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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5565-2

Arkiv:

V00

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

1405.2009

S aksfremlegg
Utvalgssak
15/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
25.05.2009

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommene 57/5 og 7 beliggende i
Arnøyhamn
Henvisning til lovverk:
Konsesjonsloven

§

1, 9 og 11

Rådmannens innstilling
Drifisutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget viser til søknad om konsesjon og innvilger konsesjon til Ellinor Antone Martinsen
og Martin Arnold Martinsen for erverv av eiendommen gnr. 57 bnr. 5 og 7 i Skjervøy kommune
som søkt,jf. konsesjonsloven § 1,9 og 11.
Det settes følgende vilkår:
1. Bufè og rein må ikke hindres i beiting av utmarksarealene på eiendommene.
2. Det settes vilkår om at det dyrka arealet på eiendommene skal leies ut på langsiktig
skriftlig kontrakt til eventuelle nabobruk i drift.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommene har begrenset arealressurser for selvstendig
jordbruksdrift. Det er f.t. ingen andre bruk i Arnøyhamn med selvstendig jordbruksdrift.
Bolighuset opplyses å være i dårlig stand, og det må sannsynlig gjennomføres en større
påkostning, spesielt om den skal brukes til boligformål. Det er og vektiagt at datter til søkerne,
Renate Mosesen i 2008 ble innvilget konsesjon for erverv av eiendommene til samme formål.
Vedtaket kan påklages i hht. Forvaltningsloven. Eventuelle klage sendes skriftlig til Skjervøy
kommune innen 3-tre uker fra melding om vedtaket ble kjent.

Saksdokumenter:
• Søknad om konsesjoner, datert 16.04.09

Vedlegg:
Kopi av kart
Bakgrunn:
Det søkes om konsesjon for erverv av eiendommene 57/5 og 57/7 med påstående bygninger til
fritidsformål. Kjøpeavtalen er inngått i 2007.
Saksopplysninger:
Søkere: Ellinor Antone Martinsen, Opplandsgate 1 3A, 2315 Hamar
Martin Arnold Martinsen, Opplandsgate 1 3A, 2315 Hamar

Overdragere: Magda Jacobsen, Sykehusvn. 23, 3080 Holmestrand
Ann Lise Jørgensen, Myrengvn. 4, 9990 Båtsfjord
Gunn Lillian Johansen, Hellandsgt. 71, 8312 Henningsvær
Herdis Pettersen, 9055 Meistervik
Tove Irene Lieng, Moanvn, 9050 Storsteinnes
Eiendommene 57/5 og 57/7 ligger i Arnøyhamn. De har fellesgrense. I tillegg har eiendommen
57/5 en utmarksparsell på 950 daa i Grunnfjorddalen om lag 2,5 km fra hovedeiendommen.
Eiendommene har følgende arealer:
11
2
175
909
1097

daa overfiatedyrka jord
daa innmarksbeite
daa skog
daa anna mark
daa totalt, inkludert utmarksparsellen

I kommuneplanens arealdel inngår de nederste partiene av hovedeiendommene i LNF-sone 2,
mens resten og utmarksparsellen i sone 1. LNF-områder merket sone 2, er både områder av
landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse kan
tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige landbruksinteresser. I LNF-områder
merket sone 1, er områder hvor det foreligger viktige reindrifts, vilt, og frilufts og/eller
landbruksinteresser.
Når det gjelder bebyggelse på eiendommene, står bolighuset på eiendommen 57/7 og
drifisbygningen på 57/5. Avstanden mellom disse to bygningene er om lag 30 meter. Boligen
har i fig. søknaden en grunnfiate på 90 m2 oppført i to-etasjer i 1950. Driftsbygningen på 80 m2
er oppført i 1951, i tillegg naustbygg på 20 m2 fra 1960. Alle bygningene opplyses i søknaden å
være i dårlig stand.
Konsesjonssøkeme som er et ektepar er hhv. 60 og 64 år og bosatt i Hamar. De har kjøpt
eiendommene sammen med sin datter Renate Mosesen, som fikk innvilget konsesjon av
drifisutvalget i Skjervøy den 20.10.08, sak 56/08. Også ekteparet søkte konsesjon samtidig med
Renate Mosesen, men ved en glipp falt navnene på ekteparet bort under saksbehandlingen.
Formålet med konsesjonssøknaden er å bruke eiendommene med påstående bygninger til
fritidsformål.
Kjøpesummen er oppgitt til kr. 550.000,-.

Vurdering:
Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av
fast eiendom for å oppnå et effektivt vem om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet, bl.a for å tilgodese:

framtidige generasjoners behov
landbruksnæringen
behovet for utbyggingsgrunn
hensynet til miljøet, allmenne naturveminteresser og friluftsinteresser
hensynet til bosettingen

1.
2.
3.
4.
5.

I konsesjonslovens § 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer, sies
følgende:
Ved avgjørelser av søknad omkonsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det til fordel legges søærlig vekt på
1.
2.
3.
4.

om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnmessig forsvarlig pris i området
om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
om ervervet innebærer en drifismessig god løsning
om erververen anses skikket til å drive eiendommen

Det er ikke selvstendig drift på eiendommene eller andre eiendommer knyttet til bygda
Arnøyhamn. Nærmeste bruk med jordbruksdrift ligger på Haugnes, vel 5 km fra omsøkte
konsesjonseiendommer. Dette bruket leier 137 daa fulldyrka jord om lag i km fra
konsesjonseiendommene. Eiendommene 57/5 og 57/7 er ubebodde, noe de har vært i om lag 15
år. Dette kan ha påvirket vedlikeholdet, siden det i konsesjonssøknadene opplyses at bygningene
er i dårlig stand.
Vurdert ut i fra landbruksmessige forhold, er det ikke sterke momenter for ikke å innvilge
konsesjonssøknaden. Det mest nærliggende er beiting av bufè og rein på utmarksparsellen. Her
bør det settes vilkår om at dette ikke må hindres i framtida. Videre vilkår om at det dyrka arealet
leies ut på langsiktig skriftlig kontrakt til eventuelle nabobruk i drift med behov for tilleggsjord.
Ved vurderingen er det og vektlagt at det allerede er gitt konsesjonsinnvilgelse til søkemes
datter for erverv av disse to eiendommene, og at ekteparet allerede da hadde søkt om konsesjon
med samme begrunnelse og formål som datteren Renate Mosesen.
Konklusjon:
Teknisk sjef viser til søknadene og saksutredningen og tilrår at konsesjon innvilges som søkt.
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Skjervøy kommune

Arlcivsaknr:

20092290-7

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

07.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato j
25.05.2009

Søknad om deling av eiendommen 49/5 på Vest Kågen
Henvisning til lovverk:
Jordiovens

§ 9 og 12.

Rådmannens innstilling:
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Drifisutvalget i Skjervøy viser til jordiovens § 9 og 12 og godkjenner fradeling av 2,5 daa
annet uproduktiv areal på eiendommen gnr. 49 bnr. 5 i Skjervøy kommune for oppføring av
fritidshus som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen ikke berører produktive arealer i drift, og at
eiendommen og området ikke er bebodd etter at områdene på vestsiden av Kågen ble fraflyttet
for flere ti år siden.

Vedtaket kan påklages i hht. Forvaltningsloven. Eventuell klage sendes skriftlig til Skjervøy
kommune, Teknisk etat, 9180 Skjerøy innen 3-tre uker fra vedtaket er mottatt.

Saksdokumenter:
• Søknad om deling, datert 22.01.09
• Skriv fra Teknisk etat, datert 04.03.09
Vedlegg:
Flybilde
Bakgrunn:
Det søkes om fradeling av en parsell på ca. 2,5 daa beliggende på vestsiden av Kågen, tomta
skal brukes til oppfring av fritidsbolig.

Saksopplysninger
Søker: Håkon Samuelsen, Nordveien 4A, 9180 Skjervøy
Erverver: Hans Samuelsen, 7091 Tiller
Eiendommen som består av tre parseller ligger på vest siden av Kågen i området ved
Storsandnes. Ifig. gårdskart fra Nijos har eiendommen et totalareal på 397 daa annet uproduktivt
areal. Av flybilde framstår tomteområde som tidligere dyrka jord, men området har ikke vært
utnyttet i jordbruksmessig sammenheng på flere ti år, etter eiendommen og området ble
fraflyttet. I dag brukes omådene bare i ferie- og fritidssammenheng. Området er vegløst.
Den omsøkte tomt ligger i LNF-sone 2, hvor det er områder av landbruksmessig betydning og
områder hvor spredt bolig- og ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.
Vurdering etter jordioven:
I jordiovens § 12 framgår at den som vil dele en eiendom som er nytta eller kan nyttest til
jordbruk eller skogbruk må ha delingssamtykke. Med eiendom menes og retter som ligger til
eiendommen og parter i sameie. Forbudet mot deling gjelder og forpaktning, tomtefeste og
lignende leie eller bruksretter til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller
ikke kan siest opp av eieren (utleier). Vilkårene for å gi samtykke til deling er enten at
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller at deling er forsvarlig ut fra hensyn til den
avkastning eiendommen kan gi.
I dette tilfelle gjelder søknaden fradeling av en tomt på tidligere dyrka jord, men som nå har
ligget brakk i flere ti år. Fradelingen får derfor ut fra situasjonen ingen betydning for
eiendommens avkastningsevne.
Vurdering:
Eiendommen og området er fraflyttet. Det er vel 5 km til nærmeste veg ved Lutberg. Det
tidligere dyrka arealet på eiendommen har lenge ligget brakk, og det antas at fradelingen ikke
får betydning for eiendommens avkastningsevne.
Konklusjon:
Teknisk sjef viser til saksutredningen og tilrår fradeling som søkt.

:
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Skjervoy kommune

Arkivsaknr:

2009/2520-7

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

08.05.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
25.05.2009

Søknad om deling av eiendommen 64/42 i Årviksand
Henvisning til lovverk:
Jordlovens § 9 og 12.
Rådmannens innstilling:
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget i Skjervøy viser til jordiovens § § 9 og 12 og godkjenner fradeling av 1,0 daa med
påstående bolighus bestående av annet areal og innmarksbeite på eiendommen gnr. 64 bnr. 42 i
Skjervøy kommune som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke har selvstendig drift og små ressurser
for slik drift og at jordstykket er vanskelig å utnytte på grunn av arronderingen. Siden arealet
består av innmarksbeite har arealet forholdsvis liten avkastningsevne.
Vedtaket kan påklages ihht. Forvaltningsloven. Eventuell klage sendes skriftlig til Skjervøy
kommune, Teknisk etat, 9180 Skjervøy innen 3-tre uker fra vedtaket ble mottatt.
Saksdokumenter:
• Søknad om deling, datert 12.02.09
• Skriv fra Teknisk etat, datert 04.03.09
Vedlegg:
Flybilde
Bakgrunn:
Det søkes om fradeling av en parsell på 1,0 daa med påstående bolighus til fritidsformål,
beliggende 100 meter sør for Sørmoloen i Årviksand.

Saksopplysninger:
Søker: Ove Nilsen, 9195 Årviksand

Erverver: Svein-E. Nilsen, Mellomåsen 136, 1414 Trollåsen
Eiendommen består av to små parseller beliggende på nord og sørsiden av Sørmoloen. Tomta
ligger i LNF-sone 2, hvor det er områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt
bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.
Ifig. gårdskart fra Nijos har eiendommen et totalareal på 27 daa, fordelt på 2,2 daa fulldyrka
jord, 20,7 daa annet markslag og 4,5 daa ikke klassifisert areal.
Det er ikke selvstendig landbruksdrift på eiendommen, men deler av eiendommen har over noen
år blitt utnyttet som innmarksbeite av nabobruk i drift. Innmarksbeite er areal som ikke er dyrka,
men areal hvor minst halvparten består av plantedekke som kan beites.
Søkeren har over telefon opplyst at der tidligere er foretatt tre fradelinger på eiendommen. Den
siste er fradeling av en fritidstomt beliggende inn mot omsøkte tomt med påstående bolig.
Eiendommen har i dag to bolighus, denne som nå skal overdras til eldste sønn, og boligen som
søkeren selv bebor.
Vurdering etter jordioven:
I jordiovens § 12 framgår at den som vil dele en eiendom som er nytta eller kan nyttest til
jordbruk eller skogbruk må ha delingssamtykke. Med eiendom menes og retter som ligger til
eiendommen og parter i sameie. Forbudet mot deling gjelder og forpaktning, tomtefeste og
lignende leie eller bruksretter til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller
ikke kan siest opp av eieren (utleier). Vilkårene for å gi samtykke til deling er enten at
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller at deling er forsvarlig ut fra hensyn til den
avkastning eiendommen kan gi.

I dette tilfelle gjelder søknaden fradeling av 1,0 daa, hvor deler er brukt som innmarksbeite. Fra
før er der foretatt tre fradelinger på eiendommen. Området har i dag mindre interesse som
landbruksressurs både på grunn av arronderingen og avkastningsevnen på jordstykket, der den
ligger inneklemt mellom to veier, boliger og fritidsbebyggelse.
Vurdering:
Eiendommen har ikke arealressurser for selvstendig landbruksdrift, men har over noen år vært
utnyttet som innmarksbeite, men er i dag ikke lite aktuelt for slik utnyttelse på grunn av
arronderingen og avkastningsevnen.
Konklusjon:
Teknisk sjef viser til saksutredningen og tilrår fradeling som søkt.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5566-1

Arkiv:

K40

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

14.05.2009

S aksfremlegg
Utvalgssak
18/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
25.05.2009

Felling av elg i Skjervøy kommune 2009
-

Henvisning til lovverk:
Viltiovens

§

16 og 17.

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget viser til saksutredningen i forbindelse med fellingstilatelser på elg i Skjervøy i
2008 og innvilger følgende fellingstillatelser:
Kågen Utmarkslag 2 dyr, fordelt på i valgfri og 1 kalv
Kågen Grunneierlag 2 dyr, fordelt på 1 valgfri og 1 kalv
Nord-Uløy jaktlag 3 dyr, fordelt på i voksen okse, 1 voksen ku og 2 kalver
Jaktlagene må kunne stille, eller ha avtale om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore
opp dyr ved eventuell skadeskyting.
Vedtaket kan påklages i hht. Forvaltningsloven. Eventuell klage sendes skriftlig til Skjervøy
kommune, Teknisk etat, 9180 Skjervøy innen 3-tre uker fra melding om vedtaket ble mottatt.

Bakgrunn:

Tildeling av fellingstillatelser for elg i Skjervøy kommune

—

2009.

Saksopplysninger

I Skjervøy kommune er det tre godkjente eigvald. To av disse ligger på Kågen, henholdsvis
Kågen Utmarkslag beliggende på Vest-Kågen og Kågen Grunneierlag beliggende på
Taskebyhalvøya.
Kågen:

Fram til høsten 2007 ble det observert mange dyr på Kågen. Etter det har det imidlertid vært
observert forholdsvis lite dyr. Dette kan ha sammenheng med tidligere fellingstillatelser, men
også at det vinteren 2006/2007 var mange elgpåkjørsler med dødelig utgang for seks dyr. Et
annet forhold som det er kommet rapporter på, er at elgen svømmer fram og tilbake mellom
Kågen og fastlandet, noe som bidrar til varierende elgbestand.
Som et resultat av få observerte dyr, besluttet Kågen Utmarksiag og ikke delta i eigjakten høsten
2008. Kågen Grunneierlag foretok jakt, og felte et valgfritt dyr som tildelt av driftsutvalget. I
fig. meldinger fra jaktiagene på Kågen er det blitt observert en økning i antall dyr på øya, det
antydes et antall på 25-30 dyr for hele Kågen. Dette gir grunn for en forsiktig optimisme, og en
liten økning i antall fellingstillatelser i forhold til fjoråret.
Nord-Uløy:
Nord-Uløy omfatter Skjervøy kommunes del av Uløya. I tillegg er det to jaktiag på den delen
som tilhører Nordreisa kommune. Det er å anta at Uløya har felles eigstamme, noe
viltforvaltningen i de to kommunene må ta hensyn til.

Vlltforvalters vurdering:
En bør fortsatt være varsom med å ikke ta ut for mange dyr, for at elgantallet skal ha muligheter
for stabilisere seg på et forsvarlig nivå, ved rekruttering gjennom en fast eigstamme.
En vil ovenfor driftsutvalget i Skjervøy, som viltnemnd i kommunen foreslå flgende uttak på
de respektive elgvaldene:
Kågen Utmarksiag 2 dyr, fordelt på lvalgfri og i kalv.
Kågen Grunneierlag 2 dyr, fordelt på i valgfri og i kalv
Nord-Uløy jaktiag 4 dyr, fordelt i voksen okse, i voksen ku og 2 kalver
Jaktiagene må kunne stille, eller ha avtale om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore
opp dyr ved eventuell skadeskyting.
Konklusjon:
Teknisk sjef viser til saksutredningen og tiltrer forslaget til antall fellingstillatelser i Skjervøy
kommune for 2009.
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Vedlegg
i Særutskrift økonomiplan 2009-20 12, drift
2 Særutskrift økonomiplan 2009-20 12, investering

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

Kommunen har vedtatt økonomirapportering hver vår og høst.

Økonomirapport:
Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde:

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

Det ser pr. i dag ut for at forbruk er i tråd med budsjett. På inntektssiden er det lav inntekt på
byggesaksgebyr så langt. Dette kan forklares med at det er mindre byggeaktivitet om vinteren.

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

Øvrig drift ser så langt ut for å holde seg innenfor budsjett.
652, Feling:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk] inntekt er i tråd med budsjett.
660, Utleieboliger:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk] inntekt er i tråd med budsjett.
670, Kommunale bygg:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk] inntekt er i tråd med budsjett.
671, Parker! idrettsanlegg:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk] inntekt vil være i tråd med budsjett.

675, Renhold:
Det ser pr. i dag ut for at forbruk! inntekt stort sett er i tråd med budsjett.

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

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

22. Fornybar energi
I f. sak 31/09 ble det vedtatt i pkt. 2 at kr. 37 000,- søkes innarbeidet i økonomiplanen i juni09. Sak vedlagt.
Teknisk etats rammer økes med kr. 37 000,23. Brannvesenet
Etter arbeidstilsynets krav til hjelmer viser det seg at vel halvparten av hjelmene som er i
bruk i Skjervøy brann- og redning ikke tilfredstiller kravene. Dette medfører en ekstraordinær
kostnad og som følge av dette må det gjøres innkjøp av nye hjelmer for å erstatte de gamle.
En ekstraordinær kostnad på kr. 45 000,P.g.a arbeidstilsynets krav økes etatens rammer med kr. 45 000,24. Planlegger
Viser til årsmelding der behovet for planlegger er meldt, samt til redegjørelse i
kommunestyret de 6/5-09. Planarbeidet i kommunen er ikke tilfredsstillende. Det er mangel
på ressurser. Etaten har et sterkt ønske om å styrke bemanningen med en planleggerstilling.
Dette for å imøtekomme nye krav i.h.h.t ny Plan- og bygningslov, samt ha muligheten til å
følge opp og revidere de planer man allerede har. Det trengs midler til lønn og drift.
Teknisk etats rammer økes med kr. 350 000,- i 2009 og kr. 700 000,-fra 2010.
25. Flytting av kartserver
Alle program og data skal flyttes fra kartserveren i Nordreisa og bygges opp på nytt i
Olderdalen. Dette er en følge av kartsamarbeidet og vil for Skjervøy kommune sin del bety
en kostnad på kr. 74 000,-. Vi har ikke særlig valg, dette må vi ta del i for fortsatt kunne være
med i samarbeidet mellom de andre kommunene.
Teknisk etats rammer økes med kr. 74 000,-

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

Prioriteringstabell for drift.
Prioritering
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tiltaksnr.
24
27
23
21
20
25
26
19
22
13
2
14
16
9
10
11

17
18
19
20

7
15
12
18

Tiltaksnavn
Planlegger
Brøyting av vei
Brannvesenet
Tiltak mot måsen
Driftsutvalgets disposisjon
Flytting av kartserver
IUA- kontingent
Vedlikehold av grøntanl.
Fomybar energi
Kommunalebyggogboliger
Sikring kommunale bygg
Miljøgruppe
Havneforvaltningen
Rydding skog og kratt
Veivedlikehold, skilt
Veivedlikehold,
Sandvågveien
Utbedring av rekkverk
Skøytebanen
Vann
Asfalt

2009

2010

2011

2012

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

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

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

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

80
150
80
2 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Det er tatt utgangspunkt i prioriteringer gjort i driftsutvalget høsten 2008. Tiltak som er
innvilget er tatt ut og nye lagt inn ut fra teknisk sjefs vurderinger.
Tiltak i forhold til investering:
8. Boligsprinkling av Malenaveien 2-4
I forbindelse med brannteknisk vurdering av Malenaveien 2-4 er det avdekket forhold som
må forbedres i forhold til brannsikkerheten. Det anbefales at det gjennomføres! innstalleres
en boligsprinkling. Det vil mest sannsynlig bli et forskrifiskrav om sprinkling i slike boliger
om få år. Alternativet er andre bygningstekniske forbedringer. Boligsprinkling vil være en
kostbar løsning, men helt klart å anbefale. Det anbefales at for å få sikkerheten på plass i
Malenaveien 2-4 investeres i et boligsprinkleranlegg. Det er gjort et estimat over kostnadene
ved dette og kostnadene vil være ca. kr. 3 125 000,Forslag: Investering bevi1es med kr. 3 125 000,- i 2009.
Prioriteringstabell for investering:
Prioritering
i
2

Tiltaks Tiltaksnavn
-nr.
Sprinkling Malenavn. 2-4
8
2
Landfester Sandvågen
Nytruck
6
5
Bil Skjervøyterminalen
Hjullaster
1
4
Rotortilt

Yngve Volden
Teknisk sjef

2009
3 125
100
400
300
1200
120

X 1000
2010
0
0
0
0
0
0

2011

2012

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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økonomiplan 2009-2012, drift, teknisk sektor
I det påfølgende har teknisk sjef lagt fram ønsker til driftbudsjettet for økonomiplanperioden
2009-2012.
Selv om kommunens økonomi ikke skulle tilsi økte rammer til drift, så har teknisk sjef valgt
å fokusere på de behov, utfordringer og ønsker som etaten har.
Saken tar for seg tiltak i forhold til drift. I saken listes først opp tiltak i uprioritert rekkefølge.
Prioriteringen fremkommer i tabell til slutt.

Tiltak. 1. Lønn og pensjon 2009
Totalt har etaten et økt lønns- og pensjonsbehov på kr.716 000,- kommende budsjettår.
Forhandlingene for NITO er ikke gjennomført og det tas forbehold om økt behov for lønn og
pensjon etter at disse forhandlingene er gjennomført.

Forslag: økt ramme kr. 716 000,- fra 2009.
Tiltak. 2. Sikring av kommunale bygg
Etter en serie med innbrudd i skoler og bamehager i Skjervøy kommune ble det oppretta en
gruppe som skulle se på sikring av kommunale bygg. Det har vært sett på en løsning for å
sikre bygninger med overvåkning og nøkkelsystemer. I tillegg er det sett på bygningsendring
som endring av vegger/dører. Etter at sentrale personer er sluttet og ikke erstattet, har det
ikke vært arbeidet med problemstillinga det siste året.
Det man fortsatt ser for seg er verdt å satse på i første omgang er adgangskontroll /
nøkkelkort. Dette for bedre kontroll med adgang til de forskjellige bygg og å få bukt med
problemet med nøkler på avveie.
For å komme i gang med å innføre dette i de kommunale bygg ber etaten, i første omgang,
om å få tilført kr. 100 000,- for å starte arbeidet med sikring av kommunale bygg. Og kr.
50 000,- påfølgende år i økonomiplanperioden.

I

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 100.000,- i 2009 og
kr. 50 000,- videre i planperioden
Tiltak. 3. Prosjekt renhold
Det ser ut som det blir vanskelig å etterleve ytterligere innsparing på renhold i 2009.
Innsparingene går ikke så fort som forutsatt, dette kommer av at prosjektet ikke klarer å
oppnå effektene med rullering og omlegging av renholdsrutiner slik som ønsket. Dette gjør at
etaten vil be om at nivået på renhold opprettholdes som dagens i 2009. Det har vært gjort
tiltak for å prøve å fl prosjektet til å fungere bedre. Det har enda ikke lyktes helt. Har tro på
at dette kan forbedre seg når vi fir ansatt vedlikeholdsleder slik at renhold kan få en bedre
oppfølging og styring.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 125.000,- i 2009.
Tiltak 4. Kommunale avgifter
Når inntekten er fastsatt for vann- og kloakk må den del som kommunen selv må betale for
kommunale bygg og boliger, koipenseres for.

• Tiltak: Hva rammen må økes med er foreløpig uavklart
Tiltak 5. Arnøyhamn barnehage
Arnøyhamn barnehage startet opp igjen høsten 2008. Dette medfører ekstra utgifter til
renhold, vedlikehold, strøm, osv. Dette er beregnet til kr. 125 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 125 000,- fra 2009.
Tiltak 6. økte strømutgifter
Som resultat av økte strømpriser og gjennomgang og berejiing av 7
rømutgen
strømforbruket er det beregnet at strømutgiftene med samme prisnivå som i august mnd. i år
vil øke med ca. kr. 2 500 000,-. Beløpet må tilføres etaten for 2009.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 2 500 000,- fra 2009.
Tiltak 7. Tilbakeføring og utbedring av ødelagt rekkverk

Det er en del ødelagt rekkverk langs de kommunale veiene. I Rønning Østgaards vei er det
fjernet en del meter rekkverk p.g.a at det var fullstendig ramponert. Etaten ønsker å rette opp
de ødelagte rekkverkene samt tilbakeføre rekkverket i Rønning østgaards vei. Til dette
trenger etaten å få tilført kr. 80 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 80 000,- i 2009.
Tiltak 8. Brannvesenet
Skjervøy brann- og redning har fortsatt behov for utdanning av personell. I løpet av 2 år
er det behov for utdanning av 8 nye konstabler. Det er igangsatt kurs i kurs i samarbeid
med de andre kommunene i Nord- Troms, høsten 2008. Etaten ber om at det bevilges
midler til dette med et beløp på kr. 100.000,Det er også behov for et brannalarmanlegg på brannstasjonen. Behovet er på kr. 40.000.
For å bevare portene i brannstasjonen bedre er det behov for to portheiser. Kr. 30 000,Det MÅ anskaffes en industrivaskemaskin for vask av utrykningsbekledriingen. I røyk
dannes det giftige partikler som legger seg på klærne. Disse er meget giftige og
kreftfremkallende. Klærne MÅ og SKAL vaskes etter hver innsats med befatning med
røyk. Kr. 50 000,-. Dette er lovpålagt.
Det er ment at utdanningen av konstablene skal gå over 2 år, i 2008/09 og i 2009/10
-

-

-

-

Forslag: Brannvesenets rammer økes med kr. 170.000 i 2009 og
50.000 i 2010.

I

Tiltak 9. Rydding skog! kraft
Det har vært prøvd å rydde skog! kratt langs de kommunale veiene de siste år. Veiene holder
mange plasser på å “vokse” igjen. Etaten har fortsatt behov for rydding av veistrekninger
samt siktrydding i kryss og vil be om kr. 50 000,- til dette.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 50.000 fra 2009.
Tiltak 10. Veivedlikehold, skilt
Mange av trafikkskiltene som står rundt onikring er falmet og i dårlig forfatning. Dette gjør at
mange av skiltene er vanskelig å tyde. Etaten har også en vedtatt skiltplan å forholde seg til,
her mangler en del oppdatering av skilting og etaten vil derfor be om kr 50 000,- til
rehabililtering! utskifting! supplering avskilting.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 50000,- i 2009.
Tiltak 11. Veivedlikehold, Sandvågveien
Sandvågveien på Kågen trenger sårt en oppjustering. Veien er helt “utslitt” og trenger, i
første omgang å gruses opp. Det blir hvert år gjort en eller annen form for “nødreparasjon”
for at veien er i så dårlig forfatning. Blir ikke dette gjort kan det føre til at veien ikke vil
kunne brøytes. Kostnad 450 000,-

Forslag: økt ramme kr. 450.000,- i 2009.
Tiltak 12. Vann
Innbruddsalarm til vannverket. Kostnadsberegnet til kr. 80.000.

Forslag: økt ramme kr. 80.000,- 12009.
Tiltak 13. Kommunale bygg og boliger, ansvar 670 og 660
Kommunale bygg og boliger har fått tilført en del mer vedlikeholdsmidler. Likevel så trengs
det tilført midler for spesielt kostbare tiltak:
•
•
•
•

•
•

Arnøyhamn skole trenger nytt taktekke på bassengdelen grunnet gammel oppsprukket
papp som det er lekkasje i. Kostnad på kr. 250 000,-.
Skjervøy bameskole trenger nytt taktekke på nest gamleste del av samme grunn som i
Arnøyhamn. Kostnad kr. 250 000,Rådhuset har en forferdelig mørk forside, her trengs det utelys. I samme omgang bør
“skiltet” Skjervøy Rådhus lyses opp. Kostnad kr. 50.000,Taket på Rådhuset begynner å bli i dårlig forfatning. Takstein ramler ned på grunn av at
lekter råtner opp og spiker rustes av. Faller det takstein ned som treffer noen eller noe kan
det som følge av dette føre til store alvorlige skader. Spørsmålet er om en skal erstatte
skifertaket med Decra takplater. En slik kostnad vil grovt regnet komme på ca. 500 000,Skoleveien 10 har gammelt dårlig etemittak og dårlige takrenner, dette trengs nytt.
Kostnad kr. 150.000,Det samme som Skolevn. 10 gjelder for øvre Ringvei 7. kostnad kr. 150 000,-

Totalkostnadene for ovemevnte tiltak er kr. i 350 000,-. Teknisk sjef foreslår at behovet
bevilges innen en 2-års periode. Det delegeres til etaten å prioritere tiltakene.

Forslaq: Økt ramme kr. 675 000,- i 2009 oq 2010

Tiltak. 14. Miljøgruppe
På initiativ fra næringslivet i Skjervøy og i samarbeid med Skjervøy kommune er det etablert
ei miljøgruppe som skal følge opp og påpeke uoverensstemmelser når det gjelder miljø. Til å
kunne utføre denne oppgaven trenger gruppa en “port” med midler for kunne iverksette tiltak.
Kostnad kr. 150 000,-

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 150.000 fra 2009
Tiltak. 15. Skøytebanen
For enklere å legge is og sikrere bruk av skøytebanen er det behov for å legge ei grøft i rør,
f’l1masser samt asfaltering. Totale kostnader til dette er kr. 150 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 150.000 i 2009
Tiltak. 16. Havneforvaltningen
• Inspeksjon brygger, Skjervøy og Årviksand. Kostnad kr. 100.000
• Refa. Oppgradering av fenderverket. Kr. 50.000
Behovet for vedlikehold på havneforvaltningen i denne omgang er kr. 150 000,-.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 150.000,- 12009
Tiltak. 17. Kalleie, havneforvaltningen
I forhold til kaileie i Arnøyhamn er ikke dette enda avklart. Skjervøy kommune har fått en
henvendelse fra fiskemottaket i Amøyhanin ang. dette, som vil bli forelagt formannskapet.
Kommer en ikke til en avtale må inntektsrammen reduseres.

Forslag: Hva rammen event. må reduseres med er uavklart.
Tiltak. 18. Asfalt
Følgende veier trenger ny asfalt:
• Industriveien
• Troliveien
• Ringveiene
• Nedre del av Klaus Dreyers vei
Totalkostnadene for ovemevnte vil være ca. kr. 2 000 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 2 000 000,- I 2009.
Tiltak. 19. Vedlikehold av grøntanlegg.
Skjervøy kommune har hatt avtale med Skjervøy ASVO for vedlikehold av grøntanleggene
på Skjervøy. For å få avtalene mer langsiktige og forutsigbare og inneholdende de arealer
som trenger vedlikehold, trenger etaten tilført kr. 200 000,-. I dag overføres kr. 150 000,- fra
Sentraladministrasjonen for dekning av avtalen. Dette forutsetter at ASVO tar inn
sommerarbeidsplasser. Hvis teknisk etat får tilføres kr. 200 000,- til grøntvedlikehold kan de
150 000,- fra Sentraladministrasjonen disponeres ved at Skjervøy kommune selv tar inn og
driver sommerarbeidspiassene til sårt tiltrengt ytre vedlikehold på kommunale boliger og
bygg.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 200 000,- fra 2009.

Teknisk sjefs
Innstilling:
Driftsutvalget gjør følgende vedtak:
Kommunestyret har i sak 33l08vedtatt følgende ramme for perioden 2009 2011:
Utgift:
Inntekt:
2009: kr. 41 619 000,kr. 22 692 000,2010: kr.41411000,kr.22572000,2011: kr.41401000,kr.22557000,2012: kr. 41 879 000,kr. 22 557 000,I ramma ligger følgende kutt:
2009: kr. 350 000,2010: kr. 478 000,2011: kr.478 000,Driftsutvalget vedtar foreslår slik konkretisering av rammekuttene:
2009: Teknisk etats andel av kutt som følge av endring i skolestrukturen på
Arnøy kr. 250 000,Redusert vedlikehold bygg! bolig kr. 100 000,20 10: Teknisk etats andel av kurt som følge av endring i skolestrukturen på
Arnøy kr. 378 000,Redusert vedlikehold bygg! bolig kr. 100 000,2011: Teknisk etats andel av kurt som følge av endring i skolestrukturen på
Arnøy kr. 378 000,Redusert vedlikehold bygg! bolig kr. 100 000,—

2. Driftsutvalget vedtar nedenforstående prioriteringer.
X 1000
Priori- Tiltaks- Tiltaksnavn
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1
i
Lønn og pensjon
716
2
6
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0
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0
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Behandling i Driftsutvalget 20.10.2008:
-

Forslag fra Nils Alm:
Nytt pkt 3:
Driftsutvalget ber om rask vurdering av hvilke innsparinger på strøm ENØK-tiltak kan føre
til for kommunale bygg og anlegg.
Målet må være å f tiltak og eventuelt reduserte utgifter på drift inn i økonomiplan for 20092012.
Tiltak 20
Det avsettes kr. 200 000.- til driftsutvalgets disposisjon bl.a. for å kunne iverksette
utredninger og mindre tiltak i samråd med eksteme parter.
Tiltaket ønsket som prioritering nr 3.
Forslag fra Jan Roger Johansen:
Driftsutvalget gjør følgende omprioriteringer. Tiltak nr 13 prioriteres som nr. 5 i rekkefølgen.
Den øvrige rekkefølgen opprettholdes.

Vedtak i Driftsutvalget 20.10.2008:
-

Avstemming:
Pkt 1, enstemmig vedtatt
Forslaget fra Nils Alm:
Forslag til nytt tiltak pkt 20, settes som prioritet nr 3.
Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Jan Roger Johansen:
Tiltak nr 13 prioriteres som nr. 5 i rekkefølgen.
Enstemmig vedtatt
Forslag til nytt pkt 3.
Enstemmig vedtatt
DVS følgende er vedtatt:
Prioritering
1
2
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4
5
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1
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0
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0
0
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0
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20

4

Rydding skog og kraft
Veivedlikehold, skilt
Veivedlikehold,
Sandvågveien
Utbedringavrekkverk
Skøytebanen
Vann
Asfalt
Kai/eie,
havne fotvaltningen
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?
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PKT 3.
Driftsutvalget ber om rask vurdering av hvilke innsparinger på strøm ENØK-tiltak kan føre
til for kommunale bygg og anlegg.
Målet må være å få tiltak og eventuelt reduserte utgifter på drift inn i økonomiplan for 20092012.

Skjervøy kommune
Teknisk etat

«MottakerNavn»
«Kontakt»
«Adresse»
«Postnr» «PostSted»

Deres ref:

Vår ref: (bes oppgitt ved svar)
08/01023-8

Saksbeh:
Yngve Volden

Arkivkode:

Dato:
21.10.2008

Særutskrift: økonomiplan 2009 2012, investering, teknisk
sektor
-

Saken følger vedlagt.

Grethe Ihiang
sekretær

Skjervøy kommune
Saksutredning

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

64/08

Driftsutvalget
Formannskapet

20.10.08
22.10.08

Arkiv

Saksmappe
08/01023-6

Saksbehandler

Yngve Volden

Å/L

I

Dato
10.10.2008

økonomiplan 2009 2012, investering, teknisk sektor
-

I det påfølgende har teknisk sjef lagt fram ønsker til investeringsbudsjettet for
økonomiplanperioden 2009-2012.
Selv om kommunens økonomi ikke skulle tilsi økte rammer til investering, så har teknisk
sjef; likevel, valgt å fokusere på de behov, utfordringer og ønsker som etaten har.
Saken tar for seg tiltak i forhold til investering. I saken listes først opp tiltak i uprioritert
rekkefølge. Prioriteringen fremkommer i tabell til slutt.

Tiltak 1. Ny hjullaster
Hjullasteren Skjervøy kommune har er fra 1997. Den begynner å bli tilårskommen og
reparasjonene begynner å melde seg. For å opprettholde servicen og det høye nivået på
snøbrøytinga utført av Skjervøy kommune er det et ønske om at det bevilges kr. i 200 000,til kjøp av ny hjullaster.

Forslag: Investeringsprosjektet bevilges kr.1 200 000,- i 2009.
Tiltak 2. Havneforvaltningen
• Landfester Sandvågen. Kr. 100.000
Behovet begynner å vise seg i forhold til at Indre havn er fylt opp.

Forslag: Investering bevilges med kr. 100 000,- i 2009.

I

Tiltak 3. Bil
Det er i dag et stort behov for bil til bruk ved teknisk etats administrasjon. Størst behov er det
på oppmålingsavdelinga. I dag er vi avhengige av ledig bil hos anleggseksjonen. Teknisk sjef
foreslår at det kjøpes en brukt bil for bruk av oppmålingsavdelinga til en verdi av 100 000,-

Forslag: : Investering bevilges med kr. 100.000,- i 2009.
Tiltak 4. Rotortilt
Skjervøy kommune investerte i ny gravelaster i 2008. I den forbindelse er det ønskelig å
investere i rotortilt for bedre kunne utføre enkelte oppgaver. Fordelen med rotortilt er at
skuffa på bakgraveren kan snus 360 grader og dermed kommer en bedre til vanskelige plasser
samt enkelte oppgaver lar seg enklere utføre.

Forslag: Investering bevilges med kr. 120.000,- i 2009.
Tiltak. 5. Ny truck, Skjervøyterminalen
Ved Skjervøyterminalen er det to trucker. En leases og en ble overtatt ved overtakelsen fra
Nor- Cargo. Den som ble overtatt er moden for utskiftning, den var allerede tilårskommen
og slitt ved overtakelsen, den er ikke lenger å lite på. Det er behov for to trucker for å
opprettholde driften og effektiviteten ved terminalen. En ny truck koster ca. kr 350400 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 400.000,- i 2009.
Tiltak. 6. Ny bil, Skjervøyterminalen
Terminalen har behov for en ny varebil som skal erstatte en eldre bil fra 1990. Bilen som er i
bruk i dag vil mest sannsynlig ikke bestå EU- kontrollen i februar neste år. Det vil i alle fall
føre til uhensiktsmessig store utgifter for å holde den i stand. Bilen holder på å ruste opp.
Bilen brukes til godstransport av mindre kvantum over kortere og lengre distanser, den
brukes også til registrering av båtanløp/ kaianløp i Skjervøy havn. Behovet for ny bil er
sterkt og vil koste ca. kr. 300 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 300 000,- i 2009
Tiltak 7. Tømmestasjon bobileri busser
Alle kommuner i Norge har lovpålagt plikt til å ha tømmestasjon for bobiler. I
Forurensingslovens paragraf 26, 2. ledd, står det klart: “Kommunen skal også sørge for
nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v.” Dette må også
følges opp av Skjervøy kommune og kostnadene for en slik tømmestasjon for helårsdrift vil
holde seg innenfor ei ramme på kr. 150 000,-

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 150 000,- i 2009.

Teknisk sjefs
innstilling:

Driftsutvalget vedtar nedenforstående prioriteringer.
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Behandling i Driftsutvalget 20.10.2008:
-

Forslag fra Jan Roger Johansen:
Tiltak nr. i utgår fra investeringsåret 2009 og tas opp ved behov fra 2010.
Forslag til endring av innstillinga fra Kolbein Simonsen:
Forslag om å utsette tiltak nr 5, 3, 6, i og 4 på teknisk sektor inntil behovet er diskutert.
Når det gjelder maskininvestering på teknisk sektor så bør en først diskutere om behovet kan
løses på annen måte.
Kan en leie inn aktuelle maskiner/biler?
Kan en konkurranseutsette aktiviteter som krever maskininvestering?
Kan en samordne bruken av allerede innkjøpte kommunale maskiner/biler?

Forslag fra Nils Alm:
Tiltak nr 7 “Tømmestasjon” prioriteres som nr. 1.
Tiltak nr 2 “Landfeste” prioriteres som nr 2.

Vedtak i Driftsutvalget 20.10.2008:
-

Avstemming:
Forslaget fra Nils Alm:
Enstemmig vedtatt
Forslaget fra Jan Roger Johansen
Enstemmig vedtatt
Forslag til endring av innstillinga fra Kolbein Simonsen mot den nye innstillinga:
Vedtatt mot en stemme.
Vedtak er som følgende:
Tiltak nr 7 “Tømmestasjon” prioriteres som nr. 1.
Tiltak nr 2 “Landfeste” prioriteres som nr 2.
Tiltak nr 5, 3, 6, i og 4 på teknisk sektor utsettes inntil behovet er diskutert.
Når det gjelder maskininvestering på teknisk sektor så bør en først diskutere om behovet kan
løses på annen måte.
Kan en leie inn aktuelle maskiner/biler?
Kan en konkurranseutsette aktiviteter som krever maskininvestering?
Kan en samordne bruken av allerede innkjøpte kommunale maskiner/biler?

Postadressc:
Postboks 145-G
QIRQ Ç1CTFRVQV

Tclcfon:
Tclcfaks:

77 77 55 00
77 77 55 Ol

Bankgiro:
Postgiro:

474005 04578
0803 59 76907
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PS 20/09 Referatsak

FISKERIDIREKTORATET
Region Troms

Ishavsrøye AS
Boks3l

Saksbehandler:
Telefon:

Frode Arnijot Mikalsen
41687814

9189 SKJERVØY

Seksjon:
Vår referanse:

Region Troms forvaltningsseksjon
33
09/853

Deres referanse:
Vår dato:
Deres dato:

10.03.2009

—

Att:

T-S-8 ISHAVSRØYE AS 963847947: VEDTAK OM INNDRAGNING AV
TILLATELSE

Det vises til vårt brev av 08.01.2009 Ishavsrøye AS fikk forhåndsvarsel om inndragning av
tillatelsen T-S-8 på grunn av manglende aktivitet.
Vi kan ikke se å ha fått noen tilbakemelding på vårt forhåndsvarsel.
På bakgrunn av overnevnte, har Fiskeridirektoratet region Troms fattet følgende vedtak:
Tillatelsen med registreringsnummer T-S-8 for klekking av rogn og produksjon av settefisk av
røye, samt matfiskproduksjon av røye, på lokaliteten Lille Kobbepollen (lok.nr. 10714) i
Skjervøy kommune er med dette inndratt og slettet i akvakulturregisteret.
Hjemmel:
Vedtaket er gjort i medhold av forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks,
ørret og regnbueørret § 18.
Klage:
Vedtaket kan påklages, jfr. forvaltningslovens § 28. Kiagefristen er satt til tre uker fra
vedtaket er mottatt. Se ellers i vedlagte orientering.
I medhold av forvaltningsloven § 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning
til å klage er uttømmende benyttet.
Oppryddingsplikt:
Vi minner rutinemessig om oppryddingsplikten gitt i Forskrift om drift av akvakulturanlegg
15 2. ledd, som sier: “Ved permanent opphør av drift på en lokalitet skal det sørges for
fullstendig opprydding, herunder fjeming av installasjoner over og under vann. Fullstendig
opprydning skal være fullført senest innen 6 måneder etter opphør.”

Postadresse:
Postds 185 Senbun 5804 BERGEN
Organisasjonsnr 971 203420

Beseksadresse: Skaadgt&7B
.postadresse
no1ak@fiskaddfrno

Ton: 03495
Telefaks: 77632394
bitemt .fkeddir.no

§

Med hilsen

seksjonsleder

Vedlegg:

Frode Arnijot vfikalsen
rådgiver

Klageskj ema

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

Miljøvemavdelingen
Serviceboks 2
Felles postmottak
Postboks 74

9291
6025
2381
9189

TROMSØ
ÅLESUND
BRUMUNDDAL
SKJERVØY

Fylkesmarinen i Troms
Romssa Fylkkamänni
Te(efon

Saksbehandler
Knut var Kristoffersen

77 6422 07

Vår dato
21.04.2009
Deres dato
t7.03.2009

Vår ref.
20091323-8
Deres ref.

Arkivkode
443.1

Skjervøy videregående skole
Postboks 250
9189 Skjervøy

Tilbaketrekking av tillatelse til drift av kultiverigsanlegg (reg.nr. TIS 701)
ved Skjervøy videregåene skole
-

Det vises til vårt brev av 17.02.09, møte her 10.03.09 og deres brev av 17.03.09 med vedlegg.
Dere har gjort rede for at anlegget ikke lenger benyttes som kultiveringsanlegg, men som et
undervisnings /laboriatorieanlegg som ikke drives i tråd med de krav som er stilt i vår
tillatelse til etablering og drift av 05.12.03.
-

Deres tilsynsveterinær har i brev til dere av 10.11.05 gitt uttrykk for at en slik omdisponering
kan foretas, og sier at dette er klarert med Mattilsynet. Tilsynsveterinæren ber samtidig om at
dere sender brev til Mattilsynet og oss for å informere om bruksendringen. Vi kan ikke se å ha
mottatt dette.
For oss virker det merkverdig at tilsynsveterinæren kun etter kontakt med Mattilsynet har
klarert bruk av anlegget som ikke er i tråd med de krav Fylkesmannen som
konsesjonsmyndighet har stilt Det er ukjent for oss at tilsynsveterinæren har myndighet til en
slik omdisponering, og ved kontakt med Mattilsynet ved Knut Bach Gansmo 21.04.09 stiller
han seg undrende til hvordan denne situasjonen har oppstått. Vi skjønner imidlertid at dere, på
bakgrunn av brevet fra tilsynsveterinæren, kan ha trodd at dere hadde tillatelse til å drive som
dere har gjort.
Den bruksendring som er foretatt innebærer at anlegget ikke lenger brukes som
kultiveringsanlegg, men som et undervisnings-/laboratorieanlegg. Fylkesmannen har
myndighet til å tillate etablering og drift av kultiveringsanlegg, men ikke undervisnings
/laboratorieanlegg. Vi mener at sistnevnte type anlegg krever tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 776420 00
Telefaks: 776421 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.nollroms
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I forhold til vår tillatelse av 05.12.03 er nåværende drift ulovlig, og den faller utenom det
Fylkesmannen har hjemmel for å tillate. Da anlegget ikke lenger benyttes som
kultiveringsanlegg, anser vi det er riktig å trekke tilbake vår driftstillatelse av 05.12.03.
Vi har i brev av 17.02.07 varslet om dette. Vi har da også bedt om at fisk i anlegget ble
avlivet snarest mulig, og at vi seinest innen 10.03.09 ønsket opplyst når dette var gjort/Icunne
gjøres. I møte med dere 10.03.09 forsto vi det slik at dere allerede hadde vært i kontakt med
Fiskeridirektoratet med sikte på søknad om tillatelse for undervisnings-/laboratorieanlegg, at
formell søknad om dette ville bli sendt med det aller første og at Fiskeridirektoratet hadde
signalisert at slik søknad kunne behandles forholdsvis raskt. Vi forsto det også slik at det
pågikk undervisningsopplegg som var basert på fisken i anlegget. På bakgrunn av dette
uttrykte vi forståelse for at det var problematisk å avlive fisken umiddelbart, og for at dere på
bakgrunn av brevet fra tilsynsveterinæren noe uforskyldt hadde havnet i en vanskelig
situasjon. I den grad veterinærmyndighetne har vurdert at det ut fra smittespredningshensyn er
lite problematisk at det drives med flere arter, var også dette et moment av betydning. Vi var
derfor åpen for at dere fikk noe mer tid til å avklare situasjonen, herunder også gi oss en dato
for når det var mulig å destruere fisken uten at dette gikk urimelig ut over pågående
undervisningsopplegg. Det må derfor bero på en misforståelse, dersom dere har oppfattet oss
slik at vi var åpen for at dere, basert på tillatelse fra Fylkesmannen, kunne forstsette driften
som nå så lenge dere hadde behov for det til undervisningsformål.
Vi presiserte at når anlegget ikke lenger drives som kultiveringsanlegg vil
kultiveringstillatelsen måtte trekkes tilbake. Vi forsto det slik at også dere mente det riktige
var å søke Fiskeridirektoratet om tillatelse til drift av anlegg for undervisningsformål, slik vi
hadde foreslått. I brev av 17.03.09 bekreftes det at dere er enig i dette, men det går ikke fram
om dere har gått videre med søknad. Ved kontakt med Fiskeridirektoratet v/Jarle Pedersen
2 1.04.09 har vi fatt opplyst at de ennå ikke har mottatt slik søknad fra dere.
På bakgrunn av den situasjon som har oppstått kan vi akseptere nåværende drift ut dette
skoleåret. Da anlegget ikke lenger drives for kultiveringsformål, men som et reint
undervisnings-/Iaboratorieanlegg, faller imidlertid nåværende drift utenfor det Fylkesmannen
har hjemmel for å tillate dette. Vi gjør derfor oppmerksom på at også Mattilsynet og
Fiskeridirektoratet vil kunne reagere på saken ut fra sitt lovverk.
Vedtak:
På bakgrunn av det som ovemfor er amfort trekkes vår tillatelse av 05.12.03 til drfl av
kultiveringsanlegget (reg. nr. T/S- 701) ved Skjervøy videregående skole tilbake med
virkningfra 20.06.09 (jt 5 iforskrfl om etablering og drift av kultiveringsanleggforfisk
og kreps, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 30 12.92). Innen den tid må allfisk i
anlegget være avlivet og tatt hånd om i tråd med gjeldende regelverk. Eventuelt må skolen
innen denne dato hafått innvilget tillatelse til drift av anleggetfor undervisningsformåt
som hjemler at aktuellfiskfortsatt holdes i anlegget. Dersom det ikke søkes om slik
tillatelse eller slik tillatelse ikke innvilges, skal alt utstyr for klekking og drVt demonteres
snarest mulig, slik at anlegget ikke kan benyttes til klekking og produksjon avfisk Vi ber
om å bli holdt orientert om oppfelgingen av dette vedtakeL
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Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at dette brevet er mottatt (jf. forvaltningsloven
28 36). Eventuell klage sendes til oss.
—

Med hilsen

Knut M. Nergård
fagsjef

Kopi: Mattilsynet, Distriktskontoretfor Nord-Troms, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Fiskeridirektoratet, Region Troms, Postboks 185, Sentrum, 5804 Bergen
Hemitec v/Aud Brøderua Halti Næringshage AS, 9151 Storslett
Skjervøy kommune, Postbok 145 G, 9189 Skjen’øy

§

