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Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 57/23 i
Arnøyhamn
Saksdokumenter:
• Søknad om konsesjon, datert 19.10.07
• Kopi av kjøpekontrakt, datert 01.10.07
Vedlegg:
Kart med arealoversikt
Bakgrunn:
Søknaden gjelder kjøp av eiendommen 57/23 i Arnøyhamn til boligformål.
Saksframstilling:
Søker: Jon Emil Pedersen, 9192 Arnøyhamn
Overdrager: Ann-Kristin Sandaker Bresett, Holmvika, 8890 Leirfjord
Eiendommen ligger i Arnøyhamn på Arnøya.
I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i LNF-område, sone 2. Dette er områder av
landbruksmessig betydning, og områder hvor spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan
tillates.
Eiendommen har iflg. Nijos følgende arealer:
15,1 daa overflatedyrka jord
0,7 daa innmarksbeite
67,4 daa skog
51,3 daa anna mark
134,5 daa totalt

På eiendommen står bolighus oppført i 1947, grunnflate 55 m2 i 2.etasjer og i god stand.
Driftsbygning fra 1947, grunnflate 60 m2 og i god stand.
Kjøpesummen er oppgitt til kr. 450.000,-. I h.h.t. retningslinjer fra landbruksdepartementet
skal bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under
kr. 750.000,- ikke prisvurderes.
Selger overtok eiendommen i 2002. Hun er flyttet fra Arnøyhamn og har inngått kjøpeavtale
med Jon Emil Pedersen. Han er 36 år og kjøper eiendommen til boligformål.
Vurdering:
Søkers formål med ervervet danner utgangspunktet for vurderingen av en konsesjonssøknad,
enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. Avgjørelsen skjer etter en
individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må
gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.
Søkeren ønsker å bruke eiendommen til boligformål. I konsesjonslovens formålsbestemmelse
sies det at hensynet til bosettingen er blant momentene som skal tilgodeses ved vurderingen
om konsesjon skal gis.
Eiendommen har forholdsvis små ressurser for selvstendig drift. Dersom søkeren ikke selv
driver eiendommen, bør det vurderes å stille krav om bortleie av det dyrka arealet til evt.
nabobruk i drift på langsiktig skriftlig leieavtale til en pris landbruksmyndighetene kan
akseptere. Søker er kontaktet, og stiller seg positivt til et slikt vilkår.
Konklusjon:
Rådmannen viser til saksutredningen og tilrår at søker gis konsesjon på vilkår for erverv av
eiendommen 57/23.

Rådmannens
innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til søknad og innvilger konsesjon til Jon Emil Pedersen for
erverv av eiendommen gnr. 57 bnr. 23 i Skjervøy kommune til boligformål.
Det settes følgende vilkår:
1. Søker må innen ett år bosette seg på eiendommen og deretter bebo den
sammenhengende i minst fem år.
2. Dersom søker ikke selv har jordbruksdrift på eiendommen, settes det krav om
bortleie av det dyrka arealet til evt. nabobruk i drift på langsiktig leieavtale til en
pris landbruksmyndighetene kan akseptere.
Det ved avgjørelsen lagt vekt på eiendommen har forholdsvis små ressurser for
selvstendig jordbruksdrift, og at ervervelsen vil styrke bosettingen i distriktet.

Skjervøy, 08.11.2007

Reidar Mæland
rådmann
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Søknad om dispensasjon vedr. tillatelse til tiltak - Lailafjellveien 8

Vedlegg:

Søknad om tillatelse til tiltak med vedlegg
Saksfremlegg fra formannskapsmøte 23.10.07

Bakgrunn for saken:
Skjervøy kommune mottok, 03.09.07, søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av garasje i
Lailafjellveien 8 på Skjervøy. Dette var en dispensasjonssak som ble behandlet i
formannskapet 23.10.07. Etter vedtak i formannskapet har tiltakshaver gjort justeringer for å
imøtekomme bestemmelsene gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven. Saken
fremmes med dette på nytt til Formannskapet.
Saksopplysninger:
Søknad om tillatelse til tiltak, datert 19.08.07, fra Arnt Inge Isaksen. Nabovarsel er sendt ut,
det er ikke innkommet noen merknader til tiltaket.
Reguleringsplan for området er ”Dreyerjorda”. Utnyttelsesgrad er i denne satt til 30%.
Tiltaket medførte at utnyttelsesgraden på eiendommen vil bli 47,7 %, altså en overstigelse på
17,7 %.
Tiltakshaver har kjøpt ytterligere tomteareal. Utnyttelsesgraden vil etter økning av tomteareal
bli 41 % når garasje er tatt med i beregningen.
Planlagte tiltak, garasje vil plasseres helt inntil nabogrense, det er gitt tillatelse til dette fra
nabo. Avstand til bolighuset i Lailafjellveien 8 vil også være svært liten, ca 1,3 meter fra
vegg til vegg. I tillegg vil tak utstikk medføre at avstanden blir mindre.
Vurderinger:
Endringen av tomtestørrelse medfører at utnyttelsesgraden etter tiltaket, garasje, blir på 41%.
Dette er 1 % høyere enn utnyttelsesgraden er/var på eiendommen med gammelt tomteareal

og uten garasje. Det er tidligere ikke søkt om dispensasjon for å overstige utnyttelsesgraden,
ei heller ved opprinnelig oppføring av bolighuset.
Overstigelsen på 11 %, er fortsatt å anse som betydelig, og bør i utgangspunktet ikke
innvilges. Likevel er det tidligere gitt tillatelse til utnyttelsesgrad på 40 %. Tiltakshaver har
kjøpt ytterligere arealer for å etterkomme, så langt som mulig, kravene. Dette har medført at
utnyttelsesgraden øker med kun 1 %, i forhold til tidligere. Dette må anses som positivt.
Garasjens størrelse på 38 m², er etter dagens standard å anse som en normal eller liten
garasje. Garasje er i dag ansett som en naturlig bygning å ha på boligeiendommer. Garasjens
størrelse vurderes som positiv i forhold til at den begrenses så mye som mulig.
Økning av tomteareal har likevel ikke noe å si for hvordan plassering av tiltaket vil utarte seg
på eiendommen. Garasjen vil fortsatt plasseres inntil nabo eiendom (dette har nabo skriftlig
samtykket i). Avstanden mellom garasje og bolighuset på eiendommen vil bli svært liten. Det
vurderes at dette medfører en uheldig fortetning av eiendommens nord/øst side.
Optimal plassering av garasjen ville vært på eiendommens sør side. Her har eiendommen
større areal til slik plassering, og det vil kunne skapes et luftigere oppsett av bygningene.
Tiltakshaver ønsker ikke en slik løsning pga. at dette vil forringe tilgjengelig friarealet som
kan benyttes til ute aktiviteter for barn o.l. Samtidig vil en garasje plassert på sørsiden
ødelegge sol forholdene på eiendommen.
Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser vurderes å kunne innvilges pga. behovet for
garasje, og at garasjens størrelse begrenses så mye som mulig. Denne dispensasjon vil
imidlertid medføre at det ikke er eller bør være mulig å gjennomføre ytterligere tiltak på
eiendommen, som vil medføre ytterligere brudd på reguleringsbestemmelsene.
Konklusjon:
Omsøkte dispensasjon vil medføre brudd på 11 % fra reguleringsplan. I denne sak vurderes
det at det kan tillates, da dispensasjon gjelder oppføring av garasje. Dette medfører imidlertid
at ytterligere tiltak på eiendommen i fremtiden ikke kan tillates, dersom dette medfører
ytterligere brudd på reguleringsbestemmelsene.
Plassering av garasjen kan gjennomføres som omsøkt, da andre løsninger er vurdert og
fordeler taler mest for å føre opp garasje på omsøkte sted.

Teknisk sjefs
innstilling:
Planutvalget gjør slik innstilling:
1. Dispensasjon fra regulert utnyttelsesgrad gis inntil 41,5 %
2. Plassering av garasjen kan oppføres som omsøkt.

Yngve Volden
Teknisk sjef
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Svar ang. angående stenging av vei på fiskenes
Vedlegg:
F. sak 55/05
Høringsnotat, Statens vegvesen
Vedtak 5-5-054-07, Statens vegvesen
Brev av 12.11.07 fra beboerne på Fiskenes.

Bakgrunn for saken:
Beboerne på Fiskenes har forandret mening angående verdien av at veien stenges slik
vedtaket i f. sak 55/05 tilsier og vil ha vedtaket omgjort.
Saksopplysninger:
I f. sak 55/05 ble det vedtatt stenging av Strandveien mellom krysset ved Kiilgården og
Strandveien 17. Vedtaket ble ikke effektuert den gang.
I formannskapsmøte i mars i år ble det stilt spørsmål ved hvorfor vedtaket ikke var effektuert.
Det ble da satt i gang prosessen med Statens vegvesen der de sendte ut på høring og etter
hvert fattet vedtak i saken.
Etter mye om og men med bestilling av skilt og feilsendte skilt kom det til at vedtaket skulle
effektueres. Da oppdager beboerne at konsekvensen av stenging av veien vil, i enkelte
tilfeller, føre til en mer komplisert adkomst med for eksempel kjøring med campingvogn til
eiendommene.
Dette gjør at beboerne på strekningen og flere til skriver under et brev, stilet til Skjervøy
kommune, der de ber om at vedtaket forandres. De anser at å stenge veien vil være en større
ulempe enn at den er åpen for vanlig trafikk. De ønsker i stedet for å stenge samme strekning
for trailertrafikk.

Vurderinger:
Saken vurderes slik at det er beboerne i området selv som kjenner til problematikken og
følgene av at de ønsker at veien fortsatt skal være åpen for allmenn ferdsel. Ut i fra dette
vurderer saksbehandler å kunne støtte henvendelsen fra beboerne i området og sette i gang
prosessen med å oppheve vedtaket.
Saksbehandler støtter også ønsket om at veien stenges for trailertrafikk.
Konklusjon:
Skjervøy kommune ber Statens vegvesen å oppheve vedtak 5-5-054-07.
På grunn av stor trafikk av trailere som får last fra lakseslakteriet anbefales at veien stenges
for trailere. Trailertrafikken bør ”styres” gjennom Havnegata.

Teknisk sjefs
innstilling:
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Skjervøy kommune ber Statens vegvesen oppheve vedtak 5-5-054-07
2. Strekningen stenges for trailertrafikk.
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Ny søknad - endret plassering, lokaliteten Kågen
Vedlegg:
Oversendelse fra Fiskeridirektoratet region Troms.
Kartskisse over tidligere behandlet plassering og ny omsøkte plassering.

Bakgrunn for saken:
På grunn av at plasseringen av anlegget ved lokaliteten Kågen , avviker fra den tidligere
behandlete plassering ved lokaliteten ber Fiskeridirektoratet, region Troms, Skjervøy
kommune om ny behandling av endret plassering.
Saksopplysninger:
Ved en slik søknad ber Fiskeridirektoratet om kommunens behandling. Denne behandlingen/
uttalelsen skal inneholde tidsrom saken er kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn, samt
eventuelle innvendinger i.h.h.t gjeldende planer.
Søknaden er kunngjort 12.10.07 i Norsk Lysningsblad og 13.10.07 i Nordlys og har vært lagt
ut til offentlig ettersyn i fire uker i tidsrommet 12.10.07 – 09.11.07. Det er ikke kommet
innvendinger i saken før høringsfristen utløp.
Vurderinger:
Søknaden kommer ikke i konflikt med gjeldende planer for området.
Den nye, omsøkte plassering, avviker ikke nevneverdig fra opprinnelig plassering.
Saksbehandler kan ikke ”se” at endret plassering vil medføre nevneverdige problemer i
forhold til opprinnelig plassering.
Skjervøy kommune opprettholder tillatelsen til utvidet maksimal biomasse fra 2700 tonn til
3600 tonn som tidligere omsøkt.

Konklusjon:
Ut i fra vurderingene i saken har ikke Skjervøy kommune innvendinger mot Lerøy Aurora As
sin søknad angående endret plassering ved lokaliteten Kågen.

Teknisk sjefs
innstilling:
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune har ingen innvendinger til at omsøkte endring av
lokaliteten Kågen, jfr. vedlagte kart tillates, og tilrår positiv behandling av
søknaden.

Yngve Volden
Teknisk sjef
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Å/L
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Søknad om overtakelse av Skjervøy kommunes gamle Unimog
Vedlegg:
Søknad fra Skjervøy sykkel og skøyteklubb.

Bakgrunn for saken:
Skjervøy sykkel og skøyteklubb ønsker å overta/ kjøpe Skjervøy kommunes gamle Unimog.
Saksopplysninger:
Skjervøy kommune har gått til anskaffelse av ny spylevogn. Dette gjør at den gamle, utslitte
Unimogen fra 1976 blir overflødig. Bilen er i god stand og besto EU- kontrollen i mai uten
anmerkning. Likevel er bilen tilårskommen og ”sliten”.
Skjervøy SSK har i dag gammelt utslitt utstyr til bruk på skøytebanen og ønsker å overta
Unimogen.
Vurderinger:
I og med at Skjervøy kommune har ny spylevogn har den gamle Unimogen blitt overflødig
og det vil bare være positivt hvis bilen kan gjøre nytte for seg på skøytebanen.
Bilen er gammel, faktisk veteran, og en vil ikke få mange kronene for den ved et eventuelt
salg.
Konklusjon:
Saksbehandler anbefaler at Skjervøy kommune overdrar den gamle Unimogen, vederlagsfritt,
til Skjervøy SSK.

Alle eventuelle utgifter som følge av eierskifte må mottaker stå for. Det følger ingen garanti
med bilen.

Teknisk sjefs
innstilling:
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune gir Unimogen vederlagsfritt til Skjervøy SSK.

Yngve Volden
Teknisk sjef
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Søknad om deling av eiendom

Vedlegg:

søknad med kart
Uttalelse fra fagetatene

Bakgrunn for saken:
Skjervøy kommune har mottatt en søknad om fradeling av en tomt på eiendommen 64/4 i
Årviksand.
Saksopplysninger:
Søknaden gjelder fradeling av en tomt på 500 kvm fra eiendommen 64/4 i Årviksand.
Tomten som søkes fradelt ligger inne i bebyggelsen i Årviksand, ca 50 meter fra fylkesvei. I
følge søknaden skal det føres opp en hytte.
Søker: Terje Andersen, 9195 Årviksand
Erverver: Gunn Andersen, 9130 Hansnes
Parsellen er i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder
hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Det søkes om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 7.
Ut i fra dette ble saken oversendt for uttalelse hos fagetatene.
Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen.
Vurdering:
I kommuneplanens arealdel vil kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse
innenfor LNF- sone 2 dersom det ikke kommer i konflikt med viktige arealbruksinteresser.
Det omsøkte tiltaket er tenkt plassert i lag med en liten ”klynge” med hus.

En fradeling som omsøkt vurderer man derfor slik at tiltaket ikke vil komme i konflikt med
andre arealbruksinteresser. Dette har også en bakgrunn ut i fra uttalelser i fra fagetatene.
Det en bør forhindre ved en eventuell fradeling, er at tomta får en slik utforming at det ikke
skapes stengsel i mot elva.
Konklusjon:
Med bakgrunn i det overnevnte vil en tilrå fradelingen som omsøkt. Det gis dispensasjon i fra
kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 7 til fradeling av en parsell til
fritidsformål på eiendommen 64/4 i Årviksand.

Rådmannen
innstiller:

Planutvalget gjør slikt vedtak:
Søknaden imøtekommes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og
plan- og bygningslovens § 7 til fradeling av en parsell til fritidsformål på eiendommen
64/4 i Årviksand.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at parsellen ikke kommer i konflikt med andre
arealbruksinteresser.

Skjervøy,

Reidar Mæland
rådmann
Eivind Mathisen
avdelingsingeniør

Skjervøy kommune
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Eivind Mathisen

Å/L
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20.11.2007

Søknad om deling av eiendom

Vedlegg:

Søknad med kart
Uttalelse fra fagetatene

Bakgrunn for saken:
Skjervøy kommune har mottatt en søknad om fradeling av en tomt på 1000 kvm på
eiendommen 51/3 i Maursund.
Saksopplysninger:
Det søkes om fradeling av en parsell fra eiendommen 51/3 i Maursund. Tomta som ligger på
oversida av kommunal vei er bebygd med en hytte og er tenkt benyttet til fritidsformål. Søker
er Per Antonsen m/flere, erverver er Mona Angell Johansen, 9180 Skjervøy.
Utover det å få fradelt hyttetomta er det ikke søkt om andre tiltak på eiendommen.
I kommuneplanens arealdel ligger tomta i LNF- sone 2 hvor både områder av
landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og
fritidsbebyggelse kan tillates.
I skredsonekartet ligger den omsøkte parsell i område som er definert som fareområde for
sne- og jordskred.
Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pbl §§ 7 og 17-2.
Ut i fra dette ble søknaden oversendt fagetatene for uttalelse.
Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen.
Vurdering:

For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i slike saker må det vises til ”særlige
grunner”. Dette tiltaket gjelder fradeling av en tomt på oversida av veien. Veien vil en anse
som et naturlig skille mot strandsonen. Dette er å anse som en særlig grunn. En mener også at
tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre interesser.
Når det gjelder fare for ras vil en anbefale at området blir undersøkt for hvorvidt området er
utsatt for ras.
Konklusjon:
Søknad om fradeling av en tomt på eiendommen 51/3 imøtekommes ikke. Ved avgjørelse er
det lagt vekt på manglende vurdering av rasfare.
Skulle det derimot bli fremskaffet en slik vurdering som tilsier at området ikke er forbundet
med fare for ras, vil en tilrå en fradeling som omsøkt.

Rådmannen
innstiller:
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Søknad om fradeling av en fritidstomt på eiendommen 51/3 imøtekommes ikke. Ved
avgjørelse er det lagt vekt på manglende vurdering av rasfare.
Skulle det derimot bli fremskaffet en slik vurdering som tilsier at området ikke er
forbundet med fare for ras, vil en tilrå en fradeling som omsøkt.

Skjervøy,

Reidar Mæland
rådmann
Eivind Mathisen
avdelingsingeniør

Skjervøy kommune
Saksutredning

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

139/07

Formannskapet

03.12.07

Arkiv
223

Saksmappe
07/01745-2

Saksbehandler

Å/L

Dato
12.11.2007

Anke - Søknad om midler til ADHD Norge Troms Fylkeslag

Vedlegg: Anke på vedtak 30.08.07 og 09.11.07 samt søknad av 16.10.07.
Adm.vedtak av 09.05.07 og 24.10.07.
Saksopplysning:
Søkeren anker på vedtaket av 09.05.07. De viser til retningslinjer for midler overført til
kommunen fra Sosial- og helse direktoratet jf. opptrappingsplan for psykisk helse som ble
vedtatt av Stortinget i 1999 og skal vare ut 2008. De viser til at minst 20% av midlene skal
gå til barn og unge. Likeså skal brukerorganisasjonene tilføres midler fra overfor nevnte
tildeling.
Videre viser de til av de i uke 32 og uke 33 gjennomførte en sommerleir for barn og en for
ungdom. Disse arrangementene ble finansiert med tilskudd 50% og ADHD- foreningen 50%.
Søknaden datert 16.10.07 gjelder tilskudd og driftsmidler for 2008.

Rådmannens
innstilling:

På grunn av den økonomiske situasjonen Skjervøy kommune er i
opprettholder vi vedtakene.

Skjervøy,

Reidar Mæland
rådmann

Skjervøy kommune
Saksutredning

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

140/07

Formannskapet

03.12.07

Arkiv
223

Saksmappe
07/02098-4

Saksbehandler

Å/L

Dato
20.11.2007

Anke på søknad om tilskudd til drift av SMISO, Troms for 2008

Vedlegg: Anke på vedtak av 06.11.07
Adm.vedtak
Søknad av 16.10.07
Saksopplysninger:
Søkeren skriver i søknad av 16.10.07 at de er det eneste støttesenteret kvinner og menn utsatt
for seksuelle overgrep som barn har mulighet å benytte seg av i fylket.
Videre opplyser de at staten går inn med 80% av budsjettet deres, men for at de skal få
statlige midler må de lokale midlene vare bevilget. Dersom kommunene trekker sin støtte,
mister de midlene fra staten.
SMISO søker Skjervøy kommune om kr. 5.000,- til drift av senteret.
Foreningen har søknadsfrist til departementet l. mars og må derfor ha svar innen 31.12.07.
Konklusjon:
Kommunen har ikke midler igjen på budsjettet for å støtte søkeren.

Rådmannens
innstilling:
På grunn av den økonomiske situasjonen Skjervøy kommune er i
opprettholder vi vedtaket.

Skjervøy,

Reidar Mæland
rådmann

Skjervøy kommune
Saksutredning

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

141/07

Formannskapet

03.12.07

Arkiv

Saksmappe
07/02356-1

Saksbehandler

Å/L

Dato
20.11.2007

Møteplan 2008

Rådmannens
innstilling
Utvalg

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Komm.styre

Formannskap
Brukerutv.
Driftsutvalg
Kult. og
fritidsutvalg
Oppvekst- og
Levekårsutv.
AMU
Regionrådet

Utvalg
Komm.styre
Formannskap
Brukerutvalg
Driftsutalg

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Kult. og
Fritidsutvalg
Oppvekst og
Levekårsutvalg
AMU
Regionrådet

Skjervøy,

Reidar Mæland
rådmann

Skjervøy kommune
Saksutredning

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

142/07

Formannskapet

03.12.07

Arkiv
151

Saksmappe
07/02374-1

Saksbehandler

Dato
22.11.2007

Budsjett og økonomiplan 2008 - 2011

Formannskapets innstilling legges fram i møte kl. 14.00.

Formannskapets
innstilling:

Skjervøy,

Reidar Mæland
rådmann

Å/L

PS 143/07

Referatsaker

RS 054/07

Salg av tidligere Solstua barnehage Bud

RS 055/07

fergekaos- kopi av brev

RS 056/07

Områder basert på marin sektor med omstillingsbehov prioritering i Troms

RS 057/07

Ad. kommunens søknad om støtte til Solovetskij prosjektet

RS 058/07

Barnehagepengene som forsvant

RS 059/07

Nord - Troms strategier

RS 060/07

Vedr. videresalg av industritomt

RS 061/07

Endring av kriteriene for tildeling av kommunale næringsfond

RS 062/07

Omstillingsutfordringer i Troms. Plan for omstilling 2007

RS 063/07

Offisielt navn på Skjervøy sentrum

