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ang dispensasjon for oppføring av fritidsbolig gnr
64 bnr 121

2010/401

84/12

Maursund: søknad om dispensasjon fra avstand til
vegmitt til veggliv samt byggetillatelse på gnr 51
bnr 40

2012/2875

85/12

Forståelse av delegasjonsreglement ang
behandling av byggesaker.

2012/3370

86/12

Ulovlighetsoppfølging av bygningstiltak som er
igangsatt uten gyldig byggetillatelse.

2012/3371

87/12

Referatsaker

RS 42/12
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2012/1854

RS 48/12

Simavåg: søknad om oppføring av gjestehytte på
gnr 53 bnr 1.
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2009/7458

88/12
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bygningsloven § 1-8 samt byggetillatelse for
oppføring av tilbygg gnr 66 bnr 69

2012/3344

89/12

Anmodning om utbetaling av Lerøymidler til
Skjervøy Idrettsklubb.

2011/2279

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2012/2848 -4

Arkiv:

194169/402

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

30.07.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
79/12

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
09.08.2012

Kirkegårdsveien 62: søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i
reguleringsplan Dreyerjorda for oppføring av tibygg til bolig gnr 69 bnr 402.
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Dreyerjorda
Vedlegg
1 Tegninger
2 Situasjonskart
3 Naboerklæring Bjørnar Johansen
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Silvia Prihoda dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Dreyerjorda for avstand til naboeiendom (3,5
meter), takvinkel (18-28 grader) til 10 grader og tu graden på 30 % til 40 % for eiendommen gnr
69 bnr 402.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Silvia Prihoda byggetillatelse for oppføring
av 2 tilbygg med et bebygd areal på 35 m2 og et bruksareal på 53,7m2 på gnr 69 bnr 402.

Saksopplysninger
Silvia Prihoda søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan
Dreyerjorda samt byggetillatelse for oppføring av tilbygg på egen bolig. Byggeprosjektet
medfører at tu graden økes fra 30 % til 40 % takvinkel endres fra 18-28 grader til 10 grader samt
at bygningen kommer nærmere naboeiendom enn tillatt (4 meter).

Vurdering
Eiendommen har påstående enebolig og garasje, eneboligen er oppført med 3 etasje kjeller
41m2 hovedplan 52m2 og loft 42m2, garasjen er på 38,5m2. Det totale bruksarealet på
eiendommen er da 173,5m2.
De omsøkte tilbygg er fordelt med et bebygd areal på henholdsvis 16,8 m2 og 18,5 og
bruksareal på 16,8m2 og 37m2. Det totale bruksareal for tilbyggene blir da 53,8m2. Tilbyggene
skal henholdsvis inneholde vindfang samt tv- stue og soverom.
Bygninger med liten grunnflate og flere etasjer er lite praktiske, tiltakshaver vil derfor lage til
nytt inngangsparti til hovedetasjen i tilbygg 1 og tv- stue i kjeller samt et soverom i
hovedetasjen i tilbygg 2 for å imøtekomme dagens krav til brukervennlighet av boliger.
For at tiltakshaver skal kunne imøtekomme kravet til brukervennlighet medfører det at det må
dispenseres fra % tu graden i reguleringsbestemmelsen i reguleringsplanen Dreyerjorda med
10 %.
Avstanden til naboeiendom er 3,5 meter mens kravet er 4 meter. Nabo har samtykket til
avstaden på 3,5 meter i eget samtykkeerklæring.
Tilbygget er søkt med en takvinkel på ca 10 grader, dette pga at taket ikke skal komme i konflikt
med røstvindu.
Ut fra ovenstående er saksbehandler positiv til søknaden.
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Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
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Saksfremlegg
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Spellemannsdalen 20: søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 185
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan Spellemannsdalen
Vedlegg
1 Situasjonskart
2 Tegninger
3 Naboerklæring Viggo Marthinsen
Teknisk sjefs innstilling.
Med hjemmel i Reguleringsbestemmelsene punkt 1.6 og 1.8 for reguleringsplan
Spellemannsdalen avslås søknaden til Jan Hansen om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 185.

Saksopplysninger
Jan Hansen søker om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 185, garasjen har en høyde på 4,72m
og en grunnflate på 30m2 og et bruksareal på 44,4m2. Garasjen skal oppføres 2 meter fra
nabogrense.
Reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Spellemannsdalen punkt 1.6 og 1.8 sier
forholdsvis;
Punkt 1.6. Bygningsrådet skal ved behandling av byggemelding ha for øye at
bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggefelt
får en harmonisk utforming.
Punkt 1.8. garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate ikke over
30m2, og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.
Eiendommen har påstående enebolig med et bruksareal på 178m2 og tomtestørrelse på 609m2.

Vurdering
Omsøkt garasje har en utforming og høyde som ikke er ihht reguleringsbestemmelsene for
reguleringsplan Spellemannsdalen. Saksbehandler behandler søknaden som om det er søkt om
dispensasjon fra disse kravene i reguleringsbestemmelsene.
Garasjen er søkt oppført 2 meter fra nabogrense, nabo har underskrevet naboerklæring og gitt
sitt samtykke til dette.
For at et loft skal være måleverdig må dette ha en høyde på min 1,9m og et bruksareal som er
større enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. På tegning innlevert over loft er høyde
mellom hanebjelke og gulv 1,9m og bruksarealet er 14,4 m2. Underliggende etasje har et
bruksareal på 30m2, 1/3 av underliggende etasje blir da er 10m2.
Da høyde mellom hanebjelke og gulv er 1,9m og bruksarealet på loft over 10 m2 må loftsetasjen
regnes som egen etasje.
Garasjen har en totalhøyde på 4,72m med en slik høyde regnes bygningen som 2 etasjer.
Bygningen er tegnet med et veggliv på 80cm fra gulvbjelke og opp til taksperre, dette gjør at
garasjen får et utradisjonelt utseende som da strider med reguleringsbestemmelsen i
regulerplanen for område.
Ut fra ovenstående kan ikke saksbehandler se at kommunen kan gi dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene og avslår derfor søknaden om byggetillatelse.
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Årviksand: søknad om oppføring av hytte samt dispensasjon fra
kommuneplanens LNF-Sone 2 gnr 64 bnr 40
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kommuneplanen for Skjervøy
Vedlegg
1
Situasjonsplan ny plassering (omsøkt plassering)
2
Beskrivelse av hytte
3
Fasadetegning hytte
4
Skredvurdering
5
Høringsuttalelse Fylkesmannen i Troms
6
Høringsuttalelser fra Sametinget
7
Høringsuttalelser fra Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark
8
Høringsuttalelser fra Troms fylkeskommune v/kulturetaten
9
Høringsuttalelse fra Troms fylkeskommune v/kulturetaten nytt
forslag til plassering av fritidsbolig.
10 Høringsuttalelse fra Sametinget nytt forslag til plassering av
fritidsbolig.
11 Grunneiererklæring om oppføring av hytte
12 Grunneiererklæring ang legging av vann og kloakkledning

Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Visit Årviksand dispensasjon fra
kommuneplanens LNF- sone 2 for oppføring av hytte på gnr 64 bnr 40.
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 gis Visit Årviksand byggetillatelse for oppføring
av hytte på gnr 64 bnr 40.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kirsti Jensen Arkitektkontor lokal
godkjenning og ansvarsrett i funksjonen SØK samt PRO estetikk, planløsning, tomt-grunn og
utenomhusarbeid samt mur og tre tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Brødrene Albrigtsen lokal godkjenning og
ansvarsrett i funksjonene UTF tomt-grunn og utenomhusarbeid samt mur og trearbeider for
hytte tiltaksklasse 1
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kristiansen VVS lokal godkjenning og
ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF vann, avløp og våtrom tiltaksklasse 1

Saksopplysninger
Visit Årviksand søker om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig for utleie
på gnr 64 bnr 40 Årviksand.
Bygningen er fritidsbolig med grunnflate på 75 m² den oppføres i en etasje, pluss hems.
Gesims høyde er 3 meter og mønehøyde 5 meter. Bygningen ønskes oppført med pulttak.
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF sone 2, som tillater spredt bolig-, ervervs
og fritidsbebyggelse etter nærmere vurdering. Eiendommen ligger i nordlige ytterkant av
Årviksand, utenfor moloen. Sør for eiendommen er bebyggelsen i Årviksand som består av
boliger, industri.
Søknaden har vært på høring til impliserte parter og det foreligger svar fra
 NGU
 Fylkesmannen i Troms
 Sametinget
 Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark
 Troms Fylkeskommune v/kulturetaten
Plasseringen av bygningen er blitt endret etter uttalelser fra Sametinget og Troms
fylkeskommune v/kulturetaten, bygningen er nå søkt oppført ca en 20 meter oppforbi
snu/endeplassen på Årviksand. Hytten skal tilknyttes kommunal vann og kloakkledning.
Vurdering
I forbindelse med dispensasjonsspørsmålet og byggesaken sendes søknaden til impliserte parter
for uttalelse.
NGU har uttalt at området hytten skal oppføres i ligger utenfor området som er definert som
rasfarlig. Iht. løsmassekartet til NGU, består grunnen av Marin strandavsetning i et belte langs
sjø, som er ca 160 meter bredt. På oversiden av dette beltet er grunnen definert som torv og myr.
I en byggesak ca 80 meter fra tiltakshavers hytte har NGU konkludert med at: På basis av
løsmassekartleggingen Norges geologiske undersøkelse har utført i området, er det ingenting som
tyder på at det skulle være behov for en grunnundersøkelse før utbygging av en
hytte. Grunnen består av morene og rasmasser som er bearbeidet av bølger i Årvikbukta. Vår
vurdering på basis av kartet er at området ligger for værhardt til for at det skulle kunne samles noen
mengde av leire som kunne være av betydning for stabiliteten. Ut fra denne vurderingen fra NGU på
eiendommen ca80 meter fra tiltakshaver anser saksbehandler at grunner er vurdert til å være sikker
også for søkers eiendom.

Fylkesmannen i Troms har uttaler at tiltakshaver må dokumentere at byggegrunn har
tilstrekkelig sikkerhet mot fare og ulempe samt forhold til faren for stein og snøskred.
Fylkesmannen viser til at kommunen har rett og plikt til å forby bebyggelse i områder der det
ikke anses å være tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av naturelle
miljøforhold, jfr. Plan- og bygningslovens § 28-1. Fylkesmannen ber videre om å bli informert om
kommunens videre saksgang i denne sak.
Sametinget uttalte i brev av 09.09.2011 Sametinget går imot omsøkte tiltak da dette ikke kan
realiseres uten at dette er i strid med kulturminnelovens § 3, første ledd. Tiltakshaver har
anledning til å søke om dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser. I slike tilfeller er det
Riksantikvaren som fatter endelig vedtak etter Sametingets og Troms fylkeskommunes faglige
vurdering. Sametinget vil i dette tilfellet ikke kunne anbefale dispensasjon. Sametinget uttalte
videre i brev av 06.02.2012, 03.04.2012 og 12.06.2012 Vi viser til tidligere korrespondanse i
denne saken, senest Troms fylkeskommunens brev av 01.12.2011 med forslag til revidert
plassering av hyttens beliggenhet Når det gjelder fylkeskommunens forslag plassering mener vi
at bygningen bør legges lengre mot SV, like ovenfor (inntil) parkeringsplassen. Da vil
fritidsboligen komme på linje med eksisterende bebyggelse, samt lavere i terrenget og bli
mindre synlig fra kulturminnefeltet. Sametinget her ingen øvrige merknader til Troms
fylkeskommune sitt forslag til plassering av fritidsbolig. Sametinget er for øvrig bekymret over
utviklingen med økt bebyggelse ved kulturminnefeltet. Vi anser at områdets tålegrense er nådd
med tanke på slitasje og ferdsel i kulturminnefeltet Dersom det skulle søkes om ytterligere
bebyggelse i dette området ber vi om at dette gjøres gjennom reguleringsplan
Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark uttaler: Områdestyret har ikke merknader til omsøkt
tiltak. Områdestyret viser for øvrig til uttalelse fra rbd 39 Arnøy/Kågen om at distriktet ikke har
motforestillinger til søknaden, men poengtere at det i reindriftsøyemed ikke vil være rom for
ytterlige fritidsbebyggelser i dette området. Det forutsettes videre at omsøkt fritidshytte oppføres syd
for oppført gjerde.
Troms Fylkeskommune v/kulturetaten uttaler i brev av 20.10.2011: Samlingen av
kulturminner utenfor snuplassen i Årviksand er et kulturmiljø med stor tidsdybde. Det er fortsatt lite
berørt av tiltak i moderne tid og godt bevart. Kulturminnene er allerede tilrettelagt for publikum
gjennom skiltinformasjon. Kulturmiljøet har en sjelden stor opplevelses- og formidlingsverdi, og
dessuten stor vitenskapelig verdi.
Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver kan søke om dispensasjon fra kulturminnelovens
bestemmelser. Søknadsskjema finnes på Riksantikvarens nettsider //www.riksantikvaren.no/.
Søknaden sendes Troms fylkeskommune, som forbereder saken før behandling hos
Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning).
Tiltakshaver har endret søknaden etter uttaleser og befaring fra/med Troms fylkeskommunen
v/kulturetaten. Sametinget har imidlertid ønsket/formidlet at hytten bør flyttes legger ned mot
snuplassen enn det som tiltakshaver og fylkeskommunen har blitt enige om. Saksbehandler er av
den oppfattning at plasseringen som fylkeskommunen og tiltakshaver ble enige om, må være
den beste plasseringen.
Det er ikke angitt at det skal være avkjørsel til/fra fritidsbolig. Kommunen antar at parkeringen
skal skje på opparbeidet snu/parkeringsplass og sti etableres fra snu/parkeringsplass og frem til
fritidsboligen.
Nordover fra snu/parkeringsplassen er det ubebygde arealer, som er egnet til tur- og friluftsliv.
Omsøkte tiltak er tilbaketrukket mot fjell/berg, som medfører at bygningen ikke blir liggende i
nærheten eller i veien for normalt brukt tur trase.

Fritidshytten søkes oppført med pulttak mens bygningene i nærområde er oppført med saltak.
Omsøkt bygning med plassering vil etter saksbehandlers vurdering gli naturlig inn i område som
en selvstendig spendende bygning.
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF sone 2, som tillater spredt bolig-, ervervs
og fritidsbebyggelse etter nærmere vurdering. Saksbehandler anser ut fra vurderingene gitt
ovenfor at byggetillatelse kan gis og LNF sone 2 sine betingelser er oppfylt.
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Beskrivelsefor hytte Gnr. 64 Bnr. 40
Tiltaket består av en hytte rned br uksåreal på 60,4 m2. Hytten er på en tlate, men har også en hems over
det ene soverommet.
Planløsningen for hytten er basert på at arealet utnyttes godt, og at den er universelt utformet. Gangen
leder inn til to soverom og til badet. Over det ene soverommet er det en hems med vindu for rømning.
Fra badet er det også adkomst inn til badstu. Kjøkkenetfungerer også som gjennomgang til stue, og
benken langs vindusveggen er tenkt som en kombinasjon av arbeids/ sitte/ spiseplass.Tekniske
installasjoner er lagt på vegg inn mot bad. Stuen har også plass for spisebord, med utgang ut til terrasse.
Taket er lagt som pult tak. og ved at veagene er delvis inntrukket, skapes det en skjermet inngangssone
både ved inngangen og utgangen fra stuen. De inntrukne veggene gir også bedre utsyn fra
soverommene.
Materialbruken er mur i bakkant, som er trukket fram til soveromsvinduene. Muren legges inn i bakken
bakkant. For øvrig er hytten i bindingsverk og med stående kledning. Taket tekkes med shingel eller
asfalt. Fargemessigskal hytten behandles med farger hentet fra bergene som ligger rundt hytten,
alternativt ubehandlet. Kontrastfarger på vinduer, vindski og utvendige tre søyler må vurderes.
Hytten tilknyttes offentlig vann og avløp. Det er gjort skredvurdering på stedet, og hytten ligger godt
utenfor området lenger nord, som er vurdert med sikkerhetsklasse2.
Det er tenkt en utvidelse med ytterligere to hytter i samme område. Plasseringav disseer antydet på
situasjonsplan. Det vil være nødvendig med noe korrigering av endelig plassering på stedet slik at hytten
legger seg riktig inn i terrenget.
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Innledning

På oppdrag fra Ørjan og Andor Albrigtsen har NGI vurdert skredfaren for
eiendom 64/40, Årviksand, Skjervøy kommune. Befaring av området ble
gjennomført 21. sept 2010 av Hedda Breien og Frode Sandersen, NGI.
Skredtypene som er vurdert for området er snøskred, løsmasseskred, flomskred
og steinsprang. Etter Plan og bygningsloven gjelder en øvre sannsynlighet for
skred på 1/1000 per år for hytter (sikkerhetsklasse 2). Fra 1. juli 2010 gjelder
det for sikkerhetsklasse 3 en grense på 1/5000 per år.
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Figur 1 Området ligger i Årviksand på Arnøya

NGI
Dokumentnr.: 20100728-00-2-TN
Dato: 2010-10-13
Side: 3

Figur 2 Flybilde av området

2

Klima

Værstasjonen Loppa ligger noe nord for Skjervøy kommune og har data
tilgjengelig fra 1957 til 1999. Som vi ser av figur 2 har stasjonen 917 mm
nedbør i året, og mesteparten kommer i vintermånedene. Nedbørsnormaler for
Skjervøy — Simavåg viser 875 mm per år, med omkring 80 mm per
vintermåned. Vind fra nordvest, nord og nordøst fører ofte med seg nedbør som
snø. Dette betyr at fjellsider som ligger i le for disse vindretningene samler opp
mest snø.
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Figur 3 Klimaoversikt fra stasjonen Loppa
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Figur 4 Vindrose som viser vindretning som fører til vesentlige snømengder.
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Terreng

Fjellsida vender mot vest og mellom 30 og 400 moh. er helningen brattere enn
30°. En skålform i terrenget mellom omtrent 300 og 400 moh. fungerer som
løsneområde for snøskred og vil samle snø med vind fra nord og nordøst. Fra
denne skålformen føres skredet ned mot sjøen i en bekkeforsenkning som
ender i nordlig del av det omsøkte området. Vegetasjonen i forsenkningen
bærer preg av skredaktivitet. Midt i nedre del av forsenkningen ligger en
mindre haug i terrenget. I sørlig del av denne haugen er skogen markert eldre
enn i nord. På nedsiden av haugen flater terrenget ut ned mot sjøen.
I sørlig del av det omsøkte området ligger det en del store blokker. Denne
delen av området ligger under en konveks rygg. Her er det ingen tegn til
skredaktivitet.

Figur 5 Skålformen som fungerer som løsneområde for snøskred sees i øvre del
av bildet. Det omsøkte området ligger i venstre del av bildet.
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Figur 7 Området sør for ruinen antas å være trygt for snøskred

ri=1
NGI
Dokumentnr.: 20100728-00-2-TN
Dato: 2010-10-13
Side: 7

4

Skredfarevurdering

Det kan gå snøskred av betydelig størrelse i den store bekkeforsenkningen like
nord for grunnmuren på området. Forsenkningen svinger mot sør i nedre deler.
Våte snøskred vil ledes av terrenget, mens tørre snøskred trolig vil gå over
haugen midt i forsenkningen, fortsette rett fram og dermed nå ned i nordlig del
av det omsøkte området. En arm av skredet kan ta retning mot ruinen og
campingvogna (figur 6).
Snøskred fra denne forsenkningen kan med en sannsynlighet på 1/1000 per år
nå ned mot sjøen, og sideveis utbredelse av dette skredet angir mulig område
for hyttebebyggelse. Det er størst skredsannsynlighet nord i området. Basert på
erfaring og bruk av kartdata og modeller antar vi at et skred med årlig
sannsynlighet 1/1000 vil ha sørlig utbredelse omtrent til ruinen. Det antas ikke
å være fare for skred fra ryggen sør for forsenkningen og sørover på
eiendommen. Med hensyn til skred kan det bygges hytter i dette området.
Snøskred antas å være dimensjonerende faretype i planområdet, men det kan
også gå flomskred i bekkeforsenkningen.
Denne vurderingen medfører en faresone for skredsannsynlighet 1/1000 som
vist på vedlagte kart 02.

,
•
.
114%.,4„la.
Figur 8 Faresonen for snoskred med sannsynlighet 1/1000 går gjennom ruinen
og opp mot den store steinen i bakgrunnen.
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Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på
eiendommen gnr. 64, bnr. 40, Arviksand i Skjervøy kommune

Vi viser til kommunens oversendelse av søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig
på eiendommen gnr. 64, bnr. 40 i Skjervøy kommune.
Fylkesmannen viser til at kommunen har rett og plikt til å forby bebyggelse i områder der det
ikke anses å være tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natureller miljøforhold, jfr. Plan- og bygningslovens § 28-1.
Videre fremgår det av forskriften om byggesak §5-4, tredje ledd bokstav g), at det er
tiltakshavers ansvar å fremskaffe dokumentasjon på at byggegrunn har tilstrekkelig sikkerhet
mot fare eller ulempe.
Kommunen har i sitt oversendelsesbrev hit, datert 29.august 2011, opplyst at tiltakshaver ikke
har dokumentert at sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt i forhold til faren for stein- og
snøskred. Videre at forslaget er lagt til et grenseområde mellom marin strandavsetning og
torv/ myr grunn.
I henhold til plan- og bygninslovens
28-1 ber vi kommunen påse at tilstrekkelig sikkerhet
kan oppnås gjennom sikringstiltak, før dispensasjonssaken eventuelt innvilges. Dette skal
dokumenteres av tiltakshaver.
Vi ber om å bli informert om kommunens videre saksgang i denne sak.
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Regulering Gbnr. 64/40, Årviksand - Skjervøy kommune - Uttaielse
om kulturminner
Vi viser til Deres brev av 06.09.2011.
Den omsøkte parsellen ligger like ved et stort felt med flere titall automatisk freda kulturminner.
Kulturminnene er registrert i kulturminnedatabasen Askeladden med idnummer 37473, 56833 og
17459. Disse utgjør et helhetlig og godt bevart kulturrniljø med stor tidsdybde, hvor kulturminnene
står i en funksjonell og kulturhistorisk sammenheng med hverandre.
Kulturminnefeltet består av en stor ansan-iling hellegroper og andre kulturminner fra jernalderen.
Hellegroper har en lang bruksperiode, 300-800 e.Kr. Hovedutbredelsen ligger øst og vest for
Lyngenhalvøya, med en stor konsentrasjon på Arnøya. Arkeologiske undersøkelser viser at gropene er
ovner for utvinning av olje fra sjøpattedyr. De registrerte haugene i området kan være samlinger av
skjørbrent stein etter oppvarming av spekk i gropene.
I det omsøkte området er det i dag ingen boliger. Omsøkte tiltak er å anse som visuelt forstyrrende i
det enhetlige kulturlandskapet. Inngrep innebærer en forringelse av områdets høye kulturhistoriske
verdi. Det omsøkte tiltaket vil virke utilbørlig skjemmende på kulturmiljøet. Utbygging i dette
området vil kunne medføre slitasje på, og ødeleggelse av, sårbare kulturminner.
Sametinget går imot omsøkte tiltak da dette ikke kan realiseres uten at dette er i strid med
kulturminnelovens
3, første ledd. Tiltakshaver har anledning til å søke om dispensasjon fra
kulturrninnelovens bestemmelser. I slike tilfeller er det Riksantikvaren som fatter endelig vedtak etter
Samedngets og Troms fylkeskommunes faglige vurdering. Sametinget vil i dette tilfellet ikke kunne
anbefale dispensasjon.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune, Kulturetaten.
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Forespørsel om uttalelse - Fritidsbolig i Årviksand, skjervøy kommune
Viser til oversendelse med forespørsel om uttalelse til søknad om oppføring av fritidsbolig i
området Årviksand på Arnøy i Skjærvøy kommune.
Saken har vært til høring i reinbeitedistrikt 39 Arnøy/Kågen. Leder har i dag muntlig framsatt
uttalelse til saken. "Distriktet har ikke motforestillinger til søknaden, men vil poengtere at det
reindriftsøyemed ikke vil være rom for ytterlige fritidsbebyggelser i dette området. Distriktet
forutsetter videre at omsøkt fritidshytte oppføres syd for gjerdet.Områdes ret i Vest Finnmark vil uttale:
Områdestyret har ikke merknader til omsøkt tiltak. Områdestyret viser for øvrig til uttalelse fra rbd
39 Arnøy/Kågen om at distriktet ikke har motforestillinger til søknaden, men poengtere at det i
reindriftsøyemed ikke vil være rom for ytterlige fritidsbebyggelser i dette området. Det forutsettes
videre at omsøkt fritidshytte oppføres syd for oppført gjerde.
Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjon sak 62/09.
Med hilsen

Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom
am K. Rætta
Rådgiver
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SKJERVØY KOMMUNE, ÅRVIKSAND - GBNR. 64/40 —FRITIDSBOLIG:
UTTALELSE OM KULTURMINNER

Vi viser til Deres brev av 6.9.2011.
./. Fritidsboligen søkes oppført like inn til et stort kulturminnefelt med hellegroper og tilknyttede
kultuiminner i Årviksand, idnr 17459 i Askeladden. Kulturminnene er automatisk fredet, jf
kultuiminnelovens §4.
Vi opplever nå et stadig større press på verdifulle kulturmiljøer i Skjervøy kommune gjennom
delings- og byggesaker, samt ulovlig gi'ennomførte tiltak. Kulturmiljøet i Årviksand har de
senere år blitt påvirket av motorisert ferdsel med ATV-kjøretøy som ikke har vært her
tidligere. rielt nylig er et også oppført et høyt gjerde utenfor snuplassen som strekker seg fra
stranda til fjellfot. Tiltaket har ikke vært på høring hos kulturminnemyndighetene. I
forbindelse med arbeidet er det også gjort større terrenginngrep.
Den omsøkte oppføringen av hytte er et tiltak som medfører enda større press på dette
området og som kan føre til økt slitasje og skade på kulturminnene. Tiltaket er etter vår
vurdering i strid med bestemmelsene i Lov om kulturminner av 1978 § 3 første ledd, som
legger ned forbud mot tiltak som er "egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre,
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne
eller fremkalle fare for at dette kan skje".
Bebyggelsen i Årviksand er i hovedsak randbebyggelse ved veg. Den tenkte plasseringen
høyere i terrenget innebærer et vesentlig avvik fra den tradisjonelle bebyggelsesstrukturen.
Ikke minst vil den nåværende byggegrensen innenfor snuplassen bli overskredet, noe som
gjør det vanskeligere å styre fremtidig utbygging av området. Etter vår oppfatning vil
plasseringen også virke visuelt forstyrrende i dette vakre kystlandskapet, som framfor alt
preges av åpenhet, ensartet kulturlandskap, samt sparsommelig vegetasjon. Dette vil også
virke inn på opplevelsen av kulturminnene i landskapet.

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
Som ved tidligere uttalelser viser vi til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i
kraft 1. mars 2004, der bakgrunnen for konvensjonen var mangelen på sammenheng,
langsiktighet og forutsigbarhet i planleggingen, særlig i strandsonen og LNF-områder som
følge av spredt utbygging av fritidsbebyggelse. Vi viser også til kulturminnelovens § 1 som
sier at "kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både
som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og
ressursforvaltning" for "levende og fremtidige generasjoners opplevelse selvforståelse,
trivsel og virksomhet".
Samlingen av kultuniiinner utenfor snuplassen i Årviksand er et kultunniljø med stor
tidsdybde. Det er fortsatt lite berørt av tiltak i moderne tid og godt bevart. Kulturminnene er
allerede tilrettelagt for publikum gjennom skiltinformasjon. Kulturmiljøet har en sjelden stor
opplevelses- og formidlingsverdi, og dessuten stor vitenskapelig verdi.
Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver kan søke om dispensasjon fra kulturminnelovens
bestemmelser. Søknadsskjema finnes på Riksantikvarens nettsider //www.riksantikvaren.no/.
Søknaden sendes Troms fylkeskommune, som forbereder saken før behandling hos
Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning).
nnlig hils
7
Anne-Karine Sandmo
N-Fylkeskonservator

)

g

Hral G. Johnsen
‘-Konservator / arkeolog

Kopi til:
Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga,
Troms.
Vedlegg: Kart med kulturmirmer-kulturmiljø
og omsøkt plassering av ny fritidsbolig

TROMSfylkeskommune

Kulturetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 Skjervøy

Vår ref.:
10/921-12
Løpenr.:
33639/11

Saksbehandler:
Laura Bunse
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 08

Arkiv:
L12 REGPL
Deres ref.:
2011/3275

Dato:
01.12.2011

SKJERVØY KOMMUNE GBNR. 64/40 ÅRVIKSAND — NYTT FORSLAG
PLASSERING AV FRITIDSBOLIG - UTTALELSE OM KULTURMINNER

TIL

Vi viser til brev fra kommunen av 29.08.2011, mottatt her 06.09.2011, uttalelse om
kulturminner fra Sametinget av 15.09.2011, vår uttalelse om kulturminner av 20.10.2011,
epost fra kommunen v/Bjørn Vidar Johansen av 20.10.2011, epost fra Kjersti Jenssen av
01.11.2011, felles befaring med tiltakshaver den 22.11.2011, og epost fra tiltakshaver med
nytt forslag til plassering av hytta av 30.11.2011.
Fritidsboligen søkes oppført i nærheten av to felt med automatisk fredete kulturminner (ID
37473 og 17459 i kulturminnedatabasen Askeladden). Det var opprinnelig foreslått en
plassering av fritidsboligen som ville være i strid med kulturminneloven, og som ville
innebære et vesentlig avvik fra den tradisjonelle bebyggelsesstrukturen.
Siden tiltakshaver tidligere ikke fikk anledning til å delta på vår befaring av tomta og ikke
kunne diskutere saken direkte med oss, har vi vært på en ytterligere befaring sammen med
tiltakshaver den 22.11.2011. Formålet for befaringen var å vurdere muligheten for en
alternativ plassering av hytta som ikke ville skjenime kultur- og naturmiljøet på stedet.
Revidert forslag til plassering av hytta på kart datert 30.11.2011, er resultat fra felles befaring
med tiltakshaver. På det nye kartet er hytta plassert en god del lengre ned i terrenget, på linje
med den eksisterende bebyggelsen på stedet. Ved en slik plassering vil hytta ligge godt
skjermet mellom to høye bergknauser, og vil kun være synlig fra parkeringsplassen og
fiæresonen rett nedenfor. Ved dette alternativet blir det kortere vei til parkeringsplassen, og
enklere tilkobling til eksisterende vann- og kloakkledning. Tiltaket planlegges gjennomført
uten større terrenginngrep, og hyttas utforming og fargelegging skal i størst mulig grad
tilpasses landskapet og berget rundt. Hytta vil føye seg inn i omgivelsene, og vil ikke forstyrre
naturen og det eksisterende bebyggelsesmønsteret.

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
Ved en slik plassering vil hytta ligge utenfor synsfeltet fra kulturminnene. Bergknausene vil
danne en naturlig grense mellom hytta og kulturminnefeltet i nord (ID 17459), mens
bergknausene, parkeringsplassen og veien vil skille hytta fra kulturminnefeltet i sør (ID
37473). Det antas at ferdsel fra hytta ned til fjæra vil skje på kortest vei mellom det to
kulturminnefeltene. Det eksisterer flere stier og kjørespor i f:jæresonen, som det vil være
naturlig å følge, og omsøkt tiltak vurderes ikke til øke faren for slitasje og skade på
kulturminnene i nevneverdig grad.
Vi vurderer derfor den nye plasseringen som en realiserbar og forsvarlig løsning, som i
tilstrekkelig grad tar hensyn til kultur- og naturmiljøet på stedet.
Vi vil imidlertid fremheve at vi ikke vil anbefale ytterligere søknader nær disse sårbare
kulturminnene, og at all form for utbygging og inngrep både lengre opp i terrenget, nord for
parkeringsplassen og i fjæresonen vil være utilbørlig skjemmende eller til fare for
kulturminnene, i tillegg til å være visuelt forstyrrende i landskapet og bebyggelsesmønsteret.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen kun gjelder for Troms Fylkeskommune,
Kultuetaten, og viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Med yennlig hilsen
_
,

-

Aime-Kårine \SråWdm
Fylkeskonservator
Laura Bunse
Arkeolog

Vedlegg:
1. Situasjonsplan, Kjersti Jenssen Arkitektkontur
2. Snitt i terreng, Kjersti Jenssen Arkitektkontor
3. Omsøkt plassering i forhold til kulturminnene

Kopi:
Såmediggi —Sametinget, 9730 Kårj ohka/Karasj ok
Visit Årviksand AS, 9195 Årviksand
Kjersti Jenssen Arkitektkontor, Fjellfroskvatn, 9334 Øverbygd

5 MEDIGGI SAMETINGET

hjovdrgesidnu50
9730 Kår8slohka/Karesjok
Telefovdna+47 78 47 40 00
'fliefbiksa+47 78 47 40 90

Skjervøykommune
Postboks 145-G

samediggiosamedigrtmo
www.samediggi.no

NO974 760 347

9189 SKJERVØY

DIN
Nuipmskw,
CarnikfOlorssaff,
+47 7848 4283
ramille.olofssonOstimediggIno

MIN NILIV(AKAIEK
.13

BE.AiwOATO
12.06.2012

Almmutgo valddat oktavuotW
Oppgisved henvendelse

•evidertplasseringav amsøkt fritidsboligpå gnr. 64, bnr 40,
Årviksand,Skjervøykommune:Uttaleise om kulturminner
Vi lkisertil ddligere Jorrespondanse i denne saken, senest Troms
brev av 01.12.2012
tned forslag til revidert plassering av hyttens beliggenhet Når det ge1der fylkeskommunens forslag
plassering mener vi at bygaingen bør legges lengte mot SV, like ovenfor (imml) parkeriggsplassen.Da
vil fiitidsboligen komme på linje med eksisterende bebyggelse,samt lavere i terrenget og bli mindre
synlig fra kultunninnefeltet. Sametinget bax ingen øvrige merknader til Troms fylkeskommune sitt
fordag til plasseringav frindsbolig.
ametinget er for øvrig bekymret over utviklingenmed økt bebyggelseved
Vi
anser at områdets tålegrense er nådd med tanke på slitasjeog ferdsel i kulnuminnefeltet Detsom det
skulie søkes om ytterligere bebyggelsei dette området ber vi om at dette gjøres gjennom
reguledngsPhn' /Med hilsen

(#1
Camilla 01
råddeaddi/rådgiv

Ingvild Latsen
råddeaddi/rådgiv

Kopiija Kopi ta:
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan Postboks 6600 9296 TROMSØ
Visit Årviksand A/S
9195 ÅRVIKSAND

Årviksand 02/07-2012

Bekrefter med dette at Visit Årviksand AS får bygge hytte på min eiendom 64/40

Andor Martin Albrigtsen

Årviksand 02/07-2012

Eier av 64/64 gir tillatelse til 64/40 å legge vann og kloakkledning i veiskulder
frem til kommunal ledning,

Vitnel
PåLOttar Kristiansen

Vitne2
Inger-Lise Albrigtsen
(Np
•J

Alstein Kristiansen

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2012/1609 -8

Arkiv:

194160/16

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

27.07.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
82/12

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
09.08.2012

Akkarvik: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt
byggetillatelse for oppføring av naust gnr 60 bnr 16.
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kommuneplanen for Skjervøy kommune.
Vedlegg
1 Situasjonsplan/kart
3 tegninger
4 Høringsuttalelser Skjervøy kommune v/landbrukskontoret
5 Høringsuttalelser NVE
6 Høringsuttalelser Sametinget
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19- 2 gis Hans Kristiansen dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens LNF sone 2 for oppføring av naust på gnr 60 bnr 16
Akkarvik.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Hans Kristiansen byggetillatelse for
oppføring av naust på gnr 60 bnr 16 Akkarvik

Saksopplysninger
Hans Kristiansen søker om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av naust på gnr 60 bnr
16 Akkarvik. Naustet har en grunnflate på 28,8m2 og har en tradisjonell utførelse. Søknaden har
vært på høring til impliserte parter, svar foreligger fra:
 Skjervøy kommune v/landbruksforvaltningen
 Sametinget v/Miljø og kulturvernavdelingen
 NVE

Området naustet skal oppføres i er definert som LNF område sone 2 (LNF område
hvor spredt bolig og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates).

Vurdering
Eiendommen er definert som fritidseiendom, slik at naustet oppføres som en del av dette og
innefor definisjonen som gjelder for LNF område sone 2.
Ifølge skrednett ligger ikke omsøkt tiltak i et område som er definert som rasfarlig verken i selve
utløsningsområde eller utløpsområde. Dette gjelder for snø, stein og kvikkleire. Imidlertid har
NVE kommet med uttalelser, de viser til NGU løsmassekart og i følge denne er det marine
strandavsettninger i område. Saksbehandler er likevel av den oppfatning av at
grunnundersøkelser av område ikke er nødvendig så lenge det skal oppføres bygning som ikke
skal brukes til beboelse.
Kommunen har sjekket ut naturbasen for område og artsdatabankens karttjeneste. Her er det
ikke registrert noen verneverdige forhold verken av dyreart eller annen naturmangfold. Det er
gjort observasjon av Rødnebbterne (livskraftig) og Fiskemåke (nær truet) ute i selve fjorden
Akkarvik. Saksbehandler vurderer ikke at det omsøkte tiltak skal komme i konflikt med disse
fugleartene.
Sametinget har vært på befaring i område og gitt sin tilslutning til tiltaket sitat fra denne:
Vi registrerte tre automatisk freda kulturminner på den aktuelle strandvollen. R2 er en enkel
gammetuftmens R3 og R4 er tufter etter todelte gammer. Tuftene er noe utpløyd, men godt
synlige. Omsøkte naust vil ikke komme i konflikt med noen av disse kulturminnene, ei heller
gammetuften som er registrert i Askeladden med Ill-nummer 47076. Sametinget har derfor
ingen merknader til søknaden, men gjør oppmerksom på at kulturminnene ikke må komme til
skade i forbindelse med oppføringen av naustet eller bruken av området. Det er ikke tillatt å
skade, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete
kulturminner, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 53 første ledd.
Tiltakshaver er kjent med de nyregistrerte kulturminnene og deres lokalisering.
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune
omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 558 og 9. Vi forutsetter at dette
pålegget formidles til den som skal utføre arbeidet i marken. Sitat slutt
Tiltaket som det er søkt om ligger innenfor plan- og bygningslovens § 1-8. Her skal man særlig
ta hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Grunneier
vil oppføre naust for å ivareta egne verdier som båt og utstyr. Naustet oppføres som et
tradisjonelt naust og vil således tilhøre en del av kulturlandskapet. Saksbehandler kan ikke se at
de negative konsekvensene av tiltaket skal være større en den positive gevinst dette vil ha for
grunneieren.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Teknisk etat i Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

Deres ref:

Vår ref:

2012/1609-3

Løpenr:

18251/2012

Arkivkode

194160/16

Dato

10.05.2012

Høring - oppføring av naust på gnr. 60 bnr. 16 i Akkarvik, Skjervøy
kommune
Det vises til søknad fra Hans Kristiansen, Myrveien 6, 8480 Andenes om tillatelse til oppføring
av naust på eiendommen gnr. 60 bnr. 16 beliggende i Akkarvik i Skjervøy kommune.
Søknaden oppfattes som en omdisponering i h.h.t. jordloven.
Naustet er tenkt plassert ned mot sjøkanten på eiendommen. Den berører ikke dyrka eller dyrkbar
jord, eller annen produktiv mark, og søknaden trenger derfor ikke behandles etter jordloven, jf.
jordlovens § 9.

Med hilsen

Asle Amundsen
1. konsulent
Direkte innvalg: 77775524

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

Grethe Ihlan
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Post Skjervoy
23. mai 2012 11:02
Grethe Ihiang; Kjell Ove Lehne
VS: NVEs uttalelse til søknad om oppføring av naust på GBnr 60/16 i Akkarvik Skjervøy kommune

Fra: Kanstad Stian Bue [mailto:sbk nve.no]
Sendt: 22. mai 2012 13:25
Til: Post Skjervoy
Emne: NVEs uttalelse til søknad om oppføring av naust på GBnr 60/16 i Akkarvik - Skjervøy kommune

Til: Skj ervøy kommune
Vår ref: 201203353-2
Deres ref: 2012/1609-2
NVEs uttalelse til søknad om oppføring av naust på GBnr 60/16 i Akkarvik - Skjervøy kommune
Vi viser til deres brev datert 02.05.2012. Søknaden gjelder oppføring av naust. Det er ikke opplyst om det
skal opparbeides adkomstvei til naustet.
I området hvor det søkes om oppføring av naust er det i følge NGUs løsmassekart er det marine
strandavsetninger. NVE har ikke andre merknader til søknaden.
Med hilsen
Stian Bue Kanstad
senioringeniør
Skred- uy vdssdraysavdeiingen
Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 96 19
E-post: nve@nve.no eller direkte: sbk©nve.no
Web: www.nve.no
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SÅMEDIGGI

SAMETINGET

Ävjovårgeaidnu 50
9730 Kårå§johka/Karasjok
Telefovdna +47 78 47 40 00
Telefaksa +47 78 47 40 90

Skjervøy kommune
Postboks 145-G

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

9189 SKJERVØY

A§B.EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

DIN CUJ./DERESREF.

MIN CLUIVÅRREF.

BEAIVI/DATO

Camilla Olofsson, +47 78 48 42 83

2012/1609-2

12/2772 - 4

18.06.2012

camiIIa.oIofsson@samediggi.no

Almmut go vålddåt oktavuoda/
Oppgisved henvendelse

Naust gnr/bnr 60/16 Akkarvik, Skjervøy kommune: Uttalelse om
kulturminner
Vi viser til Deres brev av 02.05.2012 og til vårt brev av 09.05.2012.
Vi har foretatt befaring. Tiltakshaver var til stede under befaringen og påviste plasseringen for omsøkte
naust. Vi gjør oppmerksam på at kartet som var vedlagt kommunens brev viser en annen plassering, SSØ
for den plassering som tiltakshaver påviste.
Vi registrerte tre automatisk freda kulturminner på den aktuelle strandvollen. R2 er en enkel gammetuft
mens R3 og R4 er tufter etter todelte gammer. Tuftene er noe utpløyd, men godt synlige. Omsøkte naust
vil ikke komme i konflikt med noen av disse kulturminnene, ei heller gammetuften som er registrert i
Askeladden med Ill-nummer 47076. Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden, men gjør
oppmerksom på at kulturminnene ikke må komme til skade i forbindelse med oppføringen av naustet eller
bruken av området. Det er ikke tillatt å skade, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilborlig
skjemme automatisk fredete kulturrninner, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 5 3 første ledd.
Tiltakshaver er kjent med de nyregistrerte kulturminnene og deres lokalisering.
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i
området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov
9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner(kml.) 558 og9. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal
utføre arbeidet i marken.
Tiltakshaver ga gode informantopplysninger som gir oss økt kunnskap om bruken av området. Han
påviste bland annet en automatisk freda gammetuft to meter fra det sørvestlige hjørnet av ruinen etter
ungdomshuset. I kulturminnedatabasen Askeladden finnes en opplysning om at en gammetuft skal ha blitt
ødelagt ved byggnasjonen av ungdomshuset. Det er gledelig at gammetuften fremdeles er inntakt, selv om
den er ganske svakt markert. Disse vil arkiveres i vårt kulturhistoriske arkiv og brukes til å kvalitetsheve
registreringene i Askeladden.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune.

Onsso naust

R4

R2

•

odaigui

a ofsson
råddeaddi/rådgive

Med hilsen

ngvild Larsen
råddeaddi/rådgiver

Kopiija / Kopi til:
Hans Kristiansen
Myrveien 6
8480 ANDENES
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan Postboks 6600 9296 TROMSØ

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/401 -52

Arkiv:

194164/121

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

01.08.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
83/12

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
09.08.2012

Årviksand: klage på formannskapsvedtak 74/12 ang dispensasjon for
oppføring av fritidsbolig gnr 64 bnr 121
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven m/forskrifter.
Vedlegg
1 Formannskapsvedtak 74/12
2 Klage på Formannskapsvedtak 74/12 v/Tromsøadvokatene
3 Vedlegg ulovlig bygging vedrørende klage fra Tromsøadvokatene
4 Vedlegg bilder av flomproblemer vedrørende klage fra Tromsøadvokatene
5 Info fra tiltakshaver ang. klage fra Tromsøadvokatene
6 Vedlegg bilder ang info fra tiltakshaver
7 Vedlegg tegning ang info fra tiltakshaver
Teknisk sjefs innstilling
Ved gjenomgang av klagen kan en ikke se at det fremkommer nye momenter som gjør at
vedtaket omgjøres.
Vedtak i formannskapssak 74/12 opprettholdes.
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, innvilges søknad om dispensasjon fra Pbl
§ 1-8 og kommuneplanens arealdel LNF - sone 2 for oppføring av fritidsbolig på gnr 64
bnr 121.
Dispensasjonen gis med forbehold om at kravene til grunnforhold Iht. PBL § 28-1
innfris. Det må fremlegges en grunnrapport som konkluderer med at byggegrunnen er
sikker.

Saksopplysninger
Formannskapet ga dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel
LNF område sone 2 til Bjørn og Randi Albrigsen på gnr 64 bnr 121 for oppføring av
fritidsbolig.
Nabo til tiltakshaver klager via Tromsøadvokatene på vedtaket fattet i formannskapssak 74/12.
Tromsøadvokatene fremfører følgende grunnlag for klagen:
I hovedsak anføres som klagegrunn at omsøkt tiltak blir for sjenerende for naboeiendom.
Videre anføres at grunnforholdene på eiendommen 64/121 er av en slik karakter, med særlig
mye overvann, at bygging må frarådes. At min klients vannkilde (elv/bekk) renner over
eiendommen vil forsterke ulempene med bygging.
Tromsøadvokatene hevder videre følgende faktagrunnlag ikke er korrekt:
I rådmannens innstilling til formannskapsmøte i denne sak er undertegnedes tidligere
anførsel om redusert solinnfall på eiendommen 64/64 avvist som grunnløst med begrunnelse
i at tiltaket skal oppføres 8 meter fra min klients bygning, og dermed i medhold av plan og
bygningsloven.
Overnevnte faktagrunnlag er ikke korrekt. Det tilbys som dokumentasjon
4 bilder av igangsatt tiltak på eiendommen 64/121.
9 bilder av den aktuelle eiendommen 64/121.
(Klagen fremkommer i sin helhet i vedlegg 2, 3 og 4).
Tiltakshaver har sendt tilsvar på klagen fra Tromsøadvokatene (se vedlegg 5, 6 og 7)

Vurdering
Tromsøadvokatene fremfører i hovedsak følgende grunnlag for klagen
 Sjenerende for nabo
 Grunnforholdene
 Nabos vannkilde er elv/bekk som renner over tiltakshavers eiendom.
Kommentar til disse:
Det hevdes at omsøkt fritidshus blir til sjenanse grunnet solforholdene på eiendommen.
Kommunen kan ikke se at solforholdene til nabo vil endre seg noe vesentlig, boligen vil ha de
samme solforholdene som i dag. Det nevnes her at boligen blir oppført 8 meter fra naboboligen
som også er krav ihht plan- og bygningsloven dersom ikke nabo har samtykket ved å gi en
naboærklagring.
Grunnforholdene på eiendommen er klarert ihht NGU, NGI og NVE og da med tanke på ras
(kvikkleire, snø og steinskred). Klager anfører mye overvann på eiendommen, denne
problematikken fins det løsninger for ihht byggforsk. Saksbehandler er av den formening at
tiltakshaver har kunnet dokumentert at grunnforholdene er sikker ihht rettningslinjer/krav i
plan- og bygningsloven.
Klagers vannkilde renner over tiltakshavers eiendom. Saksbehandler kan ikke se noen ulemper
med dette grunnet at klager er tilkoblet kommunalt vannledning til boligen. Det kan forøvrig
nevnes at tiltakshaver må sørge for at denne vannkilden oppretthoder opprinnelig vannkvalitet
dette vil det bli stilt krav til i selve byggesaksbehandlingen.
Tromsøadvokatene viser til at faktagrunnlaget i saksfremlegg og vedtak ikke er korrekt. Viser til
vedlegg 2 der klagen gjengis i sin helhet.

Tromsøadvokatene hevder: Tiltakshaver har allerede igangsatt oppføring av massive
betongkonstruksjon uten at det foreligger godkjent byggesøknad fra Skjervøy kommune. De
konkluderer da med at kommunens punkt om 8 meter mellom bygningskroppene ikke er
korrekt.
Dette medfører riktighet og Skjervøy kommune vil følge opp denne saken fortløpende i
forbindelse med byggesakene på eiendommen. Omsøkt bygning som behandles i denne sak
ligger 8 meter fra klagers bolig.
Tromsøadvokatene hevder videre at det ikke foreligger dispensasjonsgrunner fra plan- og
bygningsloven § 1-8.
Kommunen er av den formening at siden omsøkt bygning ligger på oversiden av veg er dette
grunn god nokk til å kunne gi dispensasjon fra nevnte paragraf.
Tromsøadvokatene hevder videre at det er kulturminner i område og omsøkt bygning vil
skjemme kulturminnene.
Kommunen fremholder her uttalelser fra Riksantikvaren som ikke kan se at omsøkt tiltak er
såkalt dispensasjonssak i hht kulturminneloven § 3 dette grunnet at område ikke har verdi ihht
kulturminneloven.
Tromsøadvokatene hevder videre at ihht NVE uttalelse må kommunen vurdere å innføre
byggeforbud i et bestemt metersbelte fra sjøen.
Ang dette punkt forhoder Skjervøy kommune seg til NVE som har uttalt at uttalelsen til NGU
holder som en vurdering av de geologiske forholden i denne sak.
Tromsøadvokatene hevder videre (viser her til bilag 2 i klagen) og viser til bilder over
eiendommen som viser isdannelse med mer, Tromsøadvokatene hevder i denne sammenheng at
jordsmonnet er lavt og drensgrøfter vil være skjemmende i landskapet.
Saksbehandler viser her til byggfors sine plaketter for hvordan drenering kan gjøres, dette
gjelder da selvfølgelig for tiltakshavers problemstillinger.
Tromsøadvokatene hevder subsidiært med dette at eiendom gnr 64 bnr 121 mangler adkomst til
hovedveg.
Eiendommen gnr 64 bnr 121 har adgangsrett fra kommunal veg frem til eiendommen og
kriteriene for å kunne gi dispensasjon er til stede da kriteriene i plan- og bygningsloven er
oppfylt. Når tiltakshaver søker om byggetillatelse vil han da også søke om avkjørsel fra
kommunal veg noe som han da vil få innvilget.
Tromsøadvokatene oppsumerer til slutt at på bakgrunn av de overliggende punktene må saken
oppheves grunnet særlig vanskelige grunnforhold og ulovlig igangsatt bygging på denne
eiendommen. Skulle Skjervøy kommune opprettholde vedtaket i saken anmodes det om at
klagen får oppsettende virkning slik at bygging ikke kan igangsettes før klagen er behandlet. I
begge tilfeller bes klagerne tilkjent dekning for nødvendig kostnader for å få endret vedtaket, jfr
fvl § 36.
Kommunen har i denne sak ikke gitt byggetillatelse men dispensasjon fra plangrunnlaget for å
kunne oppføre fritidsbygning på eiendommen.

Saksgang videre: blir Formannskapsvedtaket 74/12 opprettholdt går saken til Fylkesmannen i
Troms for klagesak for endelig avgjørelse.
Endres vedtak i klagers favør kan klager, klage på dette og saken går dernest til Fylkesmannen i
Trom for endelig avgjørelse.
Ut fra ovenstående kan ikke saksbehandler se at det foreligger nye momenter i saken som gjør at
vedtaket endres i klagers favør.
Saksbehandler har ikke kommentert, svart på tiltakshavers anførsler ang klagen fra
Tromsøadvokatene i denne klagesak.

Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

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

Melding om vedtak
Deres ref:

«REF»

Vår ref:

Løpenr.

2010/401-45

Arkivkode

Dato

23262/2012 194164/121

18.06.2012

Årviksand: søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF sone 2 gnr 64 bnr
121
Under følger særutskrift fra overnevnte sak.
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503
Tilsvarende brev sendt til:
Unni Bilden og Kristian Knudsen
Bjørn Albrigtsen
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark
Byggtorget Betongservice AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Vassdrags- og enrgidirektorat
Randi Albrigtsen
Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten
Sametinget
Tromsøadvokatene

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

Høgegga 62
Tomasjordvegen 60 B
Bredbuktnesveien 50B
Industrivegen 24
Postboks 3930, Ullevoll Stadion
Kongens gate 14-18

9151
9024
9520
9152
0806
8514

STORSLETT
TOMASJORD
KAUTOKEINO
SØRKJOSEN
OSLO
NARVIK

Postboks 6600
Ávjovárgeaidnu 50
Postboks 1062

9296
9730
9261

TROMSØ
KARASJOK
TROMSØ

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501
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Internett:
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/401 -41

Arkiv:

194164/121

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

23.05.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
74/12

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
08.06.2012

Årviksand: søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF sone
2 gnr 64 bnr 121
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven m/forskrifter.
Vedlegg
1. Situasjonskart
2. Tegninger
3. Merknader fra nabo gnr 64 bnr 64
4. Merknader fra advokat til grunneier av gnr 64 bnr 64
5. Merknad fra gjenboer gnr 64 bnr
6. Uttalelser fra NVE
7. Uttalelser fra Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark
8. Uttalelser fra Sametinget
9. Presisering av uttalelser fra NVE
10. Presisering av uttalelser fra NGI
11. Uttaleser fra Riksantikvaren
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.06.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, innvilges søknad om dispensasjon fra Pbl § 1-8
og kommuneplanens arealdel LNF - sone 2 for oppføring av fritidsbolig på gnr 64 bnr 121.
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Dispensasjonen gis med forbehold om at kravene til grunnforhold Iht. PBL § 28-1 innfris. Det
må fremlegges en grunnrapport som konkluderer med at byggegrunnen er sikker.

Saksopplysninger
Området hvor omsøkt fritidsbolig ønskes oppført er ihht kommuneplanens arealdel definert som
LNF- sone 2 (LNF-område hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan
tillates etter nærmere vurdering). Tiltaket trenger dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8
(forbud mot bygging i 100metersbelte langs sjøen) og kommuneplanens LNF- sone 2.
Saken har vært ute på høring til impliserte parter og naboer, svar foreligger fra:
Sametinget som hadde følgende uttalelse utdrag fra denne:
Varslet befaring, som ble gjennomført høsten 2011. Sametinget går i mot tiltaket da det ikke kan
realiseres uten at kulturminner blir skjemmet som nevnt i Kulturminnelovens § 3, første ledd.
De opplyser om at tiltakshaver har anledning til å søke om dispensasjon fra kulturminnelovens
bestemmelser. Riksantikvaren fatter endelig vedtak i slike saker.
Kulturminnelovens § 3, første ledd sier:
”Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge,
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig å skjemme automatisk
fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.”
Sametinget påpeker videre at omsøkte tiltak er å anse som visuelt forstyrrende i det forholdsvis
enhetlige kulturlandskapet. Nye inngrep innebærer en forringelse av områdets høye
kulturhistoriske verdi.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som hadde følgende uttalelse utdrag fra denne:
En elv/bekk krysser den aktuelle eiendommen, og NVE påpeker at utbygging tett inntil vassdrag
bør unngås, og at kommunen bør vurdere å innføre et byggeforbud i et bestemt meterbelte langs
vassdragene. Reel fare for flom og om vassdraget kan ta seg nytt løp eller være masseførende
må utredes før tiltak gis tillatelse. Tilstrekkelig avstand til vassdraget er vanligvis det viktigste.
Omsøkte tiltak ligger på bekken/elven, og NVE påpeker at omlegging av vassdrag krever
tillatelse fra Vannressursloven. NVE mener saken ikke er godt nok utredet eller belyst. De ber
derfor om å bli orientert om kommunens vedtak, og vil gå imot en utbygging slik saken står i
dag. De påpeker også at grunnforholdene ikke er vurdert godt nok.
Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten varslet befaring august 2011, og ga uttalelse 21.10.11.
utdrag fra denne:
Etter befaring av eiendommen har de ikke påvist automatisk freda kulturminner.
Tiltaket vil bli plassert svært nært et gjenreisningshus på ei tomt med begrenset areal.
Slik fortetning innebærer vesentlig avvik i forhold til den omkringliggende bebyggelsen.
Tiltaket har ingen forankring i stedlig byggeskikk, og vil fremstå som et
fremmedelement i dette kystlandskapet som preges av åpenhet og ensartet
kulturlandskap. Med bakgrunn i sine funn, fraråder Kulturetaten at det gir dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser.
Reindriftsforvaltningen: hadde ikke merknader til tiltaket.
Hjemmelhaver til Naboeiendommen gnr 64 bnr 64 har følgende merknad il tiltaket:
Bygningen vil bli høy og nærme tomtegrense mot 64/64. Høyden og størrelsen fører til
at den vil skygge for solen hele formiddagen. Dette vil forringe hjemmelshaver med
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familie sin trivsel. De vil også oppleve at dagslys innendørs vil forringes.
Eiendommens verdi (64/64) vil forringes ved et slikt bygg, så nært
Hjemmelshavers advokat på gnr 64 bnr 64 har følgende merknad:
1. Plassering av hytta vil gjøre at 64/64 mister solinnfall hele formiddagen. Å flytte hytta
lenger bak på tomten mot øst, kan avhjelpe dette
2. Avstand til nabogrense vil mot sør bli kortere enn 4 meter, som krever samtykke eller
dispensasjon fra bygningsmyndighetene.
3. Det registreres at 64/121 ikke har direkte grense og atkomst til vei. 64/64 vil motsette
seg felles atkomst.
4. Situasjonskart viser at eksiterende elv/bekk må flyttes som følge av tiltaket. 64/64 tar sitt
sommervann fra denne, og vil motsette seg flytting av elv/bekk
Merknader fra gjenboer 64/118 gjelder ikke omsøkte tiltak i så måte, men de konflikter som
tiltaket kan
medføre. Det påpekes at hjemmelshaver til 64/64 og en av tiltakshaverne, i nå omsøkte tiltak er
søsken, og at det er store konflikter i denne forbindelse. Det bemerkes at de er betenkte over
byggetiltaket med bakgrunn i bekymring for økt konfliktnivå og konsekvenser av dette.
Riksantikvaren hadde følgende uttalelse ved søknad om dispensasjon til kulturminneloven § 3:
Riksantikvaren viser til Sametingets brev av 23.02.2012, mottatt her den 13.03.2012, der
Sametinget tilrår at det ikke gis dispensasjon fra kulturminnelovens § 3, første ledd, for
oppføring av fritidshus på gnr. 64/121, Årvik, Skjervøy kommune, Troms fylke.
Vest for den planlagte tomta og fritidshuset er det registrert et stort felt med kulturminner,
Id.nr, 17459, i hovedsak bestående av såkalte hellegroper. Disse er datert til ca. 100-900 AD,
Det planlagte fritidshuset er imidlertid ikke i direkte konflikt med noen av de registrerte
kulturminnene. Behandling av saken som en dispensasjonssak baserer seg derfor på at
Sametinget vurderer tiltaket som utilbørlig skjemmende for kulturlandskapet og
kulturminnene.
Troms fylkeskommune har i brev til Skjervøy kommune av 21 10 2011 også frarådet at det gis
tillatelse til oppføring av fritidshuset, men da begrunnet med at huset blir liggende svært nær et
gjenreisningshus. Fylkeskommunen betrakter fritidshuset som et fremmedelement i forhold
den eldre bebyggelsen.
Riksantikvaren har imidlertid vurdert saken annerledes enn regionalforvaltningen og kommet
til den konklusjon at tiltaket ikke krever dispensasjon fra kulturminneloven. Det er ikke i
direkte konflikt med noen av de registrerte kulturminnene, og fritidsboligen vil heller ikke bli
liggende alene i den ubebygde delen av landskapsrommet, men integrert i en eksisterende
gruppe bygninger. Disse har ingen formell vernestatus.
Riksantikvaren anser derfor ikke bygningen som utilbørlig skjemmende, og det kreves derfor
ikke dispensasjon fra kulturminneloven for tiltaket.
Eiendommen er definert som potensielt fareområdet for snøskred og steinsprang.
For at byggetiltak skal kunne gjennomføres må det foreligge tilstrekkelig sikkerhet i forhold til
gjeldende fare. Tiltakshaver har brukt NGI til vurdering av steinsprang og snøskred, som det
fremkommer er det fare for at snøskred kan nå inn i overkant av eiendommen. Faregrensen går
over der hvor omsøkte tiltak er planlagt gjennomført.
Tiltakshaver har på den aktuelle byggetomten utført arbeid som er å anse som ulovlige i forhold
til plan- og bygningsloven. Kommunen har iht. Pbl 08 § 32-1, plikt til å følge opp ulovlige
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byggearbeider. Dette krever egen saksbehandling med vurderinger, saken vil derfor ikke bli
vurdert og behandlet i denne sak.
Vurdering
Fritidsboligen skal oppføres 4 meter fra naboeiendom gnr 64 bnr 64 og 2,4 meter fra
naboeiendommen gnr 64 bnr 37. Nabo gnr 64 bnr 37 har gitt skriftlig samtykke til å oppføre
bygningen i tomteskillet og kravet til plan- og bygningsloven § 29-4 er oppfylt.
Tiltaket trenger dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 da tiltaket ligger innenfor
100metersbelte langs sjøen. Tiltaket ligger ca 90 meter fra sjøen, det går imidlertid en veg ca 75
meter fra sjøen og tiltaket blir dermed på oversiden av vegen. Dermed er det saksbehandlers
vurdering at omsøkte tiltak ikke vil forringe strandsonen i området med hensyn til funksjon som
natur- og friluftsområde.
Bygningens utforming har vært årsak for at Sameting og Troms fylkeskommune har uttalt seg
negativt til søknaden. Tiltakshaver har imidlertid søkt riksantikvaren om dispensasjon fra
kulturminnelovens § 3. Riksantikvaren var av en annen oppfattning enn Sametinget og Troms
fylkeskommune og det resulterer i at tiltaket ikke trenger dispensasjon fra kulturminneloven § 3.
Saksbehandler er av den formening at uttalelsene fra Sameting og Troms fylkeskommune
V/kulturetaten kan utelates da riksantikvaren har overprøv deres vurderinger.
På tiltakshavers eiendom renner det en bekk, bekken er søkt lagt i ny trasse. Dette medfører at
bekken må legges i rør der den krysse kommunal veg, kostnadene til dette må bekostes av
tiltakshaver. NVE har ingen merknader til at bekken får ny trasse.
Nabo har imidlertid sakt at de går imot omleggingen av bekken da de henter sommervannet
herfra. Det må dermed stilles som vilkår for flytting av bekk, at tilgjengelighet og kapasitet til
sommervannet ikke må fjernes eller forringes.
NVE har i høringsskriv påpekt at tiltaket er i berøring med eksisterende vassdrag, og at
grunnforhold ikke er utredet tilstrekkelig i saken. Kommunen påpekte NVEs uttalelser ovenfor
SØK/tiltakshavere i e-post av 17.08.11.
Plan- og bygningsloven 2008 § 28-1, sier:
”Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe
som følge av tiltak.”
Det foreligger ikke pr. dag tilstrekkelig dokumentasjon på at grunnforholdene er sikre.
NGI har kommet i ettertid med en presisering/oppklaring av rasvurderingen sitat:
Området nedenfor faresona har en sannsynlighet for skred på mindre enn 1/1000 per år og
tilfredsstiller dermed kravet for ny bebyggelse i sikkerhetsklasse S2 (hytter og eneboliger).
I utgangspunktet gjelder dette kravet også uteareal, men i Veiledning i TEK10 i PBL står det at
kravet til sikkerhet for uteareal kan reduseres til 1/100 per år.
Konkret i Veiledning til TEK10 i PBL. står det følgende:
"Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 personer
og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på
byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig med
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inntil to boenheter, små bygg for næringsdrift, mindre driftsbygninger i landbruket, samt mindre
kaier og havneanlegg. For bygninger som inngår sikkerhetsklasse 2 kan kravet til sikkerhet for
tilhørende uteareal reduseres til sikkerhetsnivået som er an gitt for sikkerhetsklasse S1 1/100.
Dette fordi eksponeringstiden for personer og dermed faren for liv og helse normalt vil være
vesentlig lavere utenfor bygningene."
Området på tomten din som er rødt (faresona) anslår vi til å ha mindre sannsynlighet enn 1/100
per år og dette området vil da tilfredsstille kravet til sikkerhet i klasse S1.
Saksbehandler er av den formening og med bakgrunn av NGIs uttalelser at området er sikkert
mht snøskred og steinsprang, da det ligger innenfor de kravene som plan- og bygningslov
fastsetter.
Advokaten til grunneier av naboeiendom gnr 64 bnr 64 har frembrakt noen elementer som må
vurderes. Solforholdet på eiendommen vil bli endret da omsøkt fritidsbolig vil skygge for solen,
saksbehandler kan ikke se at dette er et moment da bygningen skal oppføres 8 meter fra nabos
bygning og da er ihht plan- og bygningsloven.
Arealet mellom eiendom og vei er såkalt eierløs teig. Dette arealet hører til
veiarealet, og er ment som avstandssone, vedlikeholdssone, sikringssone mv. i
forhold til veien. Dersom det gis byggetillatelse til tiltaket, er det naturlig at det også
gis avkjøringstillatelse til eiendommen. Det vil være uproblematisk at det blir etablert
atkomst over dette arealet, forutsett at denne utformes i tråd med veglovens krav.
Kommunen anser ikke avkjørselproblematikken som problematisk og at en slik avkjørsel vil bli
gitt.
Gjenboer på gnr 64 bnr 118 har fremsatt merknad ang bekymringer for økt konfliktnivå:
På bakgrunn av bekymring for økt konfliktnivå mellom søsknene er vi betenkte over
byggingen. Familiefeider o.l. er privatrettslige forhold som bygningsmyndighetene ikke skal
behandle/ta hensyn til.
Tiltakshaver har ved flere anledninger komplettert søknaden, dette for at kommunen skulle få
tilstrekkelig dokumentasjon slik at saken kunne bli behandlet.
Tiltakshaverne har ved telefonisk kontakt med saksbehandler bedt om at søknaden blir fremlagt
til formannskapsmøte den 08.06.2012 med samme innstilling/vedtak som ble fattet i
formannskapssak 9/12 ”Nilseng 69/756:søknad om dispensasjon vedr gjestehytte” sitat:
Planutvalget innvilger søknad om dispensasjon for oppføring av byggetiltak i
LNF sone 1
Iht. PBL 08 § 28-1 settes som vilkår til dispensasjon at tiltakshaver fremlegger en
sakkyndig grunnrapport som viser at grunnen er sikker iht. PBL 08 § 28-1 ihht
grunnforhold og vassdrag. Sitat slutt.
Saksbehandler er av den formening at dispensasjon med forbehold ikke bør innvilges da
søknaden ikke er komplett og burde vært avvist/komplettert. Saksbehandler er også av den
formening at det teller til søkers fordel at neste formannskapsmøte ikke er før september, slik at
søknaden ikke kan bli behandles før, selv om at denne er komplett.
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TROMSØADVOKATENE
for

Werikigslivet

og folk flest -

Telefon:77 60 51 00
Telefax:77 60 51 01

Skjervøy kommune
Postboks 145G
9189 SKJERVØY

Postadresse:
Postboks 1062
NO-9261 Tromso
Besoksadresse:
Strandgata 5-7, 3.etg.
9008 Tromso

Ansvarlig advokat: Bengt Høyer Pedersen

Vår ref. 9848

Trornso, 10.07.2012
ÅRVIKSAND:SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL LNF SONE 2 GNR 64 BNR
121 - KLAGE PÅ VEDTAK OM GODKJENNING AV TILTAK.
UTVALGSSAK 74/12.

Det vises til brev fra Skjervøy kommune, datert 18.06.2012, mottatt her
den 21.06.2012. Denne kIagen er såtedes rettidig inngitt.
Vedtaket om å godkjenne oppføring av fritidsbolig på eiendommen
64/121 i Årviksand påklages herved. Klagen fremsettes på vegne av
Alstein Kristiansen som er hjemmelshaver av 64/64.
Grunnlag for klagen
I hovedsak anføres som klagegrunn at omsøkt tiltak blir for sjenerende
for naboeiendom. Videre anføres at grunnforholdene på eiendommen
64/121 er av en slik karakter, med særlig mye overvann, at bygging må
ruilr iri (elv/b,-kk) rPrui,-rrw(r eiertAr,mrrp-rtvil
frarmrss. At m ii JAétit
forsterke ulempene med bygging.

I rådmannens innstilling til formannskapsmøte i denne sak er
undertegnedes tidligere anførsel om redusert solinnfall på eiendommen
64/64 avvist som grunnløst med begrunnelse i at tiltaket skal oppføres 8
meter fra min klients bygning, og og dermed i medhold av plan ogbygningsloven.
Overnevnte faktagrunnlag er ikke korrekt. Det tilbys som dokumentasjon
Bilag 1:

4 bilder av igangsatt tiltak på eiendommen 64/121.

Slik bildene viser er det igangsatt oppføring av en massiv
betongkonstruksjon inneholdende utepeis og levegg, samt betongplatting.
Dette tiltaket er igangsatt og oppført uten søknad og godkjenning av
Skjervøy kommune.
Oppføring av hytte i tilknytning til overnevnte vil bety at kommunens
utgangspunkt om 8 meter mellom bygningskroppene er ukorrekt.

www.tromsoadvokatene.no

Advokatselskapet Knut Darbo AS
in.n.a.
Org.nr: 990 998 795
E-post:
k.darbo@tromsoadvokatene.no
Advokat Karen BIo,nli AS
nz.ii.a.
Org.nr: 991 441 085
E-post:
k.blomli@tromsoadvokatene.no
Advokat Torstein Rugtvedt
m.n.a.
Org.nr: 971 470 313
E-post:
t.rugtvedt@tromsoadvokatene.no
Christin V. Pedersen
E-post:
,.podorvon(ir,)trnms.,,civokatene.no
Advokat Bengt H. Pedersen NUF

Org.nr: 896 229 362
E-post:
b.pedersen@tromsoadvokatene.no
Advokat Jonny Angell
E-post:
j.angell@tromsoadvokatene.no
Advokatene Gundersen og Arntzen
AS Org.nr: 991 310 304
Advokat Hilde E. Gundersen
m.n.a.
E-post:
h.gundersen romsoadvokatene.no
Advokat Beate Arntzen
m.n.a.
E-post:
b.arntzen tromsoadvokatene.no
Advokat Ida P. Munch-Ellingsen
AS Org.nr. 991 593 322
E-post: i.munch-ellingsen@
tromsoadvokatene.no

Tromsøadvokatene.
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Dispensasjoner
Av vedtaket fremgår det at det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF
sone 2, og plan- og bygningsloven § 1-8.

Når det gjelder omsøkt dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot bygging i
100 metersbelte langs sjøen) kan denne side ikke se at det foreligger slike
dispensasjonsgrunner fordi tiltaket er plassert på oversiden av veien. Selv om omsøkt område
ikke ligger i direkte tilknytning til strandsonen har det sin verdi som, og funksjon, som naturog friluftsområde. Det bemerkes at området i dag fremstår som et enhetlig kulturlandskap.
Det fremgår av høringsuttalelsen fra Sametinget at området dessuten inneholder kulturminner.
En tillatelse til oppføring av omsøkt tiltak vil skjemme kulturminnene vesentlig.
Det fremgår av høringsuttalelsen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at bygging
tett inntil vassdrag bør unngås, og at kommunen bør vurdere å innføre et byggeforbud i et
bestemt meterbelte langs vassdragene. Skjervøy kommune har valgt å se bort fra forannevnte,
men i stedet krevd fremlagt en grunnrapport fra tiltakshaver som konkluderer med at
byggegrunnen er sikker.
Som dokumentasjon tilbys
Bilag 2:

9 bilder av den aktuelle eiendommen 64/121.

Som bildene viser er grunnforholdene på eiendommen av en slik karakter at bygging må
nektes. Bildene er tatt i desember 2010 og viser isdannelse på hele eiendommen grunnet
overflatevann fra fiellsiden ovenfor. Det bemerkes at isdannelsen er skjer hvert år, og tiltar
utover vinteren. Drenering anses ikke forsvarlig siden jordsmonnet er lavt og drensgrøfter vil
være særlig skjemmende i landskapet.
Subsidiært anføres at eiendommen 64/121 mangler adkomst til hovedveg. Avkjøringstillatelse
bør foreligge før byggetillatelse gis. På bakgrunn av dokumenterte grunnforhold som ikke
egner seg for bygging, stiller denne side spørsmål om avkjøringstillatelse kan gis
Oppsummering
På bakgrunn av denne klage hvor det dessuten dokumenteres ulovlig igangsatt bygging på
eiendommen og særdeles vanskelige grunnforhold, anmodes det om at klageinstansen
opphever tidligere vedtak, og hvor det gis avslag på søknaden om dispensasjon.

Skulle Skjervøy kommune opprettholde sitt tidligere vedtak i saken, anmodes det om at
klagen får oppsettende virkning slik at bygging ikke kan igangsettes før klagen er behandlet
av Fylkesmannen i Troms.

Tromsøadvokatene.
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I begge tilfeller bes klagerne tilkjent dekning for nødvendige kostnader for å få endret
vedtaket, jfr fv1 § 36.
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Randi og Bjørn Albrigtsen
Tomasjordveien 60B
9024 Tomasjord

Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 Skjervøy

Tomasjord 20.07.2012

Info angående klage på fritidsbolig på eiendommen 64/121 i Årviksand.
Grunnla for info.
Tar utgangspunkt i brev fra tromsøadvokatene daterte 10.07.2012 og lister opp argument som
vi mener innholder flere fakta feil. Argumenter utdypes under legger også med noe
bildedokumentasjon.

. Grunnforholdene på eiendommen 64/121 er av en slik karakter, med særlig mye
overvann, at bygging må frarådes.
2. Min klients vannkilde (elv/bakk) renner over eiendommen vil forsterke ulempene med
bygging.
3. I rådmannens innstilling til formannskapsmøte i denne sak er undertegnedes tidligere
anførsel om redusert sol innfall på eiendommen 64164.
4. Igangsatt oppføring av en massiv betongkonstruksjon innholdende utepeis og le vegg,
samt betongplatting.
5. Oppføring av hytte i tiknytting til grifiplass vil bety at kommunens utgangspunkt om 8
meter mellom bygningskroppene er ukorrekte.
6. Dispensasjoner fra plan- og bygningsloven (forbud mot bygging i 100 meteresbelte)
7. Fra sametinget kommer det frem i høringsuttalelse at området innholder kulturminner.
8. Norges vassdrags- og energidirektorat innformerer om at bygging tett inntil vassdrag
bør unngås. Overflatevann på eiendom 64/64 og 121/64.
9. Avkjøringstillatelse bør foreligge før byggetillatelse.
10. Igangsatt bygging på eiendommen med særdeles vanskelige grunnforhold.

1.
GrunnforhoId på eiendommen 64/121 —overvann.
Vi har innhentet uttalelse fra NGU v/ Bjørn Frengstad.
På basis av løsemassekartleggingen Norges geologiske undersøkelse har utført i området, er
det ingenting som tyder på at det skulle være behov for en grunnundersøkelse før utbygging
av en hytte. Grunnen består av morene og rasmasser som er bearbeidet av bølger i
Årvikbukta. NGU's vurdering, er at området ligger for værhardt til for at det skulle kunne
samles noen mengde av leire som kunne være av betydning for stabiliteten. Sammen med
Alstein Kristiansen gjennomførte vi i 2006 drenering på eiendom 64/64, disse dreninger ser vi
ikke noe til i dag og ser ikke at drenering på 64/121 skal være mer skjemmende i landskapet.
2.
Min klients vannkilde.
Vi finner ikke dokumentasjon på at Kristiansen eier vannkilden.
Randi har vokst opp og disponerte huset frem til 2010. Etter at kommunalt vann ble tilknyttet
har det ikke vært brukt vann fra kilde (elvibekk).

sidenr. 1

Avgif-ter på kommunale tjeneste vann/renovasjon var noe av grunnene for at vi valgte å bryte
sameiet på eiendommen.
Det har i flere år vært en plastslange i bekken - slangen er ikke tilkoblet huset og har ikke vært
bruk siden kommunalt vann ble tilknyttet.
Når eksisterende bekk flyttes kan vi fylle over slangen, Kristiansen må kontrollere og tilkoble
slangen.

3.
Redusert sol innfall på eiendommen 64164.
Vi gjennomførte 14.07.12 et forsøk på eiendommen. Stolpe på 7 meter ble brukt. Stolpen er
plassert omtrent midt på møneveggen på den tiltenkte hytta mot fjellsiden. Vi tok bilder av
skyggen de fire neste timene. Sola kom inn på begge eiendommene kl 08.25. Fire bilder av
aktuelle forsøk vedlegges. Forsøket viste at lysskyggen ca kl 11.00 hadde en avstand på ca 2
m fra eiendommen 64/64. Etter kl 12.20 hadde ikke lysskyggen mulighet å komme inn på
64/64.
Ved normal sommertid er det ikke sol på eiendommen mellom kl 24.00 og 08.00 på grunn av
høye fjell. Mellom kl 08.00 —13.00 skal ikke ny hytte kaste skygge inn på eiendom 64/64. Fra
kl. 13.00 -24.00 har eiendom 64164 100 % sol på utearealene - ser da bort fra Kristiansens
egne bygg.
For oss viser fors ket at solinnfall å eiendom 64/64 ikke blir redusert.

4.
Igangsatt oppføring av en massiv betongkonstruksjon.
Vi kjenner ikke igjen denne påstand. Det som er av massiv betong ligger under eksisterende
bakkenivå. Vi minner om at det meste av grillplassen var på plass for ca 10 år siden og at
Kristiansen var med under betongblanding og oppfylling. Vedlegg Sak 4
Dokumentasjon på bruk av uteareal fra NGI er tidligere sendt kommunen.
Skjervøy kommune har tidligere innformert om at denne saken blir tatt opp som en egen sak.
5.
8 meter mellom bygningskroppene er ukorrekte.
Legger med en oppdatert tegning på avstander på tomta. Vedlegg Sak 5
6.

Dispensasjoner fra plan- og bygningsloven(forbud mot bygging i 100 meters
belte).
Vi anser riksantikvarens svar om at byggingen ikke blir utilbørlig skjemmende som svar og
dokumentasjon på dette.
Kristiansen har signert nabovarsel på' nabotomt 64/40 uten å kommentere 100 meters belte.
På eiendom 64/64 har vi registrert byggeaktivitet de siste åra uten at vi er kontaktet, eller har
gitt samtykke. Det er grunn til å tro at aktiviteten heller ikke er godkjent av Skjervøy
kommune. Byggeaktiviteten burde ha flere dispensasjon fra plan- og bygningsloven.
Bygningsmyndigheten bes å undersøke saken.

7.

I høringsuttalelse fra sametinget kommer det frem at området innholder
kulturminner.
Det vises til at en tillatelse til oppføring av omsøkt tiltak vil skjemme kulturminnene
vesentlig.
Riksantikvaren svar på sametingets uttalelser mener vi dokumenterer saken.

sidenr. 2

Vi minner om Riksantikvarene uttalelse angående kulturminner.
"Bygget er ikke i direkte konflikt med noen av de registrerte kulturminnene, og fritidsboligen
vil heller ikke bli liggende alene i den ubebygde delen av landskapsrommet, men integrert i en
eksiterende gruppe bygninger."
Siden Kristiansen er opptatt av kulturminner synes vi det er underlig at han i 2011 signerte
nabovarsel for oppføring av hytte på nabotomta 64/40 uten å nevne kulturminner.

8.
Overflatevann på eiendom 64137 - 64164 og 64/121.
Vi minner om uttalelser fra NG1, NVE og NGU angående grunnforhold.
NVE og Skjervøy kommune har akseptert en omlegging av bekk. Vår erfaring etter 15-20 år
på eiendommen er at dagens bekk og grøfter på høst/vinter kan skape overflatevann. Bekk og
grøfter blir hvert år dekket av gress og sand.
Ved en omlegging av bekken i rett linje samt at elvekant gjøres høyere, gjør at overflatevann
forsvinner. NGU beskriver at grunnen er sikker.
Det har vært dreneringsgrøfter på eiendommene de siste 20 åra, høyt gress og kratt gjør at
disse ikke er skjemmende i landskapet. Legger med bilde (sak.8) for å vise forholdene.
9.
Avkjøringstillatelse bør foreligge før byggetillatelse.
Minner om kommunens tidligere svar på dette." Kommunen anser ikke avkjørsel
problematikken som problematisk og at en slik avkjørsel vil bli gitt."
Grunnforhold er også dokumentert av NGU.
10.
Igangsatt bygging på eiendommen med særdeles vanskelige grunnforbold.
Fagkompetansen på området NG1, NGU, NVE og de rapporter og avklaringer de kommer
med, viser at grunnforhold ikke er vanskelig.
Bygging av ute grill startet etter at vi kjøpte tomta i 1998,vi var den gang ikke klar over at
tiltaket krevde godkjenninger.

Med vennlig hilsen
Randi og Bjørn Albrigtsen

sidenr. 3

Vedlegg
til sak3
I

Bilde 14.07.2012 kl 0928

Bilde 14.07.2012 kl 1030
,

1111

Bilde 14.07.2012 kl 1140 på grunn av lite
sol får jeg ikke siste bilde. Stikke ble satt
opp før sola forsvant. Ser også tau og
armerings som viser skille på eiendommen.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2012/2875 -4

Arkiv:

194151/40

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

30.07.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
84/12

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
09.08.2012

Maursund: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt
avstand til vegmidt til veggliv og byggetillatelse på gnr 51 bnr 40
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Vegloven.
Vedlegg
1 Tegning
2 Situasjonskart
3 Naboerklæring Per Antonsen 51/1
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19- 2 gis Arne Lien dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 samt å oppføre garasje 3,5 meter fra vegmidt fra kommunal veg på
eiendom gnr 51 bnr 40.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20.2 gis Arne Lien byggetillatelse for oppføring av
garasje på gnr 51 bnr 40.
Tillatelsen er gitt med forbehold om at det ikke er tillat å parkere mellom bygningskroppen og
vegen på gnr 51 bnr 40.

Saksopplysninger
Arne Lien søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt avstand vegmidt til
bygning med 3,5 meter, vegmidt til bygninger skal for kommunale veger være 15 meter.
Garasjen som skal oppføres har et bebygd areal på 54m2 og mønehøyde på 4,5 meter. Garasjen
skal oppføres 1 meter fra nabogrense.

Vurdering
Garasjen som skal oppføres ligger ca 30 meter fra sjøen og en således dispensasjon fra kravet
om bygging i 100 metersbelte. Omsøkt eiendom er bebygd med fritidsbolig (tidligere bolighus)
samt naust og vannhus. Totalt bruksareal for eiendommen er i dag er ca 150m2.
Søknaden er ikke sendt på høring da dette er en bebygd eiendom senest med godkjent
byggesøknad om oppføring av naust i 1997. Oppføring av omsøkt garasje vil ikke gjøre
fremkommeligheten vanskeligere eller virke mer privatiserende for personer som benytter seg
av fjæra.
Bygninger som ligger nærmer vegmidt enn tillat kan bli skadet i forbindelse med vegarbeid.
Kommunen har ved lignende saker gitt tillatelse med forbehold om at tiltakshaver må
underskrive en erklæring om at de påtar seg de økonomske kostnadene dersom bygningen blir
skadet i forbindelse med vegarbeid og lignende. I dette tilfelle er avstanden ikke mer en 3,5
meter og det vil ut fra dette være en stor sannsynlighet for at bygningen kan ta skade i
forbindelse med vegarbeid. Tiltakshaver skal sette opp forstøtningsmur mot veg og sette
garasjen inn til muren slik at det blir tett mellom bygningskroppen og vegen (vegen vil gå inntil
bygningskroppen). Det er derfor viktig dersom mann gir dispensasjon å sikre at det ikke blir
tillat og parkere eller lagre ting langs bygningskroppen ut mot vegen.
Garasjen skal oppføres 1 meter fra nabogrense, nabo har signert erklæring der han godta
plasseringen nærmere egen grense.
Ut fra ovenstående er saksbehandler negativ til søknaden. Men grunnet tideligere vedtak fattet i
formannskapet legges saken frem med positivt utfall.
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Skjervoy kommune
Tektiisk etat

NA OERKLÆRING
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Undertegnede

Bnr.

I

av Gnr.

/7

t‘I.,~1/1

eier/fester
gir herved

Feste nr.

/

sitt samtykke til at nabo
Bnr.

som er Eier/Fester av Gnr.
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Skjervoy kommune
Teknisk etat

Veiledning fil hva sam0,kket innebærer/kan innebcere:
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 hoydeplassering, og bygningens høyde skal
godkjennes av kommunen. Bygning med gesimshayde over 8 meter og monehøyde 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 blirfulgt.
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 ncermere nabogrense enn nevnt i
første ledd eller i nabogrense
a) Når eier ffester) 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/hrannsikkerhetshen syn bak denne besternmelsen. 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 me1lom nabobygninger) vil det normalt bli krav
til å kompensere med branntekniske konstruksjoner (branncellebegrensende konstruksjon 0.1.)
Ved samtykke til å føre opp bygninger nærmere enn 4 meter mot nabogrense:
Når eier/fester av eiendom, gis sin nabo tillatelse/samtykke til å føre opp bygning nænnere
enn 4 meter fra tomtegrense, kan dette medføre begrensninger i forhold ti1 eventuelle senere
bygget tiltak denne eier/fester ønsker gjennomført på sin eiendom.

Det legges til grunn at avstand me1lom nabobygninger skal være 8 meter. Eventuelt at det må
gjennomføres kompenserende branntekniske tiltak. Dersom, feks. nabo, som følge av
samtykke kan bygge med avstand på 2 meter til tomtegrense/nabogrense, og eier/fester hnr
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.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2012/3370 -1

Arkiv:

044

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

03.08.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
85/12

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
09.08.2012

Forståelse av delegasjonsreglement ang behandling av byggesaker.
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslov
Delegasjonsreglementet for Skjervøy kommune.
Vedlegg
1 Delegasjonsreglement Teknisk Plan- og bygningslov
Rådmannens innstilling

Saksopplysninger
Skjervøy kommune har mange saker som trenger politisk behandling slik
delegasjonsreglementet forstås i dag.
Det er i formannskap i dag oppe til behandling en rekke saker, noen av disse sakene er etter
saksbehandlers vurdering, saker som kan behandles administrativt med hjemmel i
delegasjonsreglementet. Dette er:
 Arkivsaksnr. 2012/3344 Lauksletta: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven
§ 1-8 samt byggetillatelse for oppføring av garasje gnr 66 bnr 69
 Arkivsaksnnr. 2012/2812 Spellemannsdalen 20: søknad om oppføring av garasje gnr 69
bnr 185.
 Arkivsaksnr. 2011/3275 Årviksand: søknad om oppføring av hytte samt dispensasjon fra
kommuneplanens LNF- sone 2 gnr 64 bnr 40.
 Arkivsaksnr. 2012/2875. maursund søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven
§ 1-8 samt avstand fra vegmidt til veggliv og byggetillatelse på gnr 51 bnr 40.

 Arkivsaksnr. 2012/1609 Akkarvik: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven §
1-8 samt byggetillatelse for oppføring av naust på gnr 60 bnr 16
Vurdering
Arkivsaknr 2012/3344
Saken gjelder garasje som oppføres på boligtomt ved fylkesveg. Garasjen er en ordinær garasje
på 50 m2 som oppføres 8 meter fra vegmidt. Garasjen oppføres 76 meter fra sjøen og trenger
derfor dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Garasjen ligger i LNF område sone 2.
Grunnen til saken skal behandles politisk er dispensasjonen fra plan- og bygningsloven 1-8 og
LNF område sone 2. Avstanden fra sjøen til garasjen er 76 meter og nedfor garasjen er det
oppført et naust. Huset er plassert med samme avstand til sjøen som omsøkt garasje vil få.
Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra veglovens bestemmelser ihht til avstand til vegmidt.
Garasjen ligger ikke i rasfarlig område, ihht til byggegrunn vurderes det slik at når vegen går her
må det har blitt gjort vurderinger fra statens vegvesen som kan tas med for å dokumentere
grunnforholdene. Da dette gjelder garasje vurderes denne mildere enn ved fritidsbolig/bolig.
Dette er etter saksbehandlers vurdering en typisk ja sak som kan tas administrativt.
Arkivsaksnr 2012/2812
Saken gjelder oppføring av garasje i regulert område.
Garasjen strider med høyde og utseende ihht reguleringsplanen. Det har i andre lignende saker
gitt avslag på lignende søknader, og etter saksbehandlers vurdering gitt presidens for lignende
saker. Nå det er sakt er alle saker unike i så måte.
Dette er etter saksbehandlers vurdering en sak som kan tas administrativt.
Arkivsaksnr. 2011/3275
Saken omhandler søknad om oppføring av hytte som må ha dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 og LNF- område sone 2. Saken var sendt på høring og alle høringsparter
var positive til denne. Hytten hadde en noe utradisjonell utforming (pulttak) søker endret denne
til saltak. Dette er en type sak der alle høringsparter med mer har uttalt seg positivt, og ut fra
dette er en sak som kan tas administrativt.
Arkivsaksnr. 2012/2875
Saken omhandler dispensasjon fra vegmidt (kommunal veg) 3,5 meter for oppføring av garasje.
I denne sak har saksbehandler vist til en lignende sak, og ut fra den saken gått inn for
dispensasjon. Om denne sak vil berøres av gitt delegasjon er usikkert grunnet at tiltakshaveren
må underskrive erklæring på at han påtar seg ansvar dersom bygningen blir skadet grunnet
vegarbeid med mer.
Arkivsaksnr. 2012/1609

Saken omhandler dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt LNF område sone 2.
Naustet er tradisjonelt naust som ønskes oppført som en del av fritidseiendommen.
Saken har vært på høring og ingen negative anmerkninger er innkommet.
Ut fra at ingen av høringsinstansene med mer har kommet med anmerkninger anser
saksbehandler saken for å være innenfor gitt delegasjonsreglement.
Sakens formål
Ut fra ovenstående ønsker saksbehandler å få til en diskusjon om hvor grensene går ihht til
delegasjonsreglementet og tolkningen av overnevnte saker er i samsvar med politisk gitt
delegasjon.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2012/3371 -1

Arkiv:

044

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

06.08.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
86/12

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
09.08.2012

Ulovlighetsoppfølging av bygningstiltak som er igangsatt uten gyldig
byggetillatelse.
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Vedlegg
1

Gebyrreglementet for Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling
Byggetiltak som er igangsatt uten gyldig byggetillatelse skal forfølges så lang det lar seg gjøre
innefor de tidrammer og kapasitet som er tilgjengelig på byggesaksavdelingen.
SaksopplysningerDet har i den senere tid ”dukket opp” bygg som er oppført/igangsatt uten at det
foreligger gyldig byggetillatelse. Plan og bygningsloven § 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter
sier:
Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne
lov. Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge
ulovligheten. Sitat slutt.
Vurdering
Byggetiltak som er påbegynt eller som er oppført uten gyldig byggetillatelse er å anse som
ulovlige tiltak. Oppfølgingen av disse sakene vil ta uforholdsmessig mye tid og vil gå utover
ellers ordinær byggesaksbehandling.
Pr i dag er det 6 -7 tiltak som er registrert og 3 av disse sakene har en begynt prosessen med å få
dem til å bli lovlige ihht plan- og bygningslov m/forskrifter.
Kommunen har ved revidering av gebyrreglementet fått nytt redskap for oppfølging av
ulovlighetene. Dette er et såkalt et overtredelsesgebyr som kan ilegges inntil 200000kr.
Kommunen kan også med hjemmel i samme gebyrreglement ta seg betalt for det ekstraarbeid
som måtte være ihht til overtredelsen.

Saksbehandler legger opp til diskusjon om hvordan Skjervøy kommune vil og skal forfølge
eventuelle ulovlige byggesaker og hvordan arbeidsredskapen til saksbehandler (plan- og
bygningsloven m/forskrifter) skal håndteres.

87/12 Referatsaker

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Tor Willy Reiersen
Nedre Ringveg 14
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2012/2678-2

Løpenr.

Arkivkode

Dato

23589/2012 194169/421

19.06.2012

Nedre Ringveg 14: søknad om bruksendring av garasje til soverom gnr 69 bnr
421
Saksopplysninger/Vurderinger:
Tor Willy Reiersen søker om bruksendring av eksisterende garasje (bygd fast i eksisterende
bolig) til soverom for bruk i eksisterende bolig.
Reiersen søkte og fikk byggetillatelse for oppføring av garasje på gnr 69 bnr 421 i
Formannskapssak 77/12.
Kommunen har ingen merknader til saken.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Tor Willy Reiersen bruksendring av garasje til
soverom på gnr 69 bnr 421.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

J.Eilertsen Transport.
9192 ARNØYHAMN
Att. Jonny Eilertsen.

Administrativt vedtak
Deres ref:

Vår ref:

2012/137-24

Løpenr.

Arkivkode

21826/2012 223

Dato

06.06.2012

Svar - støtte til kjøp av hjertestarter
Saksopplysninger:
Viser til din søknad om støtte for kjøp av hjertestarter til Arnøy taxi x 202, datert 7. mai 2012.
Vurderinger:
Skjervøy kommune har forståelse for deres ønske om best mulig medisinsk utstyr. Imidlertid er
Skjervøy en ROBEK-kommune med meget anstrengt økonomi, og vi har ikke rom for denne
typen støtte.
Rådmannen gjør følgende vedtak:
Skjervøy kommune avslår din søknad om støtte.
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og
de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du
også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
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

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Strandveien 51 AS
Postboks 109
9189 SKJERVØY
Hans Kristian Mikalsen

Deres ref:

Vår ref:

2009/7982-47

Løpenr.

Arkivkode

Dato

24007/2012 194169/244

27.06.2012

Strandveien 51: søknad om igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 244
IGANGSETTINGSTILATELSE
etter pbl. av 27. juni 2008 med endringer, sist ved lov av 01.01.2012
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011.

Byggested:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Tiltakets art:

Strandveien 51, 9180 SKJERVØY
Strandveien 51 AS
Endring av bygg - påbygg

Gnr/Bnr:
Adresse:
Adresse:
Bruksareal:

69/244
Postboks 109, 9189 SKJERVØY

VEDTAK:
Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Strandveien 51 dispensasjon fra krav om
opparbeidelse 1 parkeringsplass for hver 50m2 bruksareal bygning.
Parkeringssituasjonsplan registrert 26.06.2012 fra Strandveien 51 godkjennes.
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-1 godkjennes søknad mottatt Skjervøy kommune om
tillatelse til igangsetting av 30.03.2012. Tillatelsen gjelder oppføring av påbygg av 2 etasjer som
skal inneholde henholdsvis garasje og næring 3 etasje og leiligheter i 4 etasje. Det vises til
vedlagte tegninger, situasjonsplan og søknader om ansvarsrett.
Viser forøvrig til gitt rammetillatelse datert 27.09.2011.
Godkjenning av foretak foransvarsrett:
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

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 08 §§ 22-1, 23-1 og 23-5 og Forskrift om byggesak § 12-2, gis ansvarsrett i
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:
Foretak
Unikus AS

Godkjenningsområde
PRO
Arkitektur
Mur og betong
Tre
Stål
Grunn og terreng
PRO
Brannalarmanlegg
PRO
Hulldekke
PRO
Belastningskontroll
eksisterende bygg
PRO, UTF
Ventilasjonsanlegg
PRO
Brann og rømning
UTF
Brannalarmanlegg

Siemens AS
Jaro AS
Spenncon AS
Vekas AS
Total Brannsikring AS
Mikalsen Installasjon AS

Tiltaksklasse
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl 08 §§ 22-3, 23-1 og 23-4 og Forskrift om byggesak § 12-2 gis lokal
godkjenning av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:
Foretak
Nord Troms Rør AS
Skjervøy Byggeservice

Godkjenningsområde
PRO, UTF Rør og Sanitær
UTF
Mur og betongarbeider,
hulldekke,
Tømrer og snekkerarbeid.
Grunn og terrengarbeid
UTF
Stålarbeider

Boreal Offshore AS

2
2
2
2
2
2

Tilknytningsavgift vann og avløp
Navn
Vann og kloakk
Mva. 25%
Total sum
Regning på kr

kr/m²
70

40 372,50

m²
461,4 kr
8074,5 kr
kr

Sum
32 298,00
8 074,50
40 372,50

for tilknytningsavgiften for vann og kloakk vil bli ettersendt.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering,
tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.
Søknad 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.
Bortfall av tillatelse:

Side 2 av 2

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, jfr 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, jfr forvaltningsloven § 28. 29 og 32.
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for
tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7982.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Direkte innvalg: 77775521

Tilsvarende brev sendt til:
Total Brannsikring AS
Siemens AS
Skjervøy Byggeservice AS
Mikalsen Installasjon AS
Boreal Offshore AS
Nord Troms Rør AS
Spenncon AS
Unikus AS
Vekas AS
Jaro AS
Strandveien 51 AS

Postboks 1189
Østre Akervei 90
Postboks 187
Strandveien 51
Strandveien 66
Havnegata 53
Eyvind Lychesvei 19A
Postboks 4104, Jensvoll
Ringvegen 200
Humleveien 14
Postboks 109

9504
0596
9189
9180
9180
9180
1338
8089
9018
9514
9189

ALTA
OSLO
SKJERVØY
SKJERVØY
SKJERVØY
SKJERVØY
SANDVIKA
BODØ
TROMSØ
ALTA
SKJERVØY

Side 3 av 3

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Byggtorget Betongservice AS
Industriveien 24
9152 SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2009/9607-5

Løpenr.

Arkivkode

24545/2012 194154/21

Dato

25.06.2012

Hytte kobbepollen søknad om endring av gitt byggetillatelse i 2007 .
Saksopplysninger/Vurderinger:
Tom Darr West søker om endring av tillatelse gitt i 2007 ang oppføring av hytte på gnr 54 bnr 21
Kobbepollen. Endringen består av skifte av hyttetype, ny hytte vil bli noe lavere slik at denne blir
mer tilpasset tomten og område omkring.
Kommunen har ingen merknader til tiltaket.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes endringssøknad fra Tom Darre West
om endring av hyttetype.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 opprettholdes godkjenningene gitt til Byggtorget
Betongservice AS som SØK, PRO og KUT klasse 1 mur og trearbeider
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Guri Sørgård
Severin Steffensensvei 44
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2012/2809-2

Løpenr.

Arkivkode

24492/2012 194169/405

Dato

25.06.2012

Severin Steffensen vei 44: søknad om oppføring tilbygg på gnr 69 bnr 405
Saksopplysninger/Vurderinger:
Guri Sørgård søker om byggetillatelse for oppføring av tilbygg på 1,6 m2 til eksisterende bolig
samt utskifting av vinduer på gnr 69 bnr 405.
Sørgård har sannsynliggjort at arbeidene vil bli utført ihht plan og bygningsloven m/forskrifter da
bror av søker er utdannet i tømrerfaget.
Navn
Vann og kloakk
Mva. 25%
Total sum
Regning på kr

kr/m²
70

140,00

m²
1,6 kr
28 kr
kr

Sum
112,00
28,00
140,00

for tilknytningsavgiften for vann og kloakk vil bli ettersendt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Guri Sørgård byggetillatelse for oppføring av
tilbygg på bolig gnr 69 bnr 405.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-8 gis Guri Sørgård ansvarsrett for arbeidene i
forbindelse med utbyggingen på gnr 69 bnr 405.

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Side 2 av 2

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Statens Vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2012/1854-7

Løpenr.

Arkivkode

23800/2012 194144/2

Dato

20.06.2012

Uløybukt: søknad om tiltredelse i massetak gnr 44 bnr 2.
Saksopplysninger/Vurderinger:
Statens Vegvesen fikk i skriv av 25.03.2011 tillatelse til blant annet maseuttak på gnr 44 bnr 2
Uløybukt med bakgrunn i utarbeidet reguleringsplan for tiltakene.
I forbindelse med arbeidene med uttak av massene ble det oppdaget at massen ble tatt utenfor
regulert område. Statens Vegvesen utarbeider nå revidert reguleringsplan for at denne skal
ivareta område som massene er uttatt i. I forbindelse med revisjonsarbeidet med
reguleringsplanen søker Statens Vegvesen om fortsatt drift av masseuttaket parallelt med at
reguleringsplanen revideres.
Kommunen har ingen merknad til tiltaket.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Statens Vegvesen tillatelse til uttak av masser
som omsøkt 13.06.2012 på gnr 44 bnr 2 Uløybukt.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Statens vegvesen lokal godkjenning i
kategoriene SØK og PRO klasse 2 for uttak av masser.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Secora AS lokal godkjenning i kategorien
UTF Klasse 2 for uttak av masser (boring, sprengning, utlasting).
Tillatelsene er gitt med forbehold om at eksisterende reguleringsplan rulleres slik at det tilpasset
omsøkt uttak.

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Likelydene skriv er sendt:
Statens Vegvesen
Roger Bjørkestøl
Kopi:
Secora AS

Side 2 av 2

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Knut Adolfsen
Severin Steffensens vei 46
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2011/3925-6

Løpenr.

Arkivkode

Dato

24241/2012 194153/1

22.06.2012

Simavåg: søknad om oppføring av gjestehytte på gnr 53 bnr 1.
Saksopplysninger/Vurderinger:
Knut Adolfsen søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt kommuneplanens
LNF- område sone 2 for oppføring av gjestehytte som ikke skal brukes til beboelse. Med
beboelse menes bygg som er beregnet for overnatting. Saken er blitt forelagt for impliserte parter
der ingen har kommet med negative anmerkninger.
Gjestehytten skal oppføres i LNF- område sone 2 (LNF-område hvor spredt bolig og
ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates etter nærmere vurdering) samt at bygningen
vil bli liggende innenfor 100metersbelte langs sjøen.
Kommunen kan ikke i dette tilfelle se at inntensjonen i plan- og bygningsloven vil bli tilsidesatt
eller at bygningen vil hindre den alminnelige ferdselen i 100metersbelte. Bygningen er på 21m2
og skal ikke brukes til beboelse.
Kommunen har ingen merknader til tiltaket.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
LNF- område sone 1 samt plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av gjestehytte på gnr 53
bnr 1 Simavåg.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Knut Adolfsen byggetillatelse for oppføring
gjestehytte på gnr 53 bnr 1 Simavåg.

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Side 2 av 2

Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2011/1903-2

Løpenr.

Arkivkode

Dato

21310/2012 194169/398

04.06.2012

Klaus Dreyersvei 24 søknad om oppføring av tilbygg samt dispensasjon fra
krav om takvinkel gnr 69 bnr 398
Saksopplysninger/Vurderinger:
Nilda Johansen har sendt søknad om oppføring av tilbygg på 13,5m2 til bruk som våtrom.
Søknaden kom inn 04.05.2011 og har av ulike årsaker ikke blitt behandlet. Søknaden som er
innkommet er belagt med ansvarsretter da tilbygget som skal oppføres er våtrom.
Plan- og bygningsloven er stadig i endring, tilbygg inntil 50m2 og som skal inneholde våtrom er
ikke søknadspliktig med krav til ansvarsrett. Da søknaden har blitt liggende og ikke behandlet,
saksbehandles søknad som tiltak uten krav til ansvarsrett.
Søknaden trenger derimot dispensasjon fra reguleringsplan Dreyerjorda fra kravet om takvinkel
på 18-28 grader. Saksbehandler kan ikke se at hensikten med planen blir svekket vesentlig ved å
tillate en takvinkel på 12 grader i dette konkrete tiltaket. Tiltaket anses som en mindre endring av
reguleringsplanen og dispensasjon gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.
Kommunen har ingen merknad til søknaden.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Nilda Johansen dispensasjon fra
reguleringsplan Dreyerjorda for å oppføre tilbygg med takvinkel 12 grader.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Nilda Johansen byggetillatelse for oppføring
av tilbygg på 13,5m2.
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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør

Side 2 av 2

Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Norges Blindeforbund.
8533 BOGEN I OFOTEN
Att. Elisabet Israelsen.

Administrativt vedtak
Deres ref:

Vår ref:

2012/137-25

Løpenr.

Arkivkode

21849/2012 223

Dato

06.06.2012

Svar - synshemmede i Nord-Norge trenger din hjelp.
Saksopplysninger:
Viser til deres søknad om økonomisk støtte.
Vurderinger:
Skjervøy kommune har stor respekt for arbeidet dere driver, senteret kommer mange til stor
nytte. Imidlertid er Skjervøy en ROBEK-kommune med meget anstrengt økonomi, og vi har
derfor ikke rom for å yte denne typen støtte.
Rådmannen gjør følgende vedtak:
Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte.
Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og
de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du
også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær

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

Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2012/2442-2

Løpenr.

Arkivkode

21266/2012 194169/1/595

Dato

04.06.2012

Søknad om å opparbeide eksisterende fotballgrusbane til kunstgressbane gnr
69 bnr 1 fnr 595
Saksopplysninger/Vurderinger:
Skjervøy kommune søker om å opparbeide eksisterende fotballgrusbane til kunstgressbane. Den
nye banen må vris noe i sørvestlig retning, dette for å utnytte område optimalt. Arbeidene som
skal utføres er etter godkjente preakseptterte løsninger fra Norges fotballforbund. Arbeidene
består av skifte av masser på eksisterende fotballbane samt drenering i område.
Arbeidene som skal gjøres er innfor gjeldene plangrunnlag ihht reguleringsplanen for området.
Robertsen og Slotnes AS søker om lokalgodkjenning som foretak samt ansvarsrett i følgende
kategorier SØK, PRO og UTF klasse 1 fundamentering og drenering. Foretaket har
sentralgodkjenning i kategorien UTF anlegg, konstruksjoner og installasjoner. Foretaket besitter
også ADK 1 sertifikat. Foretaket har drevet i denne bransjen i flere år og er i stand til å utføre
omsøkte tiltak.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy kommune byggetillatelse for endring
av grusbane til kunstgressbane gnr 69 bnr 1 fnr 595.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis Robertsen og Slotnes AS lokal godkjenning som
foretak samt ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF klasse 1 fundamentering og drenering.

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør

Side 2 av 2

Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2009/7458-22

Løpenr.

Arkivkode

Dato

9885/2012 194169/797

09.03.2012

Alkeveien 1:søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 797
Saksopplysninger/Vurderinger:
Olaisen fikk i E-post av 23.12.10 midlertidig brukstillatelse av relevante deler av boligen. Denne
tillatelsen er nå gitt i dette vedtak.
I E-posten ble det opplyst om at fristen for å sende ferdigattest var satt til 30.09.11, kommunen
har ikke mottatt slik søknad.
Kommunen ba også om uttaleser fra SØK ang ventilasjonsanlegget på boligen i E-post av
25.01.2011, det er ikke kommet slik uttalelse.
Kommunen beklager at denne saken ikke er fulgt opp og ber om at ansvarlig søker nå følger opp
denne sak slik at denne kan bli avsluttet og brukstillatelse av hele huset kan bli gitt.
Kommunen ber om tilbakemelding innen 29.06.12
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-4 gis Ronny Olaisen midlertidig brukstillatelse for
hovedetasjen i boligen på gnr 69 bnr 797.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør

Side 2 av 2

Skjervøy kommune
Teknisk etat

I. Evensen Byggevarer AS
Havengata 28
9180 SKJERVØY
Knut Vidar Isaksen

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2012/794-8

Løpenr.

Arkivkode

Dato

22530/2012 194169/532

12.06.2012

Ørneveien 1: søknad om bruksendring av 2 etg. til bruk som en del av den
øvrige barnehagen gnr 69 bnr 532
Saksopplysninger/Vurderinger:
Ørneveien barnehage søker om bruksendring av 2 etg til bruk som barnehage ihht tegning skal
etasjen inneholde 2 rom for lek, arbeidsrom, pauserom, bod, bad, gang og kontor.
Søknaden er forelagt arbeidstilsynet som hadde følgende merknad til søknaden sitat:
Ventilasjonsplanen med innreguleringsskjema skal sendes oss når den foreligger og
senest 1 måned etter at bygning er tatt i bruk. Denne skal tilfredsstille
kravspesifikasjonene i veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen,
bestillingsnumrner 444. Bygget/lokalene kan ikke tas i bruk før ventilasjonsanlegget er
montert, innmålt og godkjent. Kopi av brukstillatelse skal sendes Arbeidstilsynet NordNorge.
Vilkårene for dette samtykket skal følges opp av tiltakshaveren, eventuelt i samarbeid med
arbeidsgivere/leietakere, jfr. arbeidsmiljøloven § 18-6, 6. ledd. Se også § 6 i forskrift om
arbeidsplasser og arbeidslokaler, FOR 1995-02-16 nr 170 (bestillingsnummer 529). Sitat slutt

Kommunen har ingen merknader til søknaden.
I Evensen Byggevare søker om lokal ansvarsrett i kategorien SØK klasse 1 bygninger og
installasjoner. Foretaket har sentral godkjenning.
Proent Odd Evensen søker om lokal ansvarsrett i kategorien PRO og UTF klasse 1
Ventilasjonsanlegg. Foretaket har sentral godkjenning.

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

Dakark AS søker om lokal ansvarsrett i kategorien PRO tiltaksklasse 1 brannteknikk for de
arbeider som må gjøres i forbindelse med bruksendringen samt kontroll av at 2 etg. er ihht
prosjektterte løsninger innenfor kategorien brannteknikk. Foretaket har sentral godkjenning.
Tømmer og Betong søker om lokal ansvarsrett i kategorien UTF og KUT tiltaksklasse 1
brannteknikk. Foretaket har sentral godkjenning.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Ørneveien Barnehage AS bruksendring av 2
etg. til bruk som barnehage gnr 69 bnr 532.
Med hjemmel i § 22-3 gis I Evensen Byggevare lokal ansvarsrett i kategorien SØK klasse 1
bygninger og installasjoner.
Med hjemmel i § 22-3 gis Proent Odd Evensen lokal ansvarsrett i kategorien PRO og UTF klasse
1 Ventilasjonsanlegg.
Med hjemmel i § 22-3 gis Dakark AS lokal ansvarsrett i kategorien PRO klasse 1
bygningsutforming og bygningsteknikk inkludert brannteknikk.
Med hjemmel i § 22-3 gis Tømmer og Betong lokal ansvarsrett i kategorien UTF tiltaksklasse 1
brannteknikk for de arbeider som må gjøres i forbindelse med bruksendringen samt KUT klasse
1 for at bygget (2 etg.) er utført ihht brannprosjekterte løsninger.
Bruksendringen er ikke gyldig før det foreligger ferdigattest for de endringene som nå må utføres
i forbindelse med arbeidene med omsøkt bruksendring.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
Likelydende brev er sendt til
I Evensen Byggevare, Havnegata 28, 9180 Skjervøy
Tømmer og Betong AS, Industriveien 24, 9180 Skjervøy
May Lisbeth Kristiansen Ørnveien 1, 9180 Skjervøy
Ørnveien Naturbarnehage AS, Ørnveien 1, 9180 Skjervøy
Proent Odd Evensen, Smørblomstveien 34, 9100 Kvaløysletta.
Dakark AS, Vigra Næringspark, 6040 Vigra
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Ar- Ing as
posstboks 112
9189 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2009/7458-21

Løpenr.

Arkivkode

Dato

9881/2012 194169/797

13.06.2012

Alkeveien 1: søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 797
Saksopplysninger/Vurderinger:
Olaisen fikk i E-post av 23.12.10 midlertidig brukstillatelse av relevante deler av boligen. Denne
tillatelsen er nå gitt i dette vedtak.
I E-posten ble det opplyst om at fristen for å sende ferdigattest var satt til 30.09.11, kommunen
har ikke mottatt slik søknad.
Kommunen ba også om uttaleser fra SØK ang ventilasjonsanlegget på boligen i E-post av
25.01.2011, det er ikke kommet slik uttalelse.
Kommunen beklager at denne saken ikke er fulgt opp og ber om at ansvarlig søker nå følger opp
denne sak slik at denne kan bli avsluttet og brukstillatelse av hele huset kan bli gitt.
Kommunen ber om tilbakemelding innen 29.06.12
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-4 gis Ronny Olaisen midlertidig brukstillatelse for
hovedetasjen i boligen på gnr 69 bnr 797.
Brukstillatelsen gjøres gjeldene frem til 01.08.12
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør

Side 2 av 2

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Daniel Jakobi
Nordveien 28
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2012/2916-2

Løpenr.

Arkivkode

27032/2012 L33

Dato

06.07.2012

Nordveien 28: søknad om oppføring av vinterhage og riving av tilbygg gnr 69
bnr 791.
Saksopplysninger/Vurderinger:
Daniel Jakobi søker om å rive et tilbygg i gavelvegg på eksisterende bolig med grunnflate
12.8m2 med bruksareal på 25,6m2 samt å oppføre nytt tilbygg/vinterhage på langvegg med
grunnflate og bruksareal på 18,2m2.
Huset er bygd på 50 tallet og trenger sårt til vedlikehold. Jakobi har allerede gjort mye
vedlikehold på huset. Tiltakene Jakobi nå skal til med er av en litt større art som gjør at de er
søknadspliktige. Det er sendt ut nabovarsler i forbindelse med tiltakene og ingen merknader er
fremkommet.
Vinterhagen vil få 3 store vinduer som vil avvike noe i forhold til byggeskikken i område.
Vinterhagen vil ligge på baksiden av huset og vil derfor ikke få så stor innsikt fra vegen samt at
naboer ikke har innvendinger kan man tillate tiltaket.
Jakobi har pr. i dag gjeldene bruksareal areal på 118m2, dette er for lite ihht til tegninger av
bygget. Nytt gjeldende bruksareal på bolig inklusive tilbygg er 135m2.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakobi byggetillatelse for riving av
tilbygg til eksisterende bolig samt oppføring av nytt tilbygg på samme bolig på gnr 69 bnr 791.

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

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør

Side 2 av 2

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Gunn Heidi Robertsen
9135 VANNVÅG

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2012/2952-2

Løpenr.

Arkivkode

26245/2012 194148/15

Dato

03.07.2012

Vorterøya: søknad om bruksendring for bolig med bolignummer 402907
Saksopplysninger/Vurderinger:
Gunn Heidi Robertsen søker om bruksendring av enebolig med bolignummer 402907.
Eiendommen gnr 48 bnr 15 ble fradelt (fikk eget gårds og bruksnummer) i 2005, eiendommen
ble fradelt som fritidseiendom.
Kommunen kan ikke i dette tilfelle se noe som hindrer en slik bruksendring da eiendommen
allerede er oppført som fritidseiendom. Bolig med bolignummer 402907 endres i Matrikkelen fra
bolig til fritidsbolig
Ut fra ovenstående er kommunen positiv til bruksendringen.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, punkt d gis Gunn Heidi Robertsen bruksendring
av eksisterende bolig på gnr 48 bnr 15 med bolignummer 402907.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
Kjell Ove Lehne
Ingeniør

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

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Ar-Ing as
postboks 112
9189 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2009/4879-6

Løpenr.

Arkivkode

Dato

25919/2012 194170/1

02.07.2012

Strandveien 38: søknad om forlenget gyldighet av rammetillatelse
gnr 70 bnr 1
Saksopplysninger/Vurderinger:
AR-ing AS søker om forlenget gyldighet av rammetillatelse siste gang gitt 04.08.11 og frem til
27.06.12 sitat fra vedtaket:
Forlengelse av rammetillatelse godkjennes i forhold til ytre rammer, slik som høyde, takvinkler,
plassering, avkjørsler, parkering mv.
Tekniske løsninger skal følge de bestemmelser som fremkommer i og i medhold av Plan- og
bygningsloven som er gjeldende etter 01.07.10.
Forlengelsen av rammetillatelsens ytre rammer tidsbegrenses til 27.06.12. Søknad om
igangsetting må være mottatt ved byggesak innen denne dato.
Overskridelse medfører automatisk at forlengelsen og rammetillatelsen ikke lenger er gyldig.
Sitat slutt.
Kommunen kan ikke se at betingelsene i vedtaket er oppfylt og søknaden om forlenget gyldighet
avslås da med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-9 sitat fra denne:
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for
dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges. Sitat slutt.
Kommunen imøteser ny søknad om rammetillatelse ihht plan- og bygningsloven av 2008 § 21-2
jfr forskrift om byggesak §§ 5-4 og 6-4
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-9 avslås søknad om forlenget gyldighet av
rammetillatelse første gang gitt 19.06.07 forlenget i skriv av 01.02.08 sist forlenget i skriv av
04.08.11 frem til 27.06.12 for Strandveien 38 gnr 70 bnr 1.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
Likelydene skriv til
AR-ing AS
A & R Eiendom Skjervøy AS
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Betongservice AS
Industrivegen 24
9152 SØRKJOSEN
Reidar Bakkehaug

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2010/1727-43

Løpenr.

Arkivkode

Dato

26696/2012 194169/3

05.07.2012

Strandveien 40: søknad om ansvarsrett - Trappeheis gnr 69 bnr 3
Saksopplysninger/Vurderinger:
Access Vital AS søker om ansvarsrett for oppsetting av trappeheis i forbindelse med
påbyggingen av Strandveien 40 gnr 69 bnr 3.
Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner
Kommunen har ingen merknader til søknaden.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Access Vital AS ansvarsrett i funksjonene
PRO og UTF trappeheis tiltaksklasse 1.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
Likelydene brev til
Betongservice AS
Access Vital AS
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Nordtroms Rør AS
Havnegata 53
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2011/3204-4

Løpenr.

Arkivkode

26855/2012 194157/99

Dato

06.07.2012

Arnøyhamn: gjenmoppbygging av enebolig, garasje og utebod på gnr 57 bnr
99 og 11
Saksopplysninger/Vurderinger:
Karl Karlsen søker om byggetillatelse for gjenoppføring av nedbrent bolighus, garasje og utebod.
Oppryddingen på tomten etter brannene og levering av brannrestene på godkjent deponi er
dokumentert utført ihht faktura på levert avfall på Galsomelen datert 25.10.2011.
Grunneier Karl Karlsen laget nytt avløpsanlegg til nedbrent bolig 1998, kommunens representant
var på ferdigbefaring og godkjente anlegget samme år. Det foreligger erklæring fra rørlegger og
maskinentreprenør at anlegget er besteget visuelt samt testkjørt og funnet i orden etter brannen.
Anlegget består av en 3 kamres slamavskiller med volum på 4 m3, gråvnnet slippes ut 2 meter
under laveste lavvann. Detter er ihht forurensningsloven § 12 slik at konklusjonen må bli at det
ikke trengs ny søknad ang. utslippstillatelse.
NGI har vurdert rasfaren i område og har funnet ut at omsøkt plassering av bygningene
tilfredsstiller sikkerhetskrav for klasse S2, dvs. en sannsynlighet for skred mindre enn 1/1000 pr
år.
Ang. grunnforhold anses dette som dokumentert sikkert.
Boligen som skal oppføres har et spenstig utseende og vil gli godt inn i boligmiljøet på dette
området.
Ut fra ovenstående anser en det slik at intensjonene i kommuneplanens LNF område Sone 2 er
oppfylt.
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

MB Per Strand Storslett AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK og PRO
konstruksjonssikkerhet og ventilasjon klasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte
funksjoner.
Trond Arild Simonsen søker om ansvarsrett i funksjonen UTF trekonstruksjoner, ringmur og pipe
tiltaksklasse 1 foretaket har sentral godkjenning for disse funksjoner. Foretaket søker om lokal
godkjenning for funksjonen UTF ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 1. Foretaket har sannsynliggjort
at de er i stand til å handtere denne funksjonen.
Nord Troms Rør AS søker om lokal godkjenning for funksjonene PRO og UTF rør og sanitær
tiltaksklasse 1. Foretaket har hatt flere ansvarsretter i kommunen og har sannsynliggjort at
arbeidet blir prosjektert og utført ihht plan- og bygningsloven.
Yngvar Einarsen Limited søker om lokal godkjenning for funksjonene PRO og UTF grunnarbeid.
Foretaket har hatt flere ansvarsretter i kommunen og har sannsynliggjort at arbeidet blir
prosjektert og utført ihht plan- og bygningsloven.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Karl Karlsen byggetillatelse for oppføring av
enebolig på gnr 57 bnr 99 og 11.
Med hjemmel i pbl §§ 22-1, 23-1 og 23-5 og Forskrift om byggesak § 12-2, gis ansvarsrett i
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:
Foretak
Godkjenningsområde
Tiltaksklasse
MB Per Strand Storslett AS
SØK
1
PRO konstruksjonssikkerhet
1
og ventilasjon
1
Trond Arild Simonsen
UTF Trekonstruksjoner,
1
Ringmur og pipe
1
Med hjemmel i pbl §§ 22-3, 23-1 og 23-4 og Forskrift om byggesak § 12-2 gis lokal
godkjenning av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:
Foretak
Godkjenningsområde
Tiltaksklasse
Nord Troms Rør AS
PRO, UTF Rør og Sanitær
1
Trond Arild Simonsen
UTF Ventilasjonsanlegg
1
Yngvar Einarsen Limited
PRO, UTF grunnarbeid
1
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Kjell A Sørensen
9192 ARNØYHAMN

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2012/2336-6

Løpenr.

Arkivkode

27796/2012 194157/136/137

Dato

13.07.2012

Arnøyhamn: søknad om oppføring/supplering av kai/kaifront på gnr 57 bnr
136 og 137

Saksopplysninger/Vurderinger:
Arnøy Redskapsservice v/Kjell A Sørensen søker om oppføring/supplering av kai/kaifront på gnr
57 bnr 136 og 137 Arnøyhamn. Det området som tiltaket skal oppføres i gjelder reguleringsplan
Arnøyhamn Industriområde m/reguleringsbestemmelser.
Ihht reguleringsplanen er kai/kafront tillatt og er i samsvar med søkers tiltak ihht plan- og
bygningsloven.
Kjell A Sørensen søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF klasse 2 kaibygging.
Sørensen har hatt sentral godkjenning på dette område tideligere nå han drev egen bedrift.
Sørensen søker nå om godkjenning gjennom foretaket Arnøy Redskapsservice AS som også er
tiltakshaver.
Da omsøkt tiltak er ihht til gjeldene reguleringsplan sendes ikke saken på høring til impliserte
parter for uttalelse.
Saken er derimot blitt sendt til Kystverket for Troms og Finnmark for behandling etter Havne og
farvannsloven. Kystverket har gitt søker tillatelse til tiltaket etter Havne og farvannsloven med
vilkår. Kommunen gir byggetillatelse med forbehold om at vedtaket gjort av Kystverket for
Trom og Finnmark gjennomføres.

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

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Arnøy Redskapsservice byggetillatelse for
oppføring/supplering av kai/kaifront på gnr 57 bnr 136 og 137
Med hjemmel i plan – og bygningsloven § 21-3 gis Arnøy Redskapsservice v/ Kjell A Sørensen
lokal godkjenning/ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, UTF klasse 2 kaibygging.
Byggetillatelsen gis med forhold om at kystverkets tillatelse med vilkår gitt i skriv av 09.07.1012
gjennomføres. Vedtaket fra Kystverket for Troms og Finnmark vedlegges byggesøknaden som
vedlegg.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Likelydene skriv er sendt til:
Arnøy Redskapsservice AS v/Kjell A Sørensen 9192 Arnøyhamn
Kjell A Sørensen, 9192 Arnøyhamn
Vedlegg:
Tillatelse med vilkår fra Kystverket Trom og Finnmark
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2011/4427-9

Løpenr.

Arkivkode

28790/2012 L33

Dato

26.07.2012

Deling av eiendommen 64/12 i Årviksand
Saksopplysninger:
Søker: Sigmund Kristiansen, 9195 Årviksand
Erverver: Hilde Thomassen, 9180 Skjervøy
Søknaden er mottatt 07,11,2011 og gjelder fradeling av en tomt på 1000 kvm fra
eiendommen 64/12 for oppføring av en hytte. Eiendommen 64/12 ligger i Årviksand.
Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er
ikke innkommet bemerkninger til saken.
Planstatus:
Eiendommene ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette
medfører dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1
kommer til anvendelse.
Adkomst/avkjørsel:
Det søkes ikke om avkjørsel til eiendommen.
Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser. Det er ikke innkommet merknader til
fradelingen.

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

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Vurdering
For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må
hensynene bak den bestemmelsen det dispenserer fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF- sone 2, hvor det gis åpning for at
fritidsbebyggelse kan tillates hvis tiltaket ikke kommer i konflikt med andre
arealbruksinteresser.
Den omsøkte tomten ligger i sør-enden og i ytterkant av eksisterende bebyggelse i Årviksand.
På naboeiendommene i øst er det oppført flere hytter.
En mener at omsøkte tiltak ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser og vil
derfor kunne tilrå fradeling som omsøkt.
Vedtak:
Søknaden godkjennes.
I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av en hyttetomt på 1000 kvm fra
eiendommen 64/12 i Årviksand som omsøkt.
Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms
fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §§ 8 og 9.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Skjervøy kommune, teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy. Klagefristen er 3 uker
regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens
utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
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Skjervøy kommune
Rådmannen

260612
Til alle virksomhetsledere
Orientering om den økonomiske situasjonen
Kommunestyret behandlet tidligere i juni økonomirapporteringen fra etatene og
rådmannen vil med dette gi en orientering om det som kom fram i rapporteringen og
den politiske behandlingen. Rapporteringen handler jo primært om inneværende år,
men naturlig nok berøres også kommende økonomiplan i en slik sammenheng og
derfor er orienteringen todelt.
Status 2012
Innmeldte behov fra etatene utgjorde drøyt 3,6 millioner, noe som er betydelig bedre
enn eksempelvis i fjor da vi var over 6 mill. Behovene utgjør rundt 1,5 % av
totalrammen og er sånn sett på et nivå som det er naturlig å forvente, all den tid det er
en kjensgjerning at ikke alt går som planlagt til en hver tid.
På den andre siden er det likevel for store avvik når vi ser det opp mot mulighetene for
inndekning. Det er en kjent sak at vi har en særdeles stram økonomisk situasjon med
tilnærmet null i reserver for å dekke opp uforutsette hendelser. Grunnet høyere
inndekning enn forventet av ROBEK-underskudd i 2011 hadde vi 1,2 mill til overs i
årets budsjett, mens behovene altså var 3 ganger større. I tillegg fikk vi samme uka
som rapportene ble behandlet informasjon om at vi får 1 mill mindre enn budsjettert i
utbytte fra Ymber og dette må vi finne dekning for til høsten.
Endelig vedtak ble at alle innmeldte behov ble dekket fullt ut. Dette ut fra at behovene
jo er reelle i den forstand at de allerede har oppstått og ville gitt underskudd om de
ikke ble dekket inn. For å få til dette ble det i tillegg til en god del mindre tiltak også
vedtatt at den planlagte avsetningen til fond i år ble tatt vekk. Altså vil vi ved utgangen
av året fortsatt være fri for reserver, jf mer nedenfor.
Kommunestyret er opptatt av at vi for det første må komme oss ut av ROBEK og
deretter få på plass en sunnere økonomisk situasjon. Derfor ble følgende tilleggspunkt
vedtatt enstemmig:
Kommunestyret ser det som viktig at vi klarer å gjennomføre inndekningen av ROBEK i
år og ber rådmannen ha fokus på dette i høstrapporteringen. Etatene kan da ikke påregne
rammeøkninger ut over lønnsoppgjør og pensjon og må ha et sterkt fokus på
økonomistyringen resten av året.

Rådmannen ser det som viktig å få videreformidlet dette til dere gjennom denne
orienteringen. Alle må tenke på at selv om budsjettrammen oppleves som stram er det
meningen at den skal holdes. Bruker du mer penger enn det du har må du huske på at
da er det noen andre som må bruke mindre for at dette skal gå i hop. Det er selvsagt
upraktisk og uaktuelt at dere som virksomhetsledere skal ringe rundt å spørre om noen
av de andre har penger til overs som dere kan få, og derfor er det tilstrekkelig at hver
enkelt har fokus på sitt eget budsjett og sørger for å holde det. Dere kan jo også tenke
motsatt – hva om jeg fikk beskjed om å spare 50.000,- fordi en annen virksomhetsleder
har unnlatt å forholde seg til budsjettet og bare brukt mer. Sannsynligvis vil flere av
dere komme opp i situasjoner senere i år der dere må bruke penger på ting dere ikke
hadde regnet med – det viktige da er at da må dere ta grep og omprioritere innenfor
egen ramme og i verste fall la være å bruke penger på noe annet som var planlagt. Det
er en klar forventning til dere fra rådmannen og kommunestyret at tildelt ramme
overholdes.
Utsiktene framover
Hoveddelen av arbeidet med budsjett for neste år og økonomiplan for 2013-16 starter
jo like over ferien og både rapportene fra etatene og debatten i kommunestyret var
innom dette temaet også.
Det er allerede nå klart at vi starter dette arbeidet med å være i minus. Ett forhold er
nevnt ovenfor – årets planlagte fondsavsetning på 1,2 mill blir det ikke noe av. Disse
midlene er i økonomiplanen planlagt brukt til å dekke en allerede vedtatt underbalanse
i 2013. I tillegg kommer at utbyttet fra Ymber vil bli på null i antagelig 5 år og da
mangler vi årlig 1 – 1,5 mill fra 2013. Av de behovene som etatene meldte i
rapporteringen antas at minst 2 mill er avvik av varig karakter som kommer igjen
årene framover. Så har vi foreløpig til slutt fått beskjed om at sykestuekompensasjonen
på 1,3 mill pr år opphører fra 2013. Totalt er vi da allerede oppe i over 5 mill i
utfordringer før vi har regnet på lønn og pensjon. Foreløpige signaler om
statsbudsjettet tilsier for vår del at vi kun får kompensert prisveksten og det meste av
lønnsveksten neste år – altså ingen nye friske midler for å dekke utfordringen på 5
mill.
Kommunestyret vedtok i desember at netto driftsresultat skal forbedres i årene
framover. Basert på dette har formannskapet konkret sagt at for 2013 skal dette være
på minimum 1 mill og gjerne økende utover økonomiplanperioden.
Som dere da skjønner blir det ingen enkel oppgave å lage budsjett til høsten.
Rådmannen ser for seg tre viktige oppgaver som etatene må gjøre noe med fram til
budsjettforslagene ferdigstilles tidlig i oktober:
1. Få på plass mest mulig realistiske budsjetter på alle virksomheter.
Rapporteringen i år viser at det på en del områder brukes mer vikar enn
budsjettert og at en del inntektsposter kan være for høye. Dette er det
justert for i reguleringen i år, men vi må få dette på plass i nødvendig
grad også framover slik at det ikke oppstår diskusjoner om realismen i

budsjettene. Det er her viktig å presisere at vi fortsatt snakker om
nøktern budsjettering.
2. Innmelding av nye behov må i mindre grad enn før være rene
”ønskelister”. Dere må konsentrere dere om de tingene som vi ikke kan
unnlate å gjøre noe med – det vi gjerne kaller måer i budsjettet.
3. Den siste blir nok den vanskeligste; etatsforslagene må også inneholde
konkrete kuttforslag. Tidligere år har vi gjerne begynt å se på disse i
midten av oktober og hatt bare en 2 – 3 uker på oss til å finne titalls
millioner. Dette har for det første vært en tidsmessig utfordring, men har
jo også gitt en delvis dårlig prosess der det har vært vanskelig å få ønsket
involvering og informasjon til de berørte. Hver etat skal derfor i år
synliggjøre reduserte utgifter og/eller økte inntekter tilsvarende 3 % av
sin konsekvensjusterte ramme. Etatsjefene kan og bør ikke gjøre denne
jobben alene og dere som virksomhetsledere må derfor bidra i dette
arbeidet. Etatsjefene lager et opplegg for involvering i sin etat.
Sammen med bl.a, Lyngen og Karlsøy er vi i år blitt med på et ROBEK-nettverk i KSregi. Som en del av dette foretar KS i disse dager en analyse av KOSTRA-tallene våre
for 2011. Resultatet av dette vil bli presentert for oss i et møte tirsdag 11. september
der dere sammen med kommunestyret skal være tilstede. Vi vil da få en del innspill fra
KS på hvor det kan se ut som vi har noe å gå på sammenlignet med andre kommuner.
Dette er ment å skulle være veiledende for kuttearbeidet, men det endelige resultat må
vi jo selv komme fram til, bl.a. under hensyn til evt signaler vi får fra politikerne.
Etatenes budsjett forslag skal ferdigstilles til 8. okotober.
Oppsummert blir det altså en vanskelig og utfordrende økonomisk høst og rådmannen
kan på nåværende tidspunkt ikke se bort fra at vi i hvert fall kommer til å drøfte
nedleggelse av tjenester og/eller oppsigelser av ansatte ut over det som allerede er
vedtatt.

Reidar Mæland
Rådmann
Rune Stifjell
Økonomisjef
Kopi: Etatsjefene
Fylkesmannen som en del av Robek-rapporteringen

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Geir S. Isaksen
Verftsveien 31
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2012/1044-4

Løpenr.

Arkivkode

26332/2012 194169/1/495

Dato

03.07.2012

Kveldsolveien 15: søknad om oppføring av veranda (carport) og inngangsparti
gnr 69 bnr 1 fnr 495
Saksopplysninger/Vurderinger:
Geir Sigvart Isaksen og Vidar Isaksen søker om byggetillatelse for allerede oppført veranda som
bruk som carport og inngangsparti på sin enebolig i Kveldsolveien 15 gnr 69 bnr 1 fnr 495.
Verandaen vil bli oppført ca 4 meter fra asfaltkant, og ha et bebygd areal på 28m2. Inngangsparti
inklusive veranda på gavelvegg har et bebygd areal på 20m2 av disse er 12 m2 gjeldene
bruksareal.
Kommunen er blitt gjort oppmerksom på tiltaket da nabo av tiltaket kom med anmerkninger etter
at han hadde fått nabovarsel. Nabo hevder at verandaen m/rekkverk vil være til hinder for utsyn
mot sjø, videre hevder nabo at det estetisk vil virke svært dominerende med angitt høyde fra
mark. Verandaen vil også være 4 meter utenfor byggegrense.
I område som definerer Kveldsolveien er det ikke reguleringsplan, dette grunnet at det er fare snø
og steinras. Kommunen har ikke lov til å gi tillatelse til tiltak som gjør at det kan bli økt risiko for
beboere i/på område/eiendommen. En veranda er ikke et slikt tiltak som gjør at det blir økt
aktivitet i område, dette medfører da at tillatelse kan gis. Det er pr definisjon ikke byggegrense
opp mot bygningene fra veg, vegloven sier imidlertid at det for kommunale veger kan tillates
oppføring av bygging 15 meter fra vegmidt. Det er generell praksis i Skjervøy kommunen at
bygninger/konstruksjoner kan vurderes oppført inntil 5 meter fra vegkant (asfaltkant). Verandaen
vil ligge noe høyere enn vegen, slik at en ser at verandaen ikke vil bli skadet grunnet snørydding.
Verandaen kan virke noe ruvende, men det å bygge en veranda på denne plassen med skrånende
terreng vil medføre at denne vil virke noe ruvende. Verandadekket vil bli brukt som tak for en
carport (parkering under verandaen). Det hevdes fra nabo at denne vil miste utsikt til sjø ved at
verandaen m/rekkverk oppføres. Kommunen er av den formening at i et boligfelt generelt må en
ta noe hensyn til de som er rundt seg og finne gode løsninger. I dette tilfelle vil nabo antakelig
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

miste noe utsikt når vedkommende sitte ved inngangpartiet på eget hus. Kommunen kan ikke se
at nabo skulle miste utsikt fra boligen ellers.
Merknad fra nabo tas således ikke til følge.
Tiltakshaver har imidlertid begynt omsøkte tiltak uten at det foreligger godkjent byggetillatelse
fra kommunen. Dette er meget beklagelig, at enkelte tar seg til rette uten at det foreligger
godkjent søknad.
Ihht Skjervøy kommunes gebyrregulativ kan en i de tilfeller det er ulovlig arbeid kreve gebyr for
det ekstraarbeid dette medfører. I dette tilfelle er det brukt 2 timer i ekstra medgått tid.
Byggesaksgebyr blir da som følger:
Ordinært byggesaksgebyr
+ medgått ekstra tid 2 timer a 600
Byggesaksgebyr denne sak totalt

kr. 2.500,kr. 1.200,kr 3.700,-

Tilknytningsavgift for vann og avløp blir som følger:
Navn
Vann og kloakk
Mva. 25%
Total sum
Regning på kr

kr/m²
70

1 050,00

m²
12 kr
210 kr
kr

Sum
840,00
210,00
1 050,00

for tilknytningsavgiften for vann og kloakk vil bli ettersendt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Geir Sigvart Isaksen og Vidar Isaksen
byggetillatelse for oppføring av veranda som bruk som carport og inngangsparti på gnr 69 bnr 1
fnr 495.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
Likelydene skriv til
Geir Sigvart Isaksen
Vidar Isaksen
Kopi til
Karstein Samuelsen
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Post Sleervo
Fra:
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Til:
Kopi:
Emne:

Eirik Jensen [eirik.jensen@fylkestrafikk.no]
3. juli 2012 09:58
Kommunene i Troms (alle 25)
PostFylkestrafikk
Tiltakspakke for å bringe balanse i fylkets økonomi når det gjelder drift av buss, båt og
ferge

I møte den 26. Juni behandlet fylkesrådet en omfattende tiltakspakke for å bringe balanse i fylkets økonomi når det
gjelder drift av buss-, båt og fergesamband. Pakken inneholder tiltak både for å redusere kostnader og øke inntekter.
Troms fylkestrafikk som ansvarlig for den operative driften av kollektivtrafikken skal nå gjennomføre disse tiltak.
Blant annet ligger der inne tiltak som innebærer reduksjon i rutetilbudet på buss. Fylkesrådet har ikke tatt stilling til
enkeltavganger, men gitt en ramme for nødvendig produksjonsnedgang.
Troms fylkestrafikk har hatt ansvaret for å finne frem til hvilke ruter som blir berørt. Overordnet kan vi si at
reduksjonene fordeler seg noenlunde jevnt over hele fylket og vi har tatt ut de ruter som har minst trafikk. Vi har videre
søkt å skjerme ruteavganger som korresponderer med regionbusser og båter. Dette for at blant annet pendlere som er
avhengig av slik transport skal rammes i minst mulig grad. Vi har også på en del avganger endret dem fra faste ruter til
bestillingsruter.
I denne omgang har det ikke vært mulig å gå ut med detaljerte planer på en form for høring. Troms fylkestrafikk vil også
i år foran hovedruterevisjon 1/1 be om eventuelle innspill til endringer av våre ruter. I denne sammenheng vil det også
være mulig å komme med ENDRINSFORSLAG
til de kutt som nå gjennomføres i høst, slik at vi på denne måte kan
omfordele lokalt de ressurser vi bruker på vårt tilbud i det enkelte område. Denne prosess vi starte ultimo august og
være sluttført medio oktober. TFTvil komme nærmere tilbake til dette i et eget skriv.
Detaljerte ruteplaner vil foreligge straks vi har endelig oversikt over det samlede rute og skolerutetilbud som skal med i
tabellene.

Med vennlig hilsen
Troms Fylkestrafikk
Kjetil Skjeie
Direktør

På vegne av Kjetil Skjeie er E-post sendt av
Eirik Jensen
rådgiver/rutekoordinator
Troms fyikestrafikk
Hersvik 7, 9300 Finnsnes
Tlf 77 78 84 92 Mob 91 72 16 84
F-post eMk.iensenrd)Mkestrafikk.no
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TROMSfylkestrafikk
ROMSSAfylkkajohtolat

Besøk oss på
www.tromskortet.no
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Gry Konst
Malenaveien 5
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Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2012/3343-2

Løpenr.

Arkivkode

Dato

29090/2012 194169/610

01.08.2012

Malenaveien 5: Søknad om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 610
Saksopplysninger/Vurderinger:
Gry Konst søker om oppføring av garasje på egen boligeiendom gnr 69 bnr 610, garasjen har en
grunnflate på 35,2m2.
Reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Sentrum syd sier:
 Pkt 3 utnyttelsesgraden for boligområdet settes til 0,3.
 Pkt 4 Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate oppført frittliggende garasjer.
Garasjen kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflater ikke over 35 m2, og skal være
tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Garasjen kan innenfor
bestemmelsene i byggeforskriftene, oppføres i nabogrense. Plassering av garasjen skal
være vist på situasjonsplan som følger med byggemeldingen for bolighuset, selv om
garasjen ikke skal oppføres samtidig som dette. I tillegg til garasjen skal det være
oppstillingsplass for 1 bil på egen grunn.
Garasjen til Konst oppfyller alle kriteriene i reguleringsbestemmelsene, ut fra dette kan
byggetillatelse gis.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Gry Konst byggetillatelse for oppføring av
garasje på gnr 69 bnr 610 i Malenaveien 5.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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Roger Soleng
Postboks 99
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Delegert vedtak
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Strandveien 5: søknad om endring av tillatelse gnr 69 bnr 154.
Saksopplysninger/Vurderinger:
Jermund Hansen søker om endring av tillatelse av gitt byggesøknad. Endringene som berører
denne søknad er
1. Omplassering av stuevindu
2. Terrasse mot Verre føres ikke opp
3. Oppføring av ny terrasse på husets hovedinngang.
4. Innsetting av skyvedør ut til ny terrasse.
Denne søknad er å anse som søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1 grunnet arbeid med
bærekonstruksjon i forbindelse med innsetting av skyvedør.
Arbeidene er ihht reguleringsplanen i område.
Kommunen vil allikevel minne tiltakshaver om at det ikke er gitt dispensasjon for takvinkelen på
tilbygget (reguleringsplanen sier at denne må ligge innenfor 22-38 grader) kommunen anbefaler
at takvinkel på tilbygget tilpasses eksisterende takopplett/ark.
I Evensen byggevare AS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK og PRO klasse 1 tømrerarbeid.
Foretaket er sentralt godkjent.
Roger Soleng søker om ansvarsrett i kategorien UTF klasse 1 tømrerarbeid. Foretaket er sentralt
godkjent
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Jermund Hansen endring/byggetillatelse for:
omplassering av stuevindu, terrasse mot Verre føres ikke opp, oppføring av ny terrasse på husets
hovedinngang og innsetting av skyvedør ut til ny terrasse på gnr 69 bnr 154.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis I Evensen Byggevarer AS ansvarsrett i
kategoriene SØK og PRO klasse 1 tømrerarbeid.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Roger Soleng ansvarsrett i kategorien UTF
klasse 1 tømrerarbeid.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmanne i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
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Deres ref:

Vår ref:

2010/5645-11

Løpenr.

Arkivkode

Dato

24608/2012 194169/805

25.06.2012

Severin Steffensvei 42: søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse
gnr 69 bnr 805.
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til
anmodning datert 20.06.2012 fra ansvarlig søker.
Brukstillatelsen gjelder hele tiltaket:
Gjenstående arbeider:
Utvendige altaner.
Basstue er ikke påbegynt.
Foring i soverom kjeller mangler.
Mur utvendig mot vei, mangler.
Fall på bad gulv hovedetasje og kjeller tilfredsstiller ikke krav ihht teknisk forskrift.

-

Gjenstående arbeider skal være dokumentert ferdig utført ved innsendelse av anmodning om
ferdigattest.
Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet
opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført.
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Tidsbegrenset brukstillatelse:
Brukstillatelsen gjelder fram til 01.09.2013 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/5645.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Ingeniør
Direkte innvalg: 77775521

Tilsvarende brev sendt til:
Roger Soleng
Skjervøy Byggeservice as
Rørlegger Helgesen as
Kolbjørn Kristoffersen

Soleng 38
postboks 187
Severinsteffensvei 34
Lailafjefjellvn 27

9146
9189
9180
9180

OLDERDALEN
SKJERVØY
SKJERVØY
SKJERVØY
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Skjervøy kommune
Varaordfører

Skjervøy 03.08.12
Skjervøy formannskap
v/ Torgeir Johnsen
TV-aksjon 2012 – Amnesty International.
Inntektene fra TV-aksjonen går i år til menneskerettsorganisasjonen Amnesty International.
Slagordet i år er ”Stå opp mot urett”. TV-aksjonen og Amnesty vil rette søkelyset mot
mennesker verden over som blir kneblet, forfulgt og torturert når de kjemper for andres og sin
egen frihet. Innsamlingsdagen er søndag 21.oktober.
I Skjervøy er følgende komité oppnevnt for å organisere TV- innsamlingen:
Pål Schreiner Mathiesen, leder
Birgit Paulsen
Eldbjørg Ringsby
Jorun Granberg
Ronny Laberg
For Skjervøy kommune
Ingrid Lønhaug
Varaordfører

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Rørlegger Helgesen AS
Severin Steffensensvei 34
9180 SKJERVØY

Deres ref:

Vår ref:

2009/7458-25

Løpenr.

Arkivkode

29372/2012 194169/797

Dato

07.08.2012

Alkeveien 1: ferdigattest bolig gnr 69 bnr 797
FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011.

Saksnr:

Byggested:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Tiltakets art:

Behandlet i:
Skjervøy Formannskap
Alkeveien 1, 9180 SKJERVØY
Ronny Olaisen
AR -ing AS
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²

Gnr/Bnr:
Adresse:
Adresse:
Bruksareal:

69/797
Skoleveien 7, 9180 SKJERVØY
Postboks 112, 9189 SKJERVØY
438,6

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding
datert 03.08.2012 fra ansvarlig søker.
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7458.
Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775521
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Tilsvarende brev sendt til:
Blåmann Bygg AS
Ronny Olaisen
AR -ing AS
Robertsen og Slotnes A/S
Rørlegger Helgesen AS

Yttergårdsvegen 8
Skoleveien 7
Postboks 112
Kveldsolveien 1
Severin Steffensensvei 34

9100
9180
9189
9180
9180

KVALØYSLETTA
SKJERVØY
SKJERVØY
SKJERVØY
SKJERVØY
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2012/3344 -2

Arkiv:

194166/69

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

31.07.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
88/12

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
09.08.2012

Lauksletta: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt
byggetillatelse for oppføring av garasje gnr 66 bnr 69
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Arealdelen av kommuneplanen
Vedlegg
1 Dispensasjonssøknad om bygging innefor 100 meters grense til sjø.
2 Tegninger
3 Kart
4 Dispensasjon - Statens Vegvesen
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Ingar Skoglund dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens LNF område sone 2 for oppføring av garasje på gnr
66 bnr 69.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Ingar Skoglund byggetillatelse for oppføring
av garasje på gnr 66 bnr 69.
Tillatelsen gis med forbehold om at Statens vegvesen sine vilkår gitt i dispensasjonstillatelsen
av 24.07.2012 oppfylles.

Saksopplysninger
Ingar Skoglund søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 (hundremetersbelte
lang sjøen) for oppføring av garasje.
Garasjen er søkt oppført 8 meter fra vegmidt. Vegen er fylkesveg og dispensasjonssøknad er
forelagt Statens vegvesen. Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra vegmidt i brev av 24.07.12

Område garasjen skal oppføres i er definert som LNF område sone 2 (LNF område
hvor spredt bolig og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates) ihht kommuneplanen
for Skjervøy.
Garasjen skal oppføres 76 meter fra sjøen og er på 46 m2, garasjen oppføres på boligtomt.
Saken er ikke sendt på høring da detter gjelder boligtomt og er klarert i forhold til dette.
Vurdering
Ihht til NVE og NGU skreddata er ikke dette område skredutsatt verken utløpsområde eller
nedslagsområde for stein og snøskred.
Garasjen ønskes oppført på nedsiden av vegen grunnet brøyteforholdene på denne veien om
vinteren. Ihht statens vegvesen må garasjen plasseres langs med vegen.
Saken har vært forelagt Statens vegvesen som dispensasjonssak. Statens vegvesen har gitt
dispensasjon til å oppføre garasjen 8 meter fra vegmidt, med vilkår.
Ut fra ovenstående er saksbehandler positiv til søknaden og går inn for denne og da med
forbehold om at vilkårene til Statens vegvesen oppfylles.

Til de dette måtte gjelde

DISPENSASJONSSKNAD FRAPLAN-OG BYGGINGSLOVENOM BYGGINGINNEFOR100
METERSGRENSETIL SJ

Søker med dette på dispensasjon til å bygge innenfor 100 meters grensen til sjø. Søknaden
gjelder oppføring av garasje på gårdsnr. 66 bruksnr. 69. Se vedlegg.
Begrunnelse for dispensasjonssøknader:

o Tomt jeg eier i dag strekker seg ikke over 100 meter fra sjø.
o På grunn av mye snø på oversiden av veien om vinteren må eventuell garasje
oppføres nedenfor fylkesvei 347, da det der er mye mindre snø.

Lauksletta 20.07.12

Med vennlig hilsen

r S2oc
Ingar Skoglund

Vedlegg: Kartutskrift

Lt

Statens vegvesen
Ingar Skoglund
9194 LAUKSLETTA

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Region nord Avd.Troms

Birger Andre Schjølberg - 77617346

2012/090531-002

Dispensasjon - Oppføring
Skjervøy kommune

Deres referanse:

Vår dato:
24.07.2012

av garasje - Fv. 347 - Gnr. 66 - Bnr. 69 -

Vi viser til deres søknad 12.07.12, hvor det søkes om dispensasjon fra veglovens § 29 om
byggegrense langs riks- og fylkesveg på eiendommen 66/69 i Skjervøy kommune.
Det fremgår av søknaden at det søkes om oppføring av garasje på eiendommen 66/69. Det
oppgis at garasjen vil ligge 8 meter fra midtlinjen av Fv. 347 nedre side. Dette er innenfor en
minimumsgrense, i forhold til avstand ut mot fylkesveg som er 15 meter. I følge våre
opplysninger er grunnlag for søknad at det er bratt terreng nedenfor veg og mye snø ovenfor
veg om vinter.
Etter en helhetsvurdering der det er tatt hensyn til sikt og det faktum at Fv. 347 er en lavt
trafikkert veg, er vi av den oppfatning at tillatelse kan gis. Vi stiller likevel krav om at
garasjens irmgang må oppføres slik at den går horisontalt parallelt med fylkesveg.
Statens vegvesen finner på dette grunnlag det berettiget jfr. Veglovens § 29 med
hjemmel i §§ 30 og 34 til å gi dispensasjon for oppføring av garasje i avstand 8 meter fra
midtlinjen av Fv. 347 på eiendommen 66/69 i Skjervøy kommune ved HP01, km 06,826
venstre side. Det forutsettes at de vilkår som er nevnt ovenfor oppfylles.
Dispensasjonen er gitt på følgende grunnlag:
1. Eier(e) av eiendommen gnr. 66 bnr. 69 i Skjervøy kommune kan ikke gjøre krav på
erstatning for skader eller ulemper som måtte skyldes vegvedlikeholdet, utbedringsarbeider eller vegtrafikken. For bolighus innebærer dette bl.a. at eieren også har
ansvaret for tilstrekkelig støyisolering av bygningen. Overnevnte er en følge av at
bygningen ligger innenfor byggegrensen som er på 50 m. (Nytt fra 1.1.2010)
2. Området mellom bygningen og vegens eiendomsområde skal til enhver tid av eieren
holdes ryddig slik at oversikten ikke hindres, og det må ikke benyttes til opplagsplass
av noen art.
Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

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

Kontoradresse
Mellomveien 40
9291 TROMSØ

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

2

3. Bygningen må ikke påbegynnes før alle spørsmål om avkjørsel, og ledning gjennom
vegen er brakt i orden. I dette tilfellet vil det ikke bli endring i dagens bruksforhold på
avkjørselen.
4. Bygningen må oppføres i samsvar med den godkjente plan.
5. Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i dispensasjonen.
Overnevnte vilkår vil også gjelde for eventuelt ny eier av eiendommen, eller annen bruker av
bygningen.
Byggearbeidet må være oppstartet innen tre år etter at dispensasjonen er gitt, ellers vil
tillatelsen bortfalle.
Skjervøy kommune orienteres ved kopi av dette brev om vårt syn på dispensasjonssaken.

Plan og forvaltning
Med hilsen

Birger Andre ScØ35érg
RaCigiver

Kopi: Skjervøy kommune, skoleveien 6, 9180 Skjervøy
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konuttnne
Grunnkart
Milestekk:
Dato 11.07.2012
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Eiendomsinkrmasjon
Eiendom
Høydeinformasjon
Høydekurve 5m
Høydekurve lm
Forsenkningkurve
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Havflate
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Takkant
Bygningslinje
Mønelinje
Lgvebru
Vegsituasjon
Veg
Vegdekkekant
Annetvegareal
Avarensnina mot

http://webhote12.gisline.no/gislinewebinnsyn_nordtroms/Adi7inc... 11.07.2012

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/2279 -14

Arkiv:

223

Saksbehandler: Reidar Mæland
Dato:

08.08.2012

Saksfremlegg
Utvalgssak
89/12

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
09.08.2012

Anmodning om utbetaling av Lerøymidler til Skjervøy Idrettsklubb.
Vedlegg:
Skriv fra Skjervøy idrettsklubb av 07.08.12.
F-sak 61/11 tildeling av Lerøymidler
F-sak 87/11 Etablering av lekeplass i Værret

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy Idrettsklubb innvilges kr.200.000,- (Lerøymidler) som øremerkes
dugnadsarbeidet ved bygging av kunstgressbanen. Beløpet finansieres ved reduksjon av
tilsvarende beløp -kr. 200.000 fra prosjekt 9: Lekeplass på følgende måte:
Skjervøy kommunes tusenårsmidler reduseres med kr. 100.000,- til kr.19.500,Tilskudd fra utviklingsfondet reduseres med kr.100.000,- til kr. 14.850,2. Kr. 200.000 søkes innarbeid i økonomiplanen til prosjekt 9 Lekeplass fra 2013 for å
dekke tilsvarende reduksjoner i pkt.1

Saksopplysninger
Skjervøy idrettsklubb har i brev av 07.08.12 anmodet om at Lerøybidraget på kr. 200.000,tildeles Skjervøy idrettsklubb i forbindelse deres dugnadsinnsats for bygging av
kunstgressbanen.
Som kjent ble Skjervøy kommune i 2011 tilgodesett med kr. 250.000 fra Lerøy som skulle
brukes til gjennomføring av fysiske prosjekter relatert til prosjekter for idrett/kultur hvor barn og
unge var involvert.

I F-sak 61/11 ( 26.06.11) innstilte kultur- og undervisningssjefen at formannskapet skulle
anbefale at Lerøy Aurora AS skulle fordele midlene på følgende måte:

1. Kr. 200.000,- til SIK fotballgruppa og SIK alderbestemt fotball øremerket den nye
kunstgressbanen på Skjervøy.
2. Kr. 50.000,- til Skjervøykorpset øremerket innkjøp av nye instrumenter til aspirantene.
Formannskapet gjorde følgende vedtak:
Pkt.1 kr. 200.000,- til dekning av kapitalutgifter i 2012 i forbindelse med etablering av den nye
kunstgressbanen på Skjervøy.
Pkt.2 som innstillingen.
Vurdering
Rådmannen har stor forståelse for SIK`s anmodning om å få utbetalt Lerøy midlene på kr.
200.000,-. SIK utfører et formidabelt dugnadsarbeid i forbindelse med etablering av ny
kunstgressbane. De har også betydelige kostnader ved dette ved innleiing av bl.a maskinelt
utstyr.
Lerøy har klart gitt uttrykk for til rådmannen at de ønsket at midlene skulle vært tildelt SIK i
forhold til deres engasjement ved bygging av kunstgressbanen.
Prosjekt 9 i økonomiplanen bygging av lekeplass i Seppalparken med en investering på kr.
300.000,- blir etter rådmannens vurdering ikke etablert som planlagt i 2012. Dette grunnet
kapasitetsproblemer. Rådmannen anbefaler derfor at kr. 200.000,- fra nevnte prosjekt
omprioriteres for tildeling til SIK.

ti

/n-i-

Rådmannen
Skjervøy kommune
P.B. 145-G
9189 Skjervøy

ANGÅENDE LERØYMIDLENE
Skjervøy idrettsklubb viser tiLtildelinge~_Lerøymidlene i 2011Iv
vedtak i fonnannskapet og kommunestyret skulle disponeres til ny kunstgressbane på
Skjervøy.
Med bakgrunn i den store arbeidsinnsatsen Skjervøy idrettsldubb har nedlagt for ny
kunstgressbane på Skjervøy, ber vi om at Lerøybidraget på kr. 200.000,- tildels Skjervøy
idrettsklubb.
Dette vil også være i tråd med de kriterier Lerøy Aurora satte ved utbetaling av midlene.

Skjervøy den 7. august 2012

Ro
aage
Leder

Silja Karlsen
sekr.

Skjervøy kommune
v/ Ordfører Roy Waage
Postboks145
9189 Skjervøy

Tromsø 22. februar 2011

Utdelingav økonomiskstøtte til idrett og kultur i Skjervøykommune
LerøyAurora AS har den store glede av å meddele at vi ønsker å fordele til sammen kr 1,2
millioner til idrett eller kulturelle tiltak i de fem kommunene der vi har aktivitet på sjø.
Midlene fordeles til kommunene etter en nøkkel basert på antall lokaliteter og
produksjonskapasitet.
Utdelingen av disse midlene kommer i tillegg til den sponsingen som LerøyAurora ASgjør
fortløpende gjennom året direkte mot idrettslag og kulturarrangement. I 2010 utgjorde
dette ca 1 mill.
Kriteriene for støtten er:
• Midlene skal komme i tillegg til allerede budsjetterte midler i kommunen.
• Midlene skal være en utløsende faktor for å gjennomføre store fysiske prosjekter
som vanskelig kan realiseres uten støtte. Det er en fordel om støtten kan være med
på å utløse andre midler både offentlig og privat samt dugnadsinnsats.Midlene skal
ikke brukes til drift.
• Midlene skal som hovedregel prioriteres til prosjekter for idrett/kultur hvor barn og
unge er involvert. Dette kan fravikes ved andre gode prosjekter hvis kommunen
ønsker dette.
• Midlene skal som hovedregel brukes på kun et prosjekt.
Sk'ery

kommuneblir i 2011 til odesett med kr 250 000 -

Støtten blir utbetalt så fort vi får tilbakemelding fra kommunen om hva beløpet skal brukes
til samt angivelseav kontonummer pengene skal overføres til.
Lerøy Aurora AS håper at tildelingen av midlene kan bidra til positive ringvirkninger for de
som bor i Skjervøy kommune, samt inspirere til fortsatt innsatts fra alle frivillige
bidragsytere i lokalt idretts- og kulturliv. Lykketil!
Mvh
y Aurora AS

Renate Larsen
Adm.dir

LERØY AURORA AS

www.teroy.no
LerogAuroraAS
LanessenteretStrandveien106
POBox2123
N0-9267Tromso,Norway

Phone+47 77 60 93 00
Vat/orgno985 940460 MVA
Fax +47 77 60 93 01
Bankgiro521005 41041
E.maII post@Ieroyauror&no

Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

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

Melding om vedtak
Deres ref:

«REF»

Vår ref:

Løpenr.

2011/2279-9

Arkivkode

Dato

26677/2011 223

06.07.2011

Anbefalt tildeling av Lerøy-midlene
Under følger særutskrift fra overnevnte sak fra formannskapet i Skjervøy kommune.
Vi gjør oppmerksom på at en søknad ikke ble tatt med i kommunens saksbehandling; dette
gjelder en søknad fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Skjervøy. Dette skyldes en feil fra
vår side og er sterkt beklagelig.
Når det er sagt vurderes deres søknad som klart utenfor de kriterier som var satt siden det var
søkt om driftsmidler og at søknaden ikke var rettet mot barn og unge. Lerøy Aurora AS får denne
søknaden vedlagt sammen med de øvrige søknadene.
Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapsekretær
Direkte innvalg: 77775503
Tilsvarende brev sendt til:
Arnøyhamn Grendehus AL
Nord-Troms Museum
Lerøy Aurora AS v/ Renate Larsen
Skjervøy Korpset
Skjervøy Idrettsklubb
v/skiskyttergruppa
Skjervøy sykkel og skøyteklubb
Skjervøy IK fotballgruppa og
aldersbestemt
Postadresse:
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY
E-post: post@skjervoy.kommune.no

pb.
Lanessenteret Strandveien 106
pb. 229
pb. 112

9192
9180
9267
9189
9189

ARNØYHAMN
SKJERVØY
TROMSØ
SKJERVØY
SKJERVØY

pb. 67
pb. 240

9189
9180

SKJERVØY
SKJERVØY

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501
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Bankkonto: 4740 05 04578
Organisasjonsnr:

Internett:

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/2279 -8

Arkiv:

223

Saksbehandler: Torleif Nordfjærn
Dato:

22.06.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
61/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
29.06.2011

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.06.2011
Behandling:
Roy Waage enstemmig erklært inhabil (som leder av SIK).
Forslag fra KP, SV, Krf og SP:
-

Kr 200 000 til dekning av kapitalutgifter i 2012 i forbindelse med etablering av den nye
kunstgressbanen på Skjervøy.
Kr 50 000 til Skjervøykorpset øremerket innkjøp av nye instrumenter til aspirantene (som
innstillingen).

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland:
Skjervøy Frp er meget kritisk til at flertallet vil ta gaven fra Lerøy Aurora og styrke
budsjettbalansen. Det som gjøres er at flertallet vil bruke gaven til å betale kommunens andel av
banen i 2012. Det reduserer finansieringen av prosjektet med tilsvarende beløp.
Vedtak:
Votering:
- Innstillingen 3 stemmer.
- Forslaget fikk 3 stemmer og ble vedtatt med ordførers dobbeltstemme.

Anbefalt tildeling av Lerøy-midlene

Kultur og undervisningssjefens innstilling
Skjervøy formannskap anbefaler Lerøy Aurora AS å fordele den økonomiske støtten på kr
250.000,- til idrett og kultur i Skjervøy kommune slik:
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Kr 200.000,- til SIK fotballgruppa og SIK aldersbestemt fotball øremerket den nye
kunstgressbanen på Skjervøy.
Kr 50.000,- til Skjervøykorpset øremerket innkjøp av nye instrumenter til aspirantene.

Saksopplysninger
Lerøy Aurora AS har bevilget kr 250.000,- som skal gå til kulturelle tiltak i Skjervøy kommune.
Firmaet har bedt Skjervøy kommune komme med forslag til hvem som bør tildeles midlene.
Dette er bakgrunnen for at saken tas opp i formannskapet.
Følgende kriterier gjelder ved tildeling etter avtale med Lerøy Aurora:






Midlene skal komme i tillegg til allerede budsjetterte midler i kommunen
Midlene skal være en utløsende faktor for å gjennomføre store fysiske prosjekter som
vanskelig kan realiseres uten støtte. Det er en fordel om støtten kan være med på å utløse
andre midler både offentlig og privat samt dugnadsinnsats. Midlene skal ikke brukes til
drift.
Midlene skal som hovedregel prioriteres til prosjekter for idrett/kultur hvor barn og unge
er involvert. Dette kan fravikes ved andre gode prosjekter hvis kommunen ønsker dette.
Midlene kan brukes på inntil to prosjekter.

Lerøy-midlene har vært lyst ut med annonse i Framtid i Nord, Skjervøy Nærradio og på
kommunens hjemmeside. Utlysingsannonsen følger vedlagt.
Innen søknadsfristens utløp den 17.06. d.å. har det meldt seg seks søkere:
1. SIK fotballgruppa og SIK aldersbestemt fotball – søknaden gjelder midler til ny
kunstgressbane på Skjervøy. Det er ikke nevnt noen bestemt søknadssum.
2. Nord-Troms museum – søknaden gjelder midler til oppsett av fiskehjell ved Maursund
gård. Det søkes om kr 90.000,3. Skjervøy sykkel- og skøyteklubb – søknaden gjelder delfinansiering av speakerbu/
klubbhus. Søknadssum kr 100.000,4. Arnøyhamn grendehus – søknaden gjelder diverse tiltak på grendehuset. Søknadssum kr
30.000,5. SIK skiskyttergruppa – søknaden gjelder oppføring av ny lagrings- og varmebu.
Søknadssum ikke oppgitt.
6. Skjervøykorpset – søknaden gjelder innkjøp av nye instrumenter til aspirantene.
Søknadssum kr 200.000,Søknadene følger som vedlegg til saken.
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Vurdering
To av søknadene peker seg ut som mest aktuelle å anbefale midler til: SIK fotballs søknad om
midler til den nye kunstgressbanen og Skjervøykorpsets søknad om midler til innkjøp av nye
instrumenter til aspirantene. Dette fordi midlene da vil komme mange brukere til nytte og glede,
både for de aktive innen fotball og musikk og for publikum. Fotballen er den idretten som samler
desidert flest utøvere i kommunen, og vi har senest i 2010 sett og hørt hvor stusslig det er ikke å
ha et oppegående korps.
Kultur- og undervisningssjefen vil derfor foreslå at formannskapet anbefaler slik fordeling av
Lerøy-midlene: Kr 200.000,- til SIK øremerket den nye kunstgressbanen. Kr 50.000,- til
Skjervøykorpset øremerket innkjøp av nye instrumenter til aspirantene.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/1886 -4

Arkiv:

C10

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

14.09.2011
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Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato

Forslag til etablering av lekeplass i Værret med kostnader og finansiering
Vedlegg:
Kart og flyfoto
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør følgende vedtak:
1. Planutvalget godkjenner planen for etablering jf. reguleringsplanen for Skjervøy sentrum
§ 28.
2. Formannskapet ønsker at tusenårsmidlene omdisponeres til bruk i forbindelse med
etablering av lekeplass i Værret. Det forutsettes at kommunestyret godkjenner dette.
3. Planutvalget godkjenner finansieringsplanen i forhold til kostnadsoverslaget.

Saksopplysninger
Planutvalget ba rådmannen i sak 35/11 om å igangsette et arbeid med etablering av lekeplass i
sentrum, inkl. forslag til finansiering. Formannskapet ba rådmannen ta i betraktning
tusenårsmidlene i arbeidet med finansiering.
Rådmannen har satt ned ei arbeidsgruppe for etablering av lekeplass i Værret. Arbeidsgruppa
består av teknisk sjef Yngve Volden, barnas representant i plan- og byggesaker i Skjervøy
kommune Dag Johansen og prosjektleder for Omstillings- og utviklingsprosjektet Silja Karlsen.
Arbeidsgruppa har utarbeidet et forslag til etablering av lekeplass i Seppalaparken.
Arbeidsgruppa ser ikke at det er andre områder som egner seg bedre til en slik etablering.
Området ved kirken egner seg ikke da det er registrert kulturminner her - en middelalder
kirkegård. Inngrep utover vanlig vedlikehold kan ikke skje før det er foretatt undersøkelser og
utgravninger.

Området i Seppalaparken er skravert inn i det vedlagte kartet. I beregningene som er gjort er
området satt til 100 m2. Da er sikkerhetssonen rundt stativet tatt hensyn til.
Arbeidsgruppa har innhentet priser på lekestativ og sikkerhetsheller. Dette danner grunnlag for
kostnadsoverslaget.
Tenkt plassering av lekeplassen er innenfor formålet i reguleringsplanen. Etableringen er derfor
å anse som i tråd med bestemmelsene gitt i og i medhold av PBL 08 herunder reguleringsplanen
for Skjervøy sentrum.
I K-sak 47/08 vedtok kommunestyret å utvide tusenårsstedet til å gjelde Seppalaparken og
området i tilknytning til forretningen Midt i Værret. For på denne måten å markere og
markedsføre Skjervøy som stedet der verdens mest kjente hundefører -Leonard Seppala - vokste
opp, ved en billed- og gjenstandsutstilling knyttet til Seppalas liv og virke.
Det er reell fare for at midlene tilknyttet tusenårsstedet vil bli omdisponert til frie midler da de
har stått udisponible i lang tid.
Rådmannen kan på nåværende tidspunkt ikke se at det finnes realisme for etablering av billedog gjenstandsutstilling tilknyttet Seppalas liv og virke. Derfor foreslår rådmannen at
tusenårsmidlene disponeres til etablering av lekeplass i Seppalaparken. Rådmannen mener det er
et veldig fint prosjekt at tusenårsstedet for Skjervøy kommune er en lekeplass nettopp beregnet
til barn og unge.
Økonomi og finansiering:
Kostnadsplan (inkl.mva - avrundet):
Lekeapparat
Montering lekeapparat (26 t à kr. 320)
Underlag
Frakt
Montering underlag (15 t à kr. 320)
Grunnarbeid
Søppeldunker (2 stk)
Benker (2 stk)
Forarbeid admin. (60 t à kr. 450)
Skisseprosjekt
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

120.000,8.500,70.000,6.000,5.000,50.000,6.500,5.000,27.000,2.000,300.000,-

Finansieringsplan:
Skjervøy kommune tusenårsmidler
Kommunalt utviklingsfond
Mva-refusjon
Eget arbeid adm.
Eget arbeid montering
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

119.500,114.850,25.150,27.000,13.500,300.000,-

De årlige driftsutgiftene stipuleres til kr. 10.000,- per år. Dette må arbeides inn i budsjett- og
økonomiplanen.

Vurdering
Etableringen av lekestativ i Seppalaparken er et godt bolysttiltak. Det er positivt at Skjervøy
kommune etablerer en lekeplass i sentrum av tettstedet.
At tusenårsstedet for Skjervøy kommune er en lekeplass er veldig positivt.

