på byggegrense kan øke sannsynligheten
for at bygningen blir påført skader og slitasje som følge av arbeid med kommunal infrastruktur.
Dersom slik skade og slitasje oppstår, vil det være tiltakshavers ansvar, og kostnader til
reparasjon, vedlikehold mv. vil påhvile tiltakshaver.
Tiltaket:
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet blir forskriftsmessig og fagmessig utført og for
nødvendige sikkerhetstiltak under arbeidets utførelse.
Forhold til annen myndighet og lovverk er tiltakshavers ansvar og er bygningsmyndighetene
uvedkommende.
Ferdigstillelse:
Når arbeidet er ferdig, må melding om dette sendes til bygningsmyndighetene.
Reviderte planer:
Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringen meldes på nytt og endringen være
godkjent før den gjennomføres.
Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven § 96 første
ledd.
Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd og
vedlagte “Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”.
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for
tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
Partene er underrettet om avgjørelsen ved kopi av denne godkjenning.
Ved all kontakt med Byggesaksavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer
2011/1075.

Med hilsen
Bjørn Vidar Johansen
Byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77775521
Vedlegg
1 Situasjonsplan - 1971
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Fylkesmarmeni Troms
Romssa FyIkkamånni
Saksbehandler

Telefon

Ann-Heidi Johansen

77 64 22 33

Vår dato
06.04.2011
Deres dato

Vår ref.
2007/253 - 121
Deres ref.

Arkivkode
432.1

Grunneiere, kommune
adresseliste

Orientering om vedtatt grenseendring for Tjuvdalen landskapsvernområde
Vi viser til forkynning av rettsbok fra Nord-Troms jordskifterett datert 20.01.2011, og
forkynning av utkast til rettsfastsettende vedtak datert 27.11.2009.
Vi vil med dette informere om at en mindre grense- og forskriftsendring for Tjuvdalen
landskapsvernområde er vedtatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 09.03.2011.

Bakgrunn
Merking av grensene til et verneområde skal i utgangspunktet skje i samsvar med vernekartet
som er vedtatt i kg1. res. I forbindelse med merking av grensen kan det imidlertid skje at man
må justere litt på grensen for at punktene skal settes i samsvar med terrengpunkt som er ment,
eller for å unngå uheldig plassering av grensemerkene. Dersom justeringene medfører en
synlig endring på vemekartet som er vedtatt i kgl. res., må det foretas en formell endring av
vemegrensen. DN er ved brev datert 08.11.1988 fra Miljøverndepartementet gitt myndighet til
blant annet å foreta grenseendringer som omfatter mindre arealer. Fordi DN har denne
myndigheten for naturvernområder, må de gjøre et formelt vedtak i tillegg til jordskifterettens
rettsfastsettende vedtak på det samme.

Berørte grunneiere fikk saken på høring i forbindelse med jordskifterettens behandling.
Skjervøy kommune og Skjervøy jeger- og fiskerforening fikk saken på begrenset høring i
brev fra Fylkesmannen 09.12.2010. Det kom ingen merknader til endringen. Fylkesmannen i
Troms sendte sin tilrådning til mindre grensejustering til DN i brev av 11.01.2011, dvs etter at
jordskifteretten hadde gjort sitt vedtak.

Endring av grense og forskrift
Grensen til Tjuvdalen landskapsvernområde ble merket slik som vedtatt. Mellom
grensepunktene 8 og 13 viser likevel jordskifterettens kart et avvik mellom vedtatt
vernegrense og merket grense. Avviket skyldes avvik på punktene 9, 11 og 12. Punktene er på
vernekartet plassert på høyeste topper, og ble under merkirm oaså plassert på høyeste topper.
Fordi det ikke er samsvar mellom kartgrunnlaget på vedtatt vernekart og terrenget viser kartet

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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et avvik på grensen. Fylkesmannen tilrådde at det formelt ble foretatt en grenseendring i tråd
med jordskiftekartet.
Endringer i forskriften er kun det som følger av endring av vernegrensen. Det er ikke gjort
endringer i bestemmelsene i forskriften.

Vedtaket
DN sitt vedtak av 09.03.2011, med endringer i kursiv, lyder som følger:
Forskrift om endring av forskrift om vern av Tjuvdalen Iandskapsvernområde
Med hjemmel i naturmanafoldloven § 77, kgl.res.l. juli 1987 nr. 572 om delegering av myndighet
etter naturvernloven m.v. til Miljøverndepartementet for fredningsvedtak, og delegasjonsbrev fra
Miljøverndepartementet av 3. november 1988, gjøres følgende endringer i forskrift 4. juni 2004 nr.
844 om verneplan for kystregionen i Troms, vedlegg 3, Tjuvdalen landskapsventområde, Skjervøy
kommune, Troms:

Paragraf 1 skal lyde:
§ I. Avgrensning
Landskapsverneområdet berører følgende gnr./bnr. i Skjervøy kommune: 66/1, 66/2, 66/19, 66/20,
66/21, 66/22, 66/23, 66/24, 66/27, 66/34, 66/36, 66/38, 66/39, 66/41, 66/42, 66/43, 66/55, 66/56 og
66/62.
Landskapsvernområdet dekker et areal på 12 473 dekar, hvorav 227 dekar er ferskvann. Grensene for
landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:20.000 datert Direktoratet for naturforvaltning
mars 2011. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene
skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Skjervøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskifiekartet som lages etter
grensemerking.
II
Forskriften trer i kraft straks.

Vi sender sammen med dette brevet et eksemplar av den nye forskriften i sin helhet, og det
nye kartet etter endring. Dersom det er spørsmål til dette, ta gjerne kontakt med oss.

Med\hilsen
tit
Cathr
fy1.1\e's

enaug ef
vernsj ef
Knut M. Nergård
fagansvarlig
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Vedlegg:
Vernekart for Tjuvdalen landskapsvernområde datert mars 2011
Forskrift for Tjuvdalen landskapsvernområde datert mars 2011

Kopi av brev og vedlegg:
Statens naturoppsyn Troms, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø

Adressater:
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 SKJERVØY
Ole Pe,tter Pedersen, 9194 T.u1kUKSLETTA
Jan Johannessen, Mellomveien 45, 9194 LAUKSLETTA
Torbjørn Johannessen, 9180 SKJERVØY
Hedley A. Haugen, 9194 LAUKSLETTA
Leif Ragnar Haugen, 9194 LAUKSLETTA
Konrad P.B. Angell, 9194 LAUKSLETTA
Hugo Karstein Lorentzen, 9194 LAUKSLETTA
Turid Sandstrand, Arnesv. 21, 8012 BODØ
Edith Karin Christiansen, Vike Vestre, 3370 VIKERSUND
Gunn Anita Steinsheim, Saupstadringen 25 D, 7078 SAUPSTAD
Ivan Petter Kristiansen, Skibotn, 9143 SKIBOTN
Odd Johan Jakobsen, Engsvingelven 15, 9516 ALTA
Anne Kirsti Klaastad, Flyveien 13, 0770 OSLO
Albert H. Pedersen, 9194 LAUKSLETTA
Alida B. Jensen, 9194 LAUKSLETTA
Bjørghild Johansen og Knut Johansen, Sev. Steffensensv. 46, 9180 SKJERVØY
Inger Elisabeth Karlsen, Skippergata 2, 9008 TROMSØ
Borghild J. Nordgård, 9194 LAUKSLETTA
Johan Nygaard & Co. v/ Geir og Tor Nygaard, 9194 LAUKSLETTA
Sigrunn Grete M. Nygaard, 9194 LAUKSLETTA
Roff I. W. Pedersen, Skardet, 9194 LAUKSLETTA
Kåre J. Pedersen, 9194 LAUKSLETTA
Skjervøy Jeger- og fiskerforening, v/Norvald Karlsen, Kirkegårdsveien 62, 9180 SKJERVØY

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Troms Fylkestrafikk
Hesvik 7
9300 FINNSNES

Deres ref:

Vår ref:

2011/1675-7

Løpenr:

18109/2011

Arkivkode

Dato

N02

11.05.2011

Vedr. invitasjon til å komme med forslag til endringer i fylkets buss- og
båtruter
Viser til invitasjon til å komme med forslag til endringer i fylkets buss- og båtruter.
I den forbindelse har Skjervøy kommune skrevet til bygdelagene og bedt om eventuelle innspill
til endringer av rutetider.
Følgende innspill er behandlet av kommunen og funnet fornuftig å ta med:







Avgangen kl 14.00 fra Storslett som korresponderer med avgang fra Langslett kl 14.20 kan
svinge innom Storstein ca kl 15.00 dersom passasjerer. Dermed har man enkelt etablert en
korrespondanse til den nye fergeavgangen kl 15.15 Det samme gjelder avgangen fredager kl
16.45 fra Storslett. Den kan svinge innom Storstein ca kl 17.50 dersom passasjerer. Dermed
har man enkelt etablert en korrespondanse til den nye fergeavgangen kl 18.00.Og til slutt
samme forholdet for bussavgangen kl 19.00 fra Langslett. Der er det satt opp korrespondanse
til ferga kl 20.00 kun på fredager etter ankomst Skjervøy med hurtigrutepassasjerene. Det nye
er at avgangen kl 20.00 går hver dag. Bussforbindelsen som i dag går kun fredag kan nå
etableres hver dag dersom passasjerer. Dette gjelder også søndag.
Første ferge fra Lauksundskaret må starte kl 06.30 i stedet for 07.00. Dermed vil en
kunne rekke buss fra Skjervøy kl 06.45. Denne bussen må gå innom Storstein. Det vil
også bli bedre tid til å rekke morgenfly fra Sørkjosen. Kommentar: Dette bør vurderes i god
tid før nyttår når fergedriften for sambandet er avklart.
Buss til Skjervøy fra Langslett må gå innom Storstein når det er med passasjerer som skal til
Arnøy.
For fergesambandet Rotsund-Klauvnes er det behov for bestillingsturer på mandager:
Rotsund kl 1625, Klauvnes kl 1725. Lørdag: Rotsund kl 1625, Klauvnes kl. 1725. Søndag:
Rotsund kl. 1000, Klauvnes kl. 1100.

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



For at elever fra Karlsøy kommune skal kunne pendle til og fra Skjervøy VGS har Skjervøy
kommune ved flere ganger tatt opp at hurtigbåten bør anløpe Karlsøy kommune på turen fra
Skjervøy fredager og til Skjervøy på søndager. Et slikt ruteoppsett må gjøres kjent i god tid
før søknadsfristen til videregående skoler for neste år.



For at elever fra Kåfjord skal kunne dagpendle til videregående skole på Skjervøy må
skolebussen som går fra Kåfjord til Storslett om morgenen korrespondere med buss til
Skjervøy og motsatt på ettermiddagen.



Det ønskes korrespondanse med ekspressbussen fra Alta til Narvik fra Skjervøy på
søndager. I dag er det ikke slik rute og det registreres til dels stor personbiltrafikk for å
dekke behovet.



Hurtigbåt fra Harstad til Tromsø ankommer etter at nordgående Hurtigrute er gått fra kai.
Dette ønsker Skjervøy kommune at det blir sett på for om mulig å få til korrespondanse
mellom disse båtene om ettermiddagen.

Skjervøy kommune har fått kopi av brev fra Lauksletta Bygdelag til Fylkesrådet i Troms og er
enige i at rutetilbudet i påska bør være bedre enn i år da det ble kjørt lørdagsruter fra torsdag til
mandag. Det er som det beskrives en tid da folk reiser en del og ikke minst drar på besøk, i
distriktet Nord- Troms.
I forhold til at ferga blir tatt ut av fast trafikk for å føre ”bunkers” til Spildra er ikke dette et stort
problem. Men hvis slike turer justeres litt slik at avgangen kl 1000, som er ”postferga”,
opprettholdes. Da vil bare avgangen kl. 1330 bli berørt. Dette samt at slike avbrudd bør
kunngjøres i god tid slik at trafikkantene kan tilpasse seg reisetiden på en bedre måte.
Skjervøy kommune ber om at det blir tatt hensyn til innspillene ved fastsetting av nye ruter.

Med hilsen

Yngve Volden
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77775520
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Skjervøy kommune
Rådmannen

ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT
OG ØKONOMIPLAN 2011 —2014
RAPPORTERING NR 3 —FORMANNSKAPSMØTE 300511
INNLEDNING
Etter formannskapets ønske fortsetter vi med denne rapporteringen også i 2011. Endringer
siden forrige gang vil nå være skrevet i rødt. De fleste endringer gjelder de vedtak
formannskapet selv gjorde i marsmøtet om oppnevning av div komiteer. Hull i nummerserien
kommer av tiltak som er ferdigstilt og tidligere avmeldt.

A) PUNKTER I VEDTAKET 141210
1) Kunstgressbane (nr 4) Ansvar: Torleif (i samarbeid med teknisk)
Ny sak når svar på spillemiddelsøknad kommer —vanligvis april/mai. Jobbing med
alternativ finansiering fram til da. Fylket er forsinket med behandling av spillemidler
og svar kan ikke ventes før rundt 1. juni. Dette kan medføre at det blir for kort tid til å
få bygd ny bane i år hvis vi skulle få midler.
2) Rehabilitering u-skole, idrhall og svømmehall (nr 5). Ansvar: Plankomiteen
Framdriften vil avhenge av hva som skjer vedr drøfting med fylket om Kystens
kompetansesenter vedtatt av fylkestinget. Planlegging i samarbeid med fylket
igangsatt. Fylket har ansatt prosjektleder.
3) Boligfelt Rypeveien (nr 7). Ansvar: Teknisk
Starte arbeidet med anbudsgrunnlag. Planen var at det skulle fremmes sak til
formannskapet i mai, men det har ikke vært mulig å få gjort alt som trengs til nå. Det
er ikke registrert stor pågang etter tomter og det er enda 3 ledige i Alkeveien.
4) Veilys Taskeby og Lauksletta (nr 8). Ansvar: Teknisk
Starter med avklaringer med Ymber om tilstand på dagens anlegg, særlig vedr
råtevurdering. Se egen sak til formannskapet. Kostnadsoverslag på 1,1 mill for de to
prosjektene.
5) Innkjøp skolebøker (nr 9). Ansvar: Ordfører og rådmann
Ordfører og rådmann ser på saken og fremmer sak til formannskapet senest i maimøtet. Det mangler noen avklaringer og det vil bli gitt en orientering til
kommunestyret i juni.

6) Strategi omsorgsboliger og sykehjemsplasser (nr 10). Ansvar: Komiteen
Formannskapet har vedtatt at plankomiteen for forprosjekt utarbeider en trinnvis
strategi for utbygging av flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Rådmannen
supplerer komiteen med nye medlemmer etter behov. Ordføreren oppnevnt som
ansvarlig. Komiteen fastsetter tidsplan på første møte, i begynnelsen av juni.
7) Samarbeid om menighetshus (nr 11) Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: øyvind Isaksen og Kristin
Dalheim fra menighetsrådet, soknepresten og Helge Andersen og Elisabeth Larsen fra
kommunen. Kirkevergen er oppnevnt som ansvarlig. Komiteen fastsetter tidsplan på
første møte
8) Retningslinjer Startlån (nr 12). Ansvar: Økonomisjefen
Ordfører, rådmann og økonomisjef oppnevnt som arbeidsgruppe. økonomisjefen
oppnevnt som ansvarlig. Opprinnelig tenkt sak til kommunestyret i juni. Men vi har
fått en klage på oss som har vært hos Sivilombudsmannen. Svar kom etter 17. mai og
vi har fått noen innspill som må innarbeides i retningslinjene slik at det er mest
naturlig å vente med oppdateringen.
9) Oppvarma fortau (nr 13). Ansvar: Rådmannen
Evaluering ferdigstilles til 1. oktober. Påbegynnes når inneværende sesong er ferdig.
10) Evaluering spesialundervisning (nr 14). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: 1 rektor, 1 tillitsvalgt, 1 fra PPT
samt Tor Nygård og Mona Jørgensen fra formannskapet. Kultur og
undervisningssjefen oppnevnt som ansvarlig og sekretær. Komiteen fastsetter tidsplan
i første møte i begynnelsen av juni.
11) Økonomisk sosialhjelp (nr 15). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: 1 fra videregående skole, 1 fra ASVO,
1 fra NAVsamt Ingrid Lønhaug og Einar Lauritzen fra formannskapet. Representanter fra
kommunen kan tiltre gruppen etter behov. Arbeidsgruppen har fått fullmakt til å søke
prosjektmidler. Ingrid Lønhaug er oppnevnt som ansvarlig og NAV-Ieder er sekretær for
komiteen. Komiteen fastsetter tidsplan i første møte. Arbeidsgruppa har hatt to møter.
Arbeidsgruppa har i første omgang konsentrert seg om å få kunnskap om hvordan de jobber
innenfor de ulike systemene, og hvordan man kan samarbeide på tvers av systemene på en
bedre måte. NAVSkjervøy har søkt om prosjektmidler i forbindelse med
fattigdomsbekjempelse (bl.a. kompetanseheving, 1/2stilling, studietur). Kommunen kan få
midler dersom det utarbeides en handlingsplan mot fattigdom. Arbeidsgruppa har innkalt til
neste møte 20.mai. Her vil arbeidsgruppas mandat, tidsplan, prosjektsøknaden og
arrangering av en fagdag til høsten tatt opp.

12) Dagsenter/omsorgsboliger på Arnøya (nr 16). Ansvar: Lise
Vurdering legges fram til BØP 2012-15
13) Barnas kommunestyre (nr 17). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har oppnevnt varaordføreren som ansvarlig og involverer andre politikere og
administrasjonen etter behov. Varaordføreren har hatt møte med representanter fra
grunnskolene i kommunen. Vi har utarbeidet retningslinjer for Barnas kommunestyre. Barnas

kommunestyre blir avholdt 1.juni. To saker blir tatt opp til behandling; mobbing og
miljøvern. De 19 elevene som blir innkalt, vil også ha anledning til å fremme interpellasjoner.
Møtet vil i hovedsak bli avholdt med de samme reglene som et vanlig kommunestyre følger.

14) Kunst i kulturskolen (nr 18). Ansvar: Torleif
Vurdering legges fram før ferien. Kommer som egen sak i kommunestyret i juni
15) Kiilgården (nr 19). Ansvar: Rådmannen
Redegjørelse til formannskap før ferien og evt tiltak til BØP 2012-15. Kommer som
tiltak i BØP 2012-2015.
16) Styrking av IKT-drifta (nr 20). Ansvar: Rådmannen
Lages sak til formannskapet når det evt finnes forslag til løsning. Tatt inn i
økonomirapporten.
17) Trosopplæringa (nr 21). Ansvar: Formannskapet
Formannskapet har vedtatt å arbeide aktivt for å finne midler inkl vurdere ulike
forslag. Ordføreren oppnevnt som ansvarlig. Komiteen fastsetter tidsplan i første møte.
18) Ungdomsklubben (nr 22). Ansvar: Rådmannen
Formannskapet har vedtatt at rådmannen skal gi en orientering om status på driften i
forkant av budsjettbehandlingen til høsten. Dette vil da komme i formannskapsmøtet
13. oktober.

B) NYE INVESTERINGER 2011
19) Nytt økonomisystem i Nord-Troms (I-4). Ansvar: Rune
Forespørsel ute med tilbudsfrist medio mars. Mål om å skrive kontrakt i slutten av
mai. Opplæring til høsten og oppstart 1.1.12.
20) Sprinkleranlegg Malenavn 2&4 (I-6). Ansvar: Teknisk
Arbeidet har vært på ny anbudsrunde og oppstart før ferien.
21) Inngang legekontor (I-7). Ansvar: Teknisk
Plan ferdig. Befaring gjennomført og vi venter på pristilbud. Ferdigstilling til høsten.
22) Felles IKT Olderdalen (I-9). Asnvar: Frode
Oppgradering påbegynt
23) Prosjektering Sandøra (I-10). Ansvar: Adm og Teknisk
Videreføring fra 2010. Grunnundersøkelser gjennomført og dette blir grunnlaget for
prosjekteringen.

C) INVESTERINGER PÅBEGYNT 2010
24) Digitalisering kino (508). Ansvar: Torleif
Gjennomført og første forestilling er avholdt. Se også investeringsrapporten.

25) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk
Ferdigstilling til høsten
26) Kai Vorterøy (542). Ansvar: Teknisk
Riving av den gamle piren gjennomføres i mai og prosjektet avsluttes til ferien.

D) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen
28) Red ordfører/rådmann og fskapets post
Gjenstår 40.000,- på formannskapets post og 25.000,- på ordføre/rådmann. B lir ingen
ting utenom de faste tildelingene.
29) Reduksjon porto
Klarer ikke hele reduksjonen, jf økonomirapporten. Trenger 15.000,- tilført.
30) Reduksjon politisk virksomhet med 100.000,Reduksjon med 2 kommunestyremøter gir 60.000,-. Mangler da 40.000,- i og med at
antall medlemmer blir opprettholdt. Ikke rom for ekstra møter i noen utvalg.
Formannskapet må drøfte hvordan dette skal løses. Ingen tilbakemelding fra
formannskapet.
32) Red prosjektleder Solovki
Reduksjonen gjøres fra 1.8. Formannskapet må diskutere hvordan
vennskapssamarbeidet etterpå. Kommunestyret har vedtatt følgende: Kommunestyret
ber om at vennskapssamarbeidet med Solovki videreføres og at det
utarbeides en ny søknad om støtte til samarbeidet. Dette vil bli gjort av prosjektleder i
vår
33) Ikke iverksetting av krisesenter tilbud, 100.000,Vi kommer antagelig ikke unna dette som følge av lovendring. Rådmannen og
varaordføreren jobber med samarbeid med Tromsø og øvrige i Nord-Troms. Fremmes
sak når dette er avklart. Inngått midlertidig avtale for 2011 i påvente av felles
anbudsrunde. Koster 106.000,- for 2011. Dekning må finnes i junimøtet. Se
økonomirapporten og balanseringen.

E) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef
34) Red stilling bskolen 1.8.11
Forutsatt 1 klasse mindre og det ser ut som det slår til, pr i dag 21 skolebegynnere.

35) Red stilling uskolen 1.8.11
Forutsatt færre elever med tilleggsressurser. Pr nå litt uklart rundt dette. Det ses på
alternative løsninger. Ser ut for at det ikke blir færre elever med behov for
tilleggsressurser. Avklart at behovet blir minst like stort til høsten, ekstra utgift på
286.000,- for høsten, jf økonomirapporten.

37) Red 50
stilling voksenopplæring 1.8.11
Det er søkt prosjektmidler sammen med Lerøy og helse/sosial som kan dekke opp
dette —avgjøres i april. Jobbes parallelt med å forberede reduksjon hvis vi ikke får
midler. Foreløpig uklart om det blir oppsigelse eller omplassering. Fikk ikke tilskudd
og bemanningsreduksjonen må gjennomføres. Gjennomføres i form av permisjon.
39) Red spesped barnehage
Ser ut til å løse seg grunnet redusert behov fra høsten.

F) HELSE OG SOSIAL. Ansvar: Etatssjef
41) Red sosialhjelp jf kvalifisering
For tidlig å se effekt nå —rapporteres i mai. Bedt om økning på 317.000,- i
økonomiraporten —mindre tilleggsbehov enn tidligere år.
42) Reduksjon ferievikarer
For tidlig å si om dette går. Vurderes før utlysning. Innsparingen på 50.000,- lar seg
ikke gjennomføre og behovet er stØrre enn 50.000,-.

G) TEKNISK Ansvar: Etatssjef
43) Utsatt oppstart plankontor til 1.7
Tildelt tilskudd fra fylket. Ser foreløpig greit ut med oppstart 1.7. Må avklares i
interkommunal prosjektgruppe. Lederstilling utlyst og det vil da kunne bli oppstart rett
over ferien.
44) Felles ferievikar sentralbordet
Ser greit ut å få til.
45) Red vedl gatelys 100.000,Gjennomføres ved at alt vedlikehold stanses når budsjettet er brukt. Umulig nå å si
hvor det ikke blir utført vedlikehold. Prøver å unngå stenging, men det kan bli mørke
strekk grunnet manglende vedlikehold.

H) FINANS Ansvar: Økonomisjefen
47) Inndekning ROBEK siste år
Kommunestyrets viktigste mål for 2011 er å komme ut av ROBEK. Dette følges tett
opp i hele år. Denne rapporteringen er en viktig del av dette og ytterligere tiltak vil bli
iverksatt. Formannskapet må si noe om evt hyppigere økonomirapportering enn mai
og oktober
Budsjett- og økonomiplanvedtaket godkjent av Fylkesmannen, jf egen referatsak.
Rådmannen har gjennomført interne økonomimøter med alle virksomhetsledere.
Se egen sak om balansering av økonomirapporter.

I) NYE UTFORDRINGER
Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig
kunne bli forlenget utover året.
48)Brannsamarbeid
Utredning av brannsamarbeid med Tromsø og muligens deler av Nord-Troms.
Resultatet legges fram som egen sak og evt tiltak BØP 2012-15.
49)Nord-Norgepermisjon legetjenesten
Avtalefestet permisjon ønskes tatt ut våren 2011. Vikarbehov for 4 mnd. økonomisk
konsekvens beregnes til første rapportering. Koster 80.000,-, jf økonornirapporten.
50)Midlertidig bemanningsøkning ressurskrevende bruker
Ekstra bemanning fra januar og pr nå usikkert hvor lenge. Utredninger og
kompetansetiltak iverksatt parallelt. Økonomisk konsekvens beregnes til første
rapportering. Omtalt i økonomirapporten. Ser foreløpig ut for at det meste av
utgiftsøkningen dekkes av økt tilskudd. Beregnes på nytt til høsten.
51) Nord-norsk skredovervåkning
Vi er innmeldt fra januar etter anbefaling fra politiet og Fylkesmannen. økonomisk
konsekvens beregnes til første rapportering. Vi må også gjøre ny vurdering av
skredvollen i Arnøyhamn til sommeren. Årlig utgift ca 30.000,- og vurdering av
skredvoll anslått til minst 200.000,-, jf økonomirapporten.
52)Midlertidig bemanningsøkning ressurskrevende elever
Ekstra bemanning fra januar og pr nå usikkert hvor lenge. Utredninger iverksatt
parallelt. Økonomisk konsekvens beregnes til første rapportering. Utgift på 241.000,for vårhalvåret, jf økonomirapporten. Uklart om tiltaket må forlenges til høsten.
53)Forlengelse tilleggsressurser skoleåret 2011/12
Vedtatt forlengelse av tiltak ytterligere ett skoleår. Økonomisk konsekvens beregnes til
første rapportering.
54)Egenandel IKT-stilling
Midlertidig løsning første halvår i samarbeid med NAV. Dekning av egenandel på
50.000,- foreløpig uavklart. Ikke funnet full dekning, jf økonomirapporten.
55)Midlertidig bemanningsøkning skjermet enhet
Behov for å forlenge styrket bemanning. Pr nå uvisst hvor lenge. Økonomisk
konsekvens beregnes til første rapportering. Omtalt i økonomirapporten. Noe lavere
utgift, men enda større reduksjon i tilskudd.

56)Omdømmeprosjektet
Regionrådet har vedtatt å igangsette hovedprosjektet fra 1. september. Trenger ressurs
tilsvarende 20 % stilling fra hver kommune. Lages sak om finansiering fra
Utviklingsfondet.

J) INNSPARINGER ETTER 2011
En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2012 eller senere. Disse har vi
foreløpig ikke sett noe nærmere på. Dette vil bli gjort når vi nærmer oss høstens
budsjettbehandling.

