Moteinnkalling
Utvalg:
Skjervøy Driftsutvalg
Møtested:
Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus
Dato:
03.09.2009
Tidspunkt: 09:30
Eventuelt forfàll må meldes snarest til Yngve Volden på tif. 77775520. Eller e-post
yngve.volden@skjervoy.kommune.no
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 2 1/09

Godkjenning av møteprotokoll

PS 22/09

Søknad om deling av eiendommen Rishaug
60/5 15 i Akkarvik

2009/7575

PS 23/09

Søknad om deling av eiendommen 3/10 på
Haukøya

2009/4164

PS 24/09

Søknad om konsesjon for ervrev av eiendommen
53/9

2009/7834

PS 25/09

Søknad om deling av eiendommen 53/1 i
Simavåg

2009/7 122

PS 26/09

Søknad om dispensasjon vedr. tiltak i
Kirkegårdsveien 19

2009/7756

PS 27/09

Dispensasjon vedr. utnyttelsegrad Lars Hallens
vei 19

2009/7532

PS 28/09

Drosjenæringa- det fjerde drosjeløyve på
Skjervøy

2009/1649

PS 29/09

2009/5912

PS 30/09

Ang. søknad om flytebrygge Ytre Havn
Referatsak

RS 20/09

ønske om nedsatt fartsgrense ved Hollendervika

2009/5476

RS 2 1/09

NVEs vurdering vannuttak fra Storbuktelva
vannverk til alcvakulturanlegg

2009/6700

RS 22/09

Ferjeleiet på Nikkeby

2009/66 14

RS 23/09

forslag til plassering av ny kunstgressbane

2009/58 13

RS 24/09

raport fra eggplukking -09

2009/6666

RS 25/09

Søknad, motorferdsel i utmark. Svartvannet

2009/230

RS 26/09

Svar ang. søknad om dispensasjon

2009/230

RS 27/09

søknad om motorferdsel på egnesveien

2009/230

RS 28/09

Søkand om dispensasjon for kjøring på
Engnesveien

2009/230

RS 29/09

Søkand om dispensasjon for kjøring på
Engnesveien

2009/230

RS 30/09

søknad om dispensasjon Engnesveien

2009/230

RS 3 1/09

Vurdering av Snø og Steinskredfare, Skjervøy
Kommune

2009/70 18

RS 32/09

Vurdering av Snø og Steinskredfare, Skjervøy
Kommune

2009/70 18

-

-

-

Side 3

Asle Amundsen møter for å orientere om viltforvaltning.
TEMA FOR DAGEN:
“Småkraftverk”
Kolbein Simonsen og Teknisk sjef legger fram mulige steder for etableringer.
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PS 21/09 Godkjenning av møteprotokoll

Side 5

Skjervøy kommune

Arlcivsaknr:

2009/7575-6

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

21.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
03.09.2009

Søknad om deling av eiendommen Rishaug 60/ 15 i Akkarvik
Henvisning til lovverk:
Jordiovens

§

12

Teknisk sjefs innstilling:
Drifisutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget viser til jordiovens § 12 og godkjenner fradeling av 1,0 daa annet areal fra
eiendommen gnr. 60 bnr. 15 i Skjervøy kommune for oppføring av hytte som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke har jordbruksdrift og at den er fraflyttet.
Videre at omsøkte tomteareal ikke berører dyrka eller dyrkbar jord og derfor ilclce vil påvirke
potensiell avkastningsevne på eiendommen.
Saksdokumenter:
• Søknad om deling, datert 31.07.09
• Skriv fra Teknisk etat, datert 07.08.09
• Kart fraNijos
Vedlegg:
Kartutsnitt øk. kartverk
Bakgrunn:
Søknaden gjelder fradeling av tomt på 1,0 daa for oppføring av en hytte.
Saksopplysninger:

Søkere:Nils Eilertsen, postboks 595, 9171 Longyearbyen
Nansy Eilertsen, Elgfare 1, 7650 Verdal
Gry Eilertsen, postboks 78, 9195 Årviksand
Erverver: Gry Eilertsen, postboks 78, 9195 Årviksand
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Eiendommen består av to parseller beliggende i Akkarvikdalen på Arnøya. Eiendommen ligger i
LNF-sone 2, som er områder av både landbruksmessig betydning og områder hvor spredt boligog ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.
I fig. gårdskart fra Nijos har eiendommen et totalareal på 100 daa, herav er 17 daa tidligere
overfiatedyrka jord og 2 da.a innmarksbeite, mens resten består av annet areal.
Det er ikke jordbruksdrift på eiendommen, sist det er registrert slik drift var i 1972. I år 2007 ble
det gitt tillatelse til fradeling av eiendommens våningshus og fradeling av en hyttetomt.
Hyttetomta som nå søkes fradelt ligger på hovedparsellen, om lag 35 meter sør for opprinnelig
våningshus. Tomta berører ikke dyrka eller dyrkbar jord.
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 ti år eller
ildce kan siest opp av eieren (utleier). Villcårene 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 fradelingen uproduktivt areal som ildce får betydning for eiendommens
avkastningsevne, samtidig som eiendommen er fraflyttet og har vært ute av drift siden 1972.
Konklusjon:
Delingen påvirker ikke eiendommens potensielle avkastningsevne. Eiendommen er fraflyttet og
våningshuset ble i 2007 tillatt fradelt for fritidsbruk.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/4164 -10

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

21.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssalc
23/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Drifisutvalg

Møtedato
03 .09.2009

Soknad om deling av eiendommen 3/10 på Haukoya
Henvisning til lovverk:
Jordiovens

§

12

Teknisk sjefs innstilling:
Drifisutvalget gjør slikt vedtak:
Drifisutvalget viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av 1,0 daa annet uproduktivt
areal på eiendommen gnr. 3 bnr. 10 i Skjervøy kommune for oppføring av hytte og om
nødvendig et passende areal for naustbygget.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke har jordbruksdrift og at den og området
er fraflyttet for over femti år siden. Fradelingen berører ikke eiendommens potensielle
avkastningsevne.
Saksdokumenter:
• Søknad om deling, datert 06.05.09
• Skriv fra Teknisk etat, datert 05.06.09
Vedlegg:
Kartutsnitt
Saksopplysninger
Søker: Borghild Nilsen, Verftsveien 10, 9180 Skjervøy
Erverver: Eldbjørg Nilsen, Nordveien 23, 9180 Skjervøy
Eiendommen ligger på Haukøynesset på Haukøya. I kommuneplanens arealdel inngår denne
delen av Haukøya i LNF-sone 2, hvor spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates
dersom bebyggelsen ikke kommer i konflikt med viktige landbruksinteresser.
Eiendommen er ikke i drift eller har fast bosetting. Hele Haukøya er fraflyttet.
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Det opplyses i søknaden at tomtearealet rundt hytta utgjør 1,0 daa, og at hytta skal plasseres 8
meter fra avmerket fornminner på øk. kartverk. Nedenfor hytta skal oppføres naustbygg. Det er
uklart om naustet skal plasseres på samme tomt som hytta, eller om naustet er tenkt plassert på
annet tomteareal.
Vurdering etter jordioven:

I jordlovens § 12 framgår at den som vil dele en eiendom som er nyttet 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 ti 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 fradelingen uproduktivt areal på eiendom som ikke har jordbruksdrift og er
fraflyttet for over femti år siden. De tidligere bebodde eiendommene på Haukøya brukes i dag til
fritidsformål.
Konklusjon:
Eiendommen og området er fraflyttet og fradelingen som består av uproduktivt areal har ingen
betydning for eiendommens potensielle avkastningsevne.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/7834-2

Arkiv:

V00

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

21.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
24/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Drifisutvalg

Møtedato
03.09.2009

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 53/9
Henvisning til lovverk:

Konsesjonslovens

§§

1, 9 og 11.

Teknisk sjefs innstilling:
Drifisutvalget gjør slikt vedtak:
Drifisutvalget viser til søknad om konsesjon og innvilger konsesjon til Rolf Magne Albrigtsen
for erverv av eiendommen gnr. 53 bnr. 9 i Skjervøy kommune som søkt.
Det settes slikt villcår:
Beitedyr som har beiterettigheter i området må ikke hindres i å foreta beiting på eiendommen
53/15.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke er bebygd og ikke vært utnyttet til
tradisjonell gårdsdrift. Eiendommen ligger i et potensielt beiteområde, og eventuell beiting må
ilcke hindres.
Prisen aksepteres.

Saksdokumenter:
• Søknad om konsesjon, datert 13.08.09
• Kopi av skjøte, utstedt 29.07.09
• Kartutsnitt over del av Taskebyhalvøya
Vedlegg:
Gårdskart fra Nijos
Bakgrunn:
Etter at det er gjort avtale om kjøp av eiendommen 53/9, søkes det konsesjon for erverv av
denne eiendommen.
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Saksopplysninger:
Søker: Rolf Magne Albrigtsen, øvre Ringvei 1, 9180 Skjervøy
Overdrager: Knut Johannessen, Strandveien 81, 9180 Skjervøy
Eiendommen ligger på Taskebyhalvøya på Kågen, mellom strandlinjen utenfor Skjemesset og
til sjøen ved Enesbukta. I fig. Nijos gårclskart har eiendommen et totalareal på 64 daa. Hele
arealet er klassisfisert som annet marksiag og må i det alt vesentlige betraktes som uproduktivt.
Eiendommen inngår i sone 2, som er områder av landbruksmessig betydning og områder hvor
spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.
Eiendommen er ikke bebygd.
Formålet med ervervet er fritidseiendom og oppføring av hytte. Søkeren er 45 år og bosatt på
Skjervøy. Fra før eier søker og hans familie eiendommen 64/15 i Årviksand og boligtomt på
Skjervøy. I tillegg hytte i Oksfjord og en leilighet i Tromsø.
Kjøpesummen er oppgitt til kr. 100.000,-.
Vurdering etter konsesjonsloven:
Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet, bl.a for å tilgodese:
1.
2.
3.
4.
5.

framtidige generasjoners behov
landbruksnæringen
behovet for utbyggingsgrunn
hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og frilufisinteresser
hensynet til bosettingen

I konsesjonslovens
følgende:

§ 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer, sies

Ved avgjørelser av søknad omkonsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det til fordel legges særlig 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 knytter seg ingen direkte landbruksinteresser til omsøkte eiendom, siden eiendommen ilclce
har vært bebygd og den har ikke vegforbindelse. Området og eiendommen kan ha beiteinteresse,
og det bør settes vilkår om at beiting ilcke må hindres.
Konklusjon:
Siden eiendommen etter all sannsynlighet ildce tidligere har vært direkte knyttet opp mot
tradisjonell gårdsdrifi, bortsett fra mulig beitebruk, vil en tilrå konsesjonssøknaden innvilget.
Kjøpesummen synes ikke urimelig høg.
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Gårdskart utskrift A4
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Skjervøy kommune

Arkivsalcnr:

2009/7122-4

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato:

21.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
25/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
03.09.2009

Søknad om deling av eiendommen 53/1 i Simavåg
Henvisning til lovverk:

Jordiovens

§ 12.

Teknisk sjefs innstilling:

Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Drifisutvalget viser til jordiovens § 12 og godkjenner fradeling av 0,6 daa annet uproduktivt
areal fra eiendommen gnr. 53 bnr. i i Skjervøy kommune for oppføring av hytte som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke har jordbruksdrift og har små ressurser
for slik aktivitet. Videre at tomtearealet ikke berører produktivt areal og derfor ikke vil påvirke
potensiell avkastningsevne.

Saksdokumenter:
• Søknad om deling, datert 26.06.09
• Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy, datert 07.08.09
• Kart fra Nijos og flybilde
Vedlegg:
Kartutsnitt
Bakgrunn:
Det søkes om fradeling av en parsell på 0,6 daa for oppføring av hytte.
Saksopplysninger

Søkere: Johan Adolfsen mlflere, Simavåg, 9180 Skjervøy
Kjøper: Paul Stabell, Trollveien 26, 9180 Skjervøy
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Eiendommen består av tre parseller, beliggende henholdsvis i Simavåg og på Enesset. Tomta
ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt
bolig- og ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.
Ifig. gårdskart fra Nijos har eiendommen et totalareal på 729 daa, herav er 6 daa tidligere
overfiatedyrka jord, mens resten består av annet uproduktivt areal.
Det er ikke jordbruksdrift på eiendommen eller i nærområdet.
Tomta som søkes fradelt er på 0,6 daa og ligger på oversiden av kommunalveg i Simavåg.
Formålet med fradelingen er å føre opp en hytte.
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 ti år eller
ilcke kan siest opp av eieren (utleier). Villcårene 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 fradelingen uproduktivt areal som ikke rar betydning for eiendommens
avkastningsevne, samtidig som eiendommen har vært ute av drift over flere ti år.
Konklusjon:
Delingen påvirker ikke eiendommens potensielle avkastningsevne. Det er og tidligere gitt
delingstillatelser for hyttebygging i samme område på naboeiendommen 53/8, sist av
driftsutvalget i møte den 03.09.08.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/7756-2

Arkiv:

194169/329

Salcsbehandler: Bjøm Vidar Johansen
Dato:

20.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
03.09.2009

Søknad om dispensasjon vedr. tiltak i Kirkegårdsveien 19
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Forvaltningsloven (FVL)
Reguleringsplan for Sentrum Nord (SN)

Vedlegg
1 søknad om dispensasjon
2 erklæring fra Magnar Steinsvik
3 situasjonskart
4 tegninger
Teknisk sjefs innstilling
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Med bakgrunn i vurderinger og iht. Pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra
reguleringsbestemmelse 1.3 vedr. takvinkel. Tilbygg kan gjennomføres med takvinkel på
12°.
2. Med bakgrunn i vurderinger og iht. PbI § 19-2, gis det dispensasjon fra
reguleringsbestemmelse 1.11 vedr. utnyttelsesgrad, som omsøkt.

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, oppfring av tilbygg til bolig i
Kirkegårdsveien 19.

Saksopplysninger
Søknad om tillatelse til tiltak datert 27.07.09, fra I. Evensen byggevarer, på vegne av Bjømar
Høyer. Nabovarsel er sendt ut, og det er ikke innkommet noen merknader til tiltaket.
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Omsøkte tiltak medfører brudd på gjeldende reguleringsplan for området, reguleringsplan for
Sentrum Nord. Saken må derfor behandles som dispensasjonssak etter PbI kapittel 19.
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.3 takvinkel og 1.11
utnyttelsesgrad, samt Pbl § 70 avstand til nabogrense.
-

-

—

Pkt. 1.3 Takvinkel
Takvinkel for området er regulert til mellom 18° og 28°.

Tiltakshaver søker om å bygge tilbygget med 12° takvinkel. 6° under minste regulerte takvinkel.
Det er ikke gitt noen begrunnelse for ønsket om å avvike fra reguleringsplanen på dette punktet.
Pkt. 1.11 Utnyttelsesgrad
Utnyttelsesgraden for området er regulert til 30 % BRA av netto tomt.

Tiltakshaver søker om å få overskride denne med 2,49 %, altså en utnyttelsesgrad på 32,49 %.
Tiltakshaver begrunner søknad med at det ikke er soverom i hovedetasjen, samt at
bad/vaskerommet er veldig liten og ikke holder dagens krav til standard.
Pbl §‘ 70 Avstand til nabogrense
Pbl sier at avstand til nabogrense skal være minst 4 meter.

Tiltakshaver søker om å bygge nærmere nabogrense enn 4 meter.
Tiltakshaver mener dette ikke vil være noe problem pga at de bare forlenger byggelinjen til
eksisterende hus, samt at tilbygget har større avstand enn eksisterende hus til nabobygget (viser
til vedlagte situasjonspian. ref saksbehandler)
For øvrig er omsøkte tiltak vurdert å være innenfor gjeldende reguleringsplan.
Vurdering
Når man skal behandle søknader om dispensasjon fra gjeldende lov- og planverk skal man gjøre
en samlet vurdering av omsøkte tiltak, herunder dispensasjon(er), påvirking for omgivelser og
konsekvenser for Helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet. For å kunne gi dispensasjon må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter samlet vurdering. Dette
fremkommer av Pbl § 19-2.
Pkt 1.3 Takvinkel
Takvinkel på eksisterende bolig på eiendommen er 45°. Dette er over det regulerte intervall for
takvinkel. Bakgrunnen til dette ligger i at boligen ble ført opp før gjeldende reguleringsplan var
utarbeidet for området.
—

I utgangspunktet er det ønskelig å videreføre talcvinkelen når man fører opp tilbygg til boliger
o.l. Samtidig er det viktig å gjøre helhetlig vurdering av hvordan bygningsmassen vil se ut på
eiendommen og om bygningers utførelse vil medføre negativ påvirkning for omgivelsene.
Mht. vedlagte fasadetegninger, er det saksbehandlers vurdering at en takvinkel på tilbygget på
45°, som boligen har, vil kunne bli veldig ruvende og være i konflikt med øvrige deler av
bygningen.
Slik omsøkte tiltak er vist i vedlagte tegninger, er det saksbehandlers vurdering at takvinkel på
12° vil være greit for denne bygningen. Dersom takvinkel skal økes til 18°, vil tilbygget bli
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høyere og mer ruvende, eller man må redusere lengden og arealet (se vedrørende dette
nedenfor).
Plasseringen til omsøkte tilbygg, er på baksiden av boligen i forhold til veien. Dermed vil
mesteparten av omsøkte tiltak ildce være synlig fra veien.
Med bakgrunn i ovennevnte, vil omsøkte takvinkel på 12°, passe til eksisterende bolig, og
omgivelsene vil ilcke bli påvirket negativt av tiltaket. Dispensasjon kan innvilges.
Pkt 1.11 Utnyttelsesgrad
Omsøkte tiltak medfører en overskridelse på 2,49 i forhold til gjeldende regulering. I
utgangspunktet skal det ilcke være en kurant sak å overskride gjeldende reguleringsplan.
—

Det er saksbehandlers vurdering at omsøkte overskridelse er i en slik størrelsesorden at dette kan
vurderes.
Ut i fra begrunnelsen i dispensasjonssøknaden, er omsøkte tiltak en tilpasningloppgradering av
eldre bolig, til dagens standard. Eksisterende bolig på eiendommen er oppført og tatt i bruk i
1950. Med hensyn til dette er det et sannsynlig behov for å oppgradere noen funksjoner/deler av
bygningen til dagens standard.
Omsøkte tiltak omfatter tilbygg i hovedetasjen for å bedre kapasitet og forhold vedr.
bad/vaskerom, soverom og stue (Merknad saksbehandler: på tegning i hovedplan er det
anmerket “sov 36,5 m
”. SØK har opplyst til saksbehandler at dette arealet er tiltenkt stue, og at
2
det er feil anmerket på tegning).
Dette er funksjoner hvor det er et naturlig behov for tilpasning og modernisering. Saksbehandler
er positiv til omsøkte tiltak mht. til utnyttelsesgrad.
Imidlertid er det vurdert, av saksbehandler, at det er mulig å tilpasse omsøkte tiltak slik at dette
faller innenfor reguleringsplanen når det gjelder takvinkel og utnyttelsesgrad.
Ved å redusere tilbygget med 20 m
, mot sør (arealet tiltenkt stue). Vil tiltaket komme innenfor
2
reguleringsplan for utnyttelsesgrad 30 % og takvinkel 18°.
Slik tiltaket er omsøkt, ser ikke saksbehandler andre løsninger/endringer, som aktuelle, for å
komme innenfor gjeldende reguleringsplan. Da blir spørsmålet om en slik endring vil være
positiv for omgivelsene. Endringen vil oppleves som negativ for tiltakshaver i forhold til at
tilgjengelig areal for stue blir redusert.
Denne delen av bygningen, mot sør, har en avstand på 5 meter til nabogrense. Dette er altså mer
enn regelverkets angitte avstand på 4 meter. Mot sør grenser eiendommen mot friareal og
gangvei. Omsøkte tiltak vil dermed ikke føre til en uheldig fortetning mot sør, slik omsøkt.
Vedr. takvinkel, vises det til relevant punkt.
Dermed er det saksbehandlers vurdering at en reduksjon av omsøkte tiltak, mot sør, ikke vil gi
praktisk gevinst i forhold til omgivelser. Imidlertid vil dette medføre ulemper for tiltakshaver.
Dermed er fordelene for å gjennomføre aktuell del av tilbygg mot sør, større enn ulempene.
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Mot nord vil avstand til nabogrense være 1,5 meter. Dette vurderes å være veldig liten avstand,
og i utgangspunktet medføre uønsket fortetning. Nå er imidlertid eksisterende bolig plassert 1,5
meter fra nabogrense. Man kan i så måte si at situasjonen på eiendommen ilcke forverres.
Avstand til bygning på naboeiendom er, og vil være 10,5 meter. Dette medfører at området ikke
vil oppleves som fortettet.
Det er viktig å påpeke at en slik avstand vil medføre begrensninger for eventuelle tiltak nabo
ønsker å gjennomføre i fremtiden. Disse begrensningene gjelder ved dagens situasjon, og utløses
ikke som følge av omsøkte tiltak.
Viser for øvrig til eget punkt vedr. avstand til nabogrense.
Omsøkte tilbygg er lokalisert på baksiden av boligen, i forhold til veien. Tomten grenser, i
bakkant, mot friareal som ikke vil bli bebygd. I så måte vil ikke omsøkte tiltak medføre en
uønsket fortetning, selv om utnyttelsesgraden brytes med 2,49 %.
Omsøkte tiltak medfører at en eldre bolig blir oppgradert til å dekke dagens behov for viktige
funksjoner.
Med bakgrunn i ovennevnte vurderinger, er det saksbehandlers vurdering at omsøkte
dispensasjon for utnyttelsesgrad kan innvilges. Fordelene ved omsøkte tiltak, er større enn
ulempene. Omgivelsene vil, som følge av tiltaket, ikke oppleve ulemper/konsekvenser av
betydning.

§ 70—Avstand til tomtegrense

I utgangspunktet skal avstanden til nabogrense ikke være mindre enn 4 meter. Dette er av
hensyn til brannsikkerhet, fortetning mv.

Eksisterende bolig er oppført i 1950, og er plassert 1,5 meter fra nabogrense. Tiltakshaver
ønsker å føre opp et tilbygg for å oppgradere bygningen til dagens nivå. Slik eksisterende bolig
er utført, er det naturlig at tilbygget følger dennes yttervegger. Dermed ønskes tilbygget oppført
i en avstand til nabogrens lik eksisterende bygning.
Nabo har gitt naboerklæring, hvor det aksepteres at tilbygget oppføres som omsøkt. I så måte
kan dette mnnvilges. Slik det fremkommer av Pbl § 70 pkt. 2, kan bygning plasseres nærmere
nabogrense enn 4 meter når eier/fester av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke.
Tilbygget kan dermed gjennomføres med plassering, som omsøkt.
Imidlertid påpekes det at tiltakshaver, SØK og Prosjekterende er ansvarlig for å ivareta
gjeldende bestemmelser vedr. sikkerhet, brannsikkerhet mv.
Konklusjon
Etter samlet vurdering, er det vurdert at omsøkte tiltak ikke vil medføre unødige og urimelig
ulemper for omgivelsene. Det vil være store fordeler for tiltakshaver, da omsøkte tiltak vil
medføre oppgradering av eksisterende bolig.

Det er derfor saksbehandlers konklusjon at omsøkte tiltak kan gjennomføres, og at det kan gis
dispensasjon for takvinkel og utnyttelsesgrad. som omsøkt.
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Når det gjelder avstand til nabogrense, er dette ikke en dispensasjonssak. Nabo har gitt skriftlig
samtykke, og tiltaket er dermed i tråd med Pbl § 7Opkt. 2. Tiltakshaver, SØK og PRO må
imidlertid sørge for å ivareta gjeldende krav til sikkerhet, brannsikkerhet mv.
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E-1
Bjørnar Høyer
Nordveien 46
9180 Skjervøy

23.07.2009

Skjervøy kommune
Tekn Etat
9180 Skjervøy

Dispensasj onssoknad ang. tilbygg/påbygg.
Jeg søker herved om dispensasjon
fra reguleringsbestemmelsen “Kirkegårdsveien” (Sentrum Nord)
Pkt 1.11, Tu grad på 32,49 % (tomtestorrelse = 780 m2)
Vi ønsker å bygge større stue, i soverom og ett nytt bad/vaskerom i
hovedetasj en.
Det er ingen soverom i bovedetasjen pr i dag, samt at bad/vaskeronimet
er veldig liten og ikke holder dagens krav til standard.
Pkt 1.3, Takvinkel på 12 grader
Vi ønsker 12 grader pga høyde på taksperre.
Pkt. §70 i plan og bygningsloven
Bygge nærmere nabogrense enn 4meter.
Vi ser ikke for oss at dette punktet blir noe problem pga at vi bare
forlenger byggelinjen til eksisterende hus, samt at tilbygget har større
avstand enn eksisterende hus til nabobygget.

Med hilsen
Bjømar Høyer
Tlf 91726477
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ERKLÆRING

V

Undertegnede
av Gnr.

É ‘7

Bnr.

Feste nr.

gir herved

Sitt samtykke til at nabo

C9’

Eier/fester av Gnr.

Bnr.

3

Feste nr.

T (L 3 YccÇ

Gis tillatelse til å oppføre

nærmere enn 4 meter fra min eiendomsgrense.
Jfr. plan- og bygningsloven §70.

Underskrift:

1/’

•i./

Skjervøy den

/

personnr.

20_

Vitterlighets vitner:

personnr.

Vifterlighets vitner:

personnr.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/7532-2

Arkiv:

194169/158

Saksbehandler: Bjørn Vidar Johansen
Dato:

23.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
27/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
03.09.2009

Dispensasjon vedr. utnyttelsesgrad Lars Hallens vei 19
-

Henvisning til lovverk:
Forvaltningsloven (FVL)
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Reguleringsplan for Vågevann (RFV)
Vedlegg
i Melding om tiltak
2 naboerklæring
3 tegninger
4 Situasjonplan Lars Hallens vei 19
-

Teknisk sjefs innstiffing
Driftsutvalget gjør slikt vedtak
1. Iht. Pbl § 19-2, innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelse pkt 5 vedr.
utnyttelsesgrad, og omsøkte tiltak kan gjennomføres.
2. Iht. Pbl § 19-2, settes det som vilkår for innvilget dispensasjon, at det ikke vil være
mulig å gjennomføre påbygg over omsøkte tiltak. Dette for å begrense fortetning av
området.

Bakgrunn for saken
Skjervøy Kommune har mottatt melding om tiltak, tilbygg tilbolig
Hallens vei 19 på Skjervøy.

—

utvidelse av garasje i Lars

Saksopplysninger

Melding om tiltak datert 24.07.09 fra Elin ødegård. Nabovarsel er sendt ut, og det er ikke
innkommet noen merknader til tiltaket.
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Tiltaket er oppføring av tilbygg til bolig, og innebærer utvidelse av garasje. Tiltaket vil oppføres
i i etasje med veranda på taket.
Tiltaket medfører at avstanden til nabogrens mot Lars Hallens vei 21 blir mindre enn 4 meter,
som angitt i Pbl § 70. Nabo har gitt skriftlig samtykke til dette (vedlagt).
Tiltaket medfører brud på gjeldende reguleringsplan for området når det gjelder utnyttelsesgrad.
Det er regulert for 20 % grunnflatelbebygd areal av netto tomteareal.
Omsøkte tiltak medfører 25 % grunnflate/bebygd areal av netto tomteareal på eiendommen. En
overskridelse på 5 %.
Tiltakshaver har ikke søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen. Dette skyldes manglende
veiledning, overfor tiltakshaver, fra saksbehandler. Derfor saksbehandles saken uten vedlagt
søknad om dispensasjon.
Det står i dag en frittliggende bodJredskapshus på ca 14,5 m
2 der hvor garasjen skal oppføres.
Denne vil rives når tiltaket igangsettes.
Tiltakshaver ønsker å utvide garasjen for å tilpasse denne til parkering og lagringsbehov.
Bygningen er oppført i 1993-94, og er i så måte ikke å anse som en “eldre” bolig. Likevel er
eksisterende garasje smal, og ikke tilpasset dagens biler mht. bredde. Utvidelsene er dermed å
anse som oppgradering/tilpasning til dagens behov.
Vurdering

Omsøkte tiltak medfører brudd på regulert utnyttelsesgrad, samt at tiltaket medfører at
avstanden til nabo blir mindre enn 4 meter.
I henhold til Pbl § 70, kan man bygge nærmere enn 4 meter dersom hjemmelshaver/eier på
naboeiendom har gitt skriftlig samtykke. Det er gjort i denne sak. Det betyr at avstanden til
naboeiendom i utgangspunktet er avklart og ok.
Imidlertid mener saksbehandler at man må vurdere avstanden med hensyn til fortetning, når man
vurderer saken og muligheten for å gi dispensasjon fra bestemmelsen vedr. utnyttelsesgrad.
Når man skal vurdere muligheten for å dispensere fra reguleringspianen skal det gjennomføres
en samlet vurdering. Etter en slik vurdering må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større
enn ulempene. Dette fremkommer av Pbl § 19-2.
I utgangspunktet skal det ikke være en kurant sak å fa dispensasjon fra bestemmelser gitt i og i
medhold av gjeldende Plan- og bygningslov. Likevel skal man etter samlet vurdering vurdere
mulighetene.
Fortetning
I tettsteder må man påregne at boliger o.l. bygges nærme hverandre, men man må likevel søke å
ivareta kravet om en avstand på 4 meter til nabogrense. Dette for å unngå uønsket fortetning og
ivareta friareal på boligeiendommer.

Den aktuelle eiendommen ligger slik plassert at terrenget i bakkant (fra veien) har en kraftig
stigning. Det er dermed ikke nevneverdig utsikt for boliger på den annen side av veien. Utsikten
i området er orientert i den annen retning. Dermed er det saksbehandlers vurdering at utsikt for
boliger i området ikke vil forringes som følge av omsøkte tiltak.

Side 25

Avstanden til nabogrense, etter tiltaket, vil være 2 meter. Halvparten av dagens avstand. Fra
nabogrense og til bygning på naboeiendommen er det ca 3 meter. Etter omsøkte tiltak vil
avstanden mellom bygningene være 5 meter. Dette vurderes, i utgangspunktet som i underkant
av ønskelig, og er mindre enn angitt i gjeldende Pbl (8 meter).
På den annen side er omsøkte tiltak i i etasje. Dette vil medvirke til at fortetningen ikke
oppleves så voldsom.
Saksbehandler vurderer at tiltaket, som omsøkt, ikke vil medføre uønsket fortetning.
Saksbehandler ser likevel at det i fremtiden kan komme søknad om å bygge tilbygg/Påbygg over
garasjen. Dersom dette skjer, vil man ra en fortetning av eiendommene og boligområdet, som
saksbehandler vurderer som lite ønskelig. Derfor er det viktig å vurdere dette i nå.
For å unngå en slik situasjon mener saksbehandler at det må settes som vilkår for evt.
innvilgelse av dispensasjon, at det ikke vil være mulig å gjennomføre eventuelle fremtidige
tiltak som påbygg over garasje på eiendommen.
Utnyttelsesgrad
Omsøkte tiltak medfører overskridelse av regulert utnyttelsesgrad på 5 %. Dette er i
utgangspunktet en betydelig overskridelse.

Saksbehandler mener man blant annet må se på formålet til tiltaket, i vurderingen av
dispensasjon. Tiltaket er en utvidelse og tilpasning av kapasiteten til garasjen. Fungerende
garasje er av mange ansett som viktig og nødvendig for å kunne ta vare på biler og annet utstyr.
På eiendommen er det små muligheter, samt lite ønskelig, at det oppføres ny garasje. Dette vil
medføre at bygningsmassen virker mer ruvende. Tiltakshaver har valgt å tilpasse eksisterende
garasje ved å utvide. Dette vurderes av saksbehandler som den mest aktuelle løsningen.
Samtidig har tiltakshaver valgt å føre opp tilbygget i 1 etasje, som er positivt i forhold til
omgivelsene.
Eiendommens plassering er også slik at konsekvenser for omgivelser blir små. Nabo i Lars
Hallens vei 21, er den som vil kunne oppleve ulemper mht. at avstand til tomtegrense blir
mindre enn 4 meter. Denne nabo har gitt skriftlig samtykke til dette.
Det er derfor saksbehandlers vurdering at omsøkte overskridelse av utnyttelsesgrad kan
irinvilges

Konklusjon
Det er saksbehandlers vurdering at omsøkte tiltak kan gjennomføres som omsøkt, og at det kan
innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelse pkt 5 vedrørende utnyttelsesgrad.

Imidlertid mener saksbehandler at det må stilles som vilkår, til innvilget dispensasjon, at det
ikke vil være mulig å føre opp påbygg over garasjen. Dette for å redusere/begrense fortetningen
av området.
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_______________________________________________
________________________________________________________________

__________________________

Bygnin

Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 81. 85, 86 a,
jf. forsknft av 22.1.1997 om saksbehandling og kontroll (SAK)

Til kommune; (Melding med vedlegg fylles ut og leveres i 2 eksemplarer,
evt. ekstra sett etter avtale med kommunen)

Berører tiltaket eksisterende

Ja

eller fremtidige arbeidsplasser?

Nei

Hvis ja, skal NBR nr. 5177 med

vedlegg sendes til Arbeidstilsynet.

.J’

:._..

.

.,

.

-

Melclingei,_gjelder
Gnr

Elendoml
byggested

Bn

Festenr.

-

Seksjonsnr.

I

i

Adresse

I Postsied

Postnr.

L3.

Drlftsbygning i landbrukfljf. pbl § 81, jt SAK § 20 nr. 1)
Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Uf. pbl
Mindre byggearbeld på boligeiendom (jf. pbl § 86 a, jf. SAK § 20 nr. 1)

Tiltakets art

-;

Ä.

•

§ 85, jf. SAK § 23)

Spesifiser kort tRtakets art

2t’’r
2
)
Forhjiidskoneraiise

.—..

:

-

PbI

§ 93 a

-

Forhåndskonferanse er avholdt

-

fJJ Ja

Nei

Dersom ja, vedlegg reforat

Vedlegg nr.

,..

Esteikk

72.le
d
1
d

Veg nr.

Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene.

Arealdel av kommuneplan

[

Reguleringsplan

Spesifiser nærmere

Planstatus

Bebyggelsespian

Regulenngsformål i arealdel av kommuneplanlreguleringsplanibebyggelsesplan beskriv

Sett kryss for

eksisterende lan
Tillatt grad av utnytting

-

Beregningsregler i reguleringsplan

Prosent bebygd areal

(% BYA)

Tillatt bruksareal (T.BRA m
)
2

Prosent tomteutnyttelse (% TU)
Oppmålt

Ja

tomt

Annet
Tomteareal

Nei

Eldre bebyggelse
Antall etasjer (TEK

Bruksareal (NS 394() eller TEK § 3-5)
Bebyg
gelsen
størrelse
og grad av
utnytting

Ny bebyggelse

Sum

§ 4-1)

Bruttoareal (NS 3940)

2
m

2
m

2
m

2
m

2
m

—

Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket
Vis beregning av grad av utnytting

© NBR nr. 5153 Jj.2OOf
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Arealdisponetiny (forts.)
V.gmidt.

IJ_V1LLLi•

Minste avstand fra den planlagte bygning til:

Avstand

Går det høyspent kraftlinj&kabel i, over eller i nærheten av tomta?

Avstand

Annen lygnin!

Ja

Går det priv./off. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta
7

D Nei
Q Nei

m
Avstand

[]]Ja

m

Dersom det går slik kraftlinje/kabellledninger i, over eller i nærheten av tomta. må tiltaket
det her meldes om være avklart med berørte myndigheterlrettighetshavere
-

-..

-

‘:-::..•

••

V

-..-.‘---.‘
••
-‘-.-•--.-—••-.
•,•

,—V.,-.•_

—

‘.

—

.—--.-..

‘-

Vedlegg nr

-.:—-.-,
..
.

——-.

Tilknytning til veg og ledningsnett

-:

Gir tiltaket endrede?
nye avkjønngsforhold?

Adkomst

pbl

§ 66, 67

• Ja

Tomta har aIk.mst til f.lgenle veg s.m er opparbeidet og åpen
iksveg/tylkesveg
Er avkjiringstillatelse gitt?

Nei

)<.J,
K
1
.mmunal veg

f.r

Er vegrett sikret vel tinglyst erklæring?

-

Tilknytning i forhold til tomta
Offentlig vannverk

‘‘7

Nei

Ja

Nei

• Ja

Nei

Ja

Fl Nei

[] Ja

ri Nei

Privat vannverk

forsyning
pbl65,67

Ja

Er avkj.nngstillatels. gitt?

Privat ve

Vann.

alminnelig ferisel:

Besknv

• Annen privat vannforsyning, innlagt vann
Annen privat vannlrsyning, ikke innlagt vann

Dersom vanntilfarsel kryss.r annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?
Tilknytning i forh•ld til t.mta
Offentlig avl.psanlegg
Privat avlepsanlegg

Avløp
pbl § 66, 67

Skal det installeres vannklosett?

r—i

Foreligger utalippstillatelse?

Ja

Nei

Ja

Nei

-

Dersom avløpsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tirtglyst erklæring?
Overvann

[7

Takvannlovervann føres til:

Fl Terreng

Avløpssystem

Kommunale opplysninger (fylles ut av kommuneii)
Senterpunkt

Kai-tblad
(hvis oppgitt på siluasjonskart);

(hvis oppgitt på situasjonskart):

Næringsgruppekode

Bygningstypekode

Koodinatsystem

Senterpunkt angitt ved

for tiltaket
X-koordinat:
Koder

;i”’,

V

.“•

.

..

-

-_

-

‘:--

•.•%•,t.’.

-

‘•_-.

Y-koordinat

-.

-

•-:-

..V.

•.

-

-,

•

Vedlegy

:‘

Beskrivetse av vedlegg

Gruppe

Nr. fra

—

til

Dispensasjonsseknader
Gjenpart av nabovarsel

—

NBR nr. 5155

Kart, situasjonspian
-

Redegjørelser og tegninger
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter
Andre vedlegg
V

•
-V..

-

-

V

-

•••
•

--

-

‘-

-

.‘-•--

.

-

-•

Erklæring og uncjurskrift

Tiltakshaver forplikter seg til å la gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl) og
teknisk forskrift (TEK)
Navn 1
,.r’

/

Telefon (daglid)
•,

Mobilleleka,

•
‘V

L/
Dato

Underskrift

• 2’
•

-

NBR

nr.

c

Postnr., poststed

Gjentas med blolçkbokstaver

-

5153:.Junl.200i.•

Side 28

Evt.

organisasjonanr.

___________
___________
___
______

ERKLÆRING

Undertegnede__________
av Gnr.

Bnr.

T
1 ç-

Sitt samtykke til at nabo (atJ

129

Eier/fester av Gur.

eier/fes ter

Feste nr.

4

Bnr..

gir herved

()( fl

I

Feste nr.

ÇS’\ 6

Gis tillatelse til å oppføre

nærmere enn 4 meter fra min eiendomsgrense.
Jfr. plan- og bygningsloven §70.

Undersft:

I

Skjervøy den

Vitterlighets vitner:

persor.

I

-

20(1 I

1
(d-L,
(&v f
t personnr.

Vitterlighets vitner:

C’-tO”t(

personnr.O3’7’1CS
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skrift viser.
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‘
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SKJERVØY BYGNINGSPÅD
Behand’et i møte den

FASD

I SYSTEIHUS NflRGE A/S.B000 TLF.Q81-G0655

—

E

PLAN/SNITT/FASADER

SNITT

ut

____

69/546

g

jfr

691153

1/69/631

iêaLget

69! 56

69/47

69/719

0
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/1649-9

Arkiv:

N12

Saksbehandler: Yngve Volden
Dato:

21.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
28/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
03.09.2009

Drosjenæringa- det fjerde drosjeløyve på Skjervøy

Vedlegg
i Drosjenæringen- Skjervøy kommune
Teknisk sjefs innstilling:
Skjervøy kommune anbefaler at det opprettes et fjerde løyve ved Skjervøy drosjesentral.

Saksopplysninger
Drosjesentralen på Skjervøy har bedt Troms fylkeskommune om å vurdere å opprette et nytt
ordinært drosjeløyve tilsluttet sentralen.
I den forbindelse ber Miljø- og samferdselsetaten om uttalelse fra kommunens side vedrørende
behovet for et fjerde drosjeløyve på Skjervøy.
Vurdering

I samtale med styreleder i drosjesentralen kommer det frem at enkelte dager er det for få drosjer
tilgjengelig. Det er roligere på sommeren enn ellers i året. Fra høst til sommer er det helt klart
behov for det fjerde løyvet.
Det nevnes også at når Arnøydrosjen er borte fra Arnøy dekkes også Arnøya opp av drosjene på
Skjervøy.
Det har hendt opp til flere ganger at Skjervøy har vært uten tilgjengelig drosje da alle har vært
på oppdrag. Dette vil et fjerde løyve være med på forhindre.
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Siden drosjesentralen selv ser behovet for det fjerde løyvet og mener dette er økonomisk
drivverdig mener salcsbehandler at Skjervøy kommune må stille seg positiv til og anbefale at det
opprettes et fjerde løyve. Et fjerde løyve vil også være positivt for kundene ved at ventetid vil
reduseres.
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TROMS fylkeskommune

Miljø- og samferdselsetaten

ROMSSA fylkkasuohkan

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

Vår ref.:
08/2693-21
Løpenr.:
18964/09

Saksbehandler:
Stine Bjugn
Tif. dir.innvalg:
77788186

Arkiv:
N12 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
17.08.2009

DROSJENÆRENGEN SKJERVØY KOMMUNE
Skjervøy drosjesentral har i dag tre ordinære løyver og ett reserveløyve tilsluttet sentral
en.
Sentralen har bedt Troms fylkeskommune om å vurdere å opprette et nytt
ordinært
drosjelØyve tilsluttet sentralen.
-

Vi ber om en uttalelse fra kommunen vedrørende behovet for å opprette et fjerde drosjel
øyve
på Skjervøy innen 15.09.09.
Med vennlig hilsen

4<
etatssjef
Miljø- og samferdselsetaten

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

rådgiver
Miljø- og samferdselsetaten

Telefon
Telefaks
77788000
77788001
Epost mottak
troms@tromsfylke.no
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Bankgiro
Org.nr.
47000400064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/5912-8

Arkiv:

P28

Saksbehandler: Yngve Volden
Dato:

23.08.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
29/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Driftsutvalg

Møtedato
03.09.2009

Ang. søknad om flytebrygge Ytre Havn
Vedlegg
i Flytebrygge
2 Ny flytebrygge på Skjervøy
3 svar på høring
4 Utlegg av ny flytebrygge
5 kart
Teknisk sjefs innstilling:
1. Driftsutvalget viser til søknad fra Skjervøy Båtforening om å legge ut flytebrygge for
gjesteplasser og småbåter.
2. Driftsutvalget vil påpeke at havnefaglige hensyn med tanke på plassering av en eventuell
flytebrygge og trafikale forhold som følge av dette må aksepteres av f. eks
hurtigbåtrederiet.
3. Driftsutvalget gir Rådmannen fullmakt til å forhandle fram, om mulig, en akseptabel
løsning med søker, jfr. pkt. 2.

Saksopplysninger
Skjervøy kommune har mottatt søknad fra Skjervøy Båtforening(SBF) om å legge ut
flytebrygge i Ytre Havn mellom ekspedisjonskaia og fylling mot Trålverkstedet. Flytebrygga
skal ha utriggere på den ene siden og mulighet for gjesteplasser på den andre siden.
Området er omdiskutert værmessig og SBF ønsker utleggingen som en forsøksordning på 3-5 år.
Er forsøket vellykket vil SBF søke om permanent godkjenning. For å spare kostnader søkes det
å legge brygga ut fra eksisterende flytebrygge (fisketorgbrygga).
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Kailengden er ca. 80 m og SBF tilbyr Skjervøy kommune gjesteplassene som vil bli på
langsiden mot ekspedisjonskai mot at SBF, kostnadsfritt overtar Skjervøy kommune sin brygge
5 i Indre Havn.
Saksbehandler sendte forespørselen fra SBF på høring til Kystverket og Torghatten Nord AS.
Kystverket hadde ingen merknader til tiltaket. Torghatten Nord AS ønsker ikke en etablering av
flytebrygge slik som skissert, velkommen. Dette ut i fra hensyn til stor risiko for skader ved
anløp av hurtigbåten. Flytebryggen vil komme for nær hurtigbåten ved kaitillegg, spesielt i
vestavind. Det er også betenkeligheter omkring at den nye hurtigbåten som skal bygges til
sambandet muligens blir bredere enn dagens båter og da vil plassen bli enda mindre.
Saksbehandler var på befaring onsdag denS. august ved hurtigbåtens aniøp. Det kom her tydelig
fram at det vil bli meget trangt for hurtigbåten hvis det blir lagt ut flytebrygge som omsøkt. Etter
samtale med kapteinen om bord der det ble sett på kartet, tilkjennega kapteinen at det vil være
uaktuelt for dem å godta en flytebrygge med en slik lengde ut fra den eksisterende
fisketorgbrygge. Selv om landfestet ble flyttet lenger mot Trålverkstedet ville det være uaktuelt
for dem å godta båter liggende på gjestplassiden, med fare for skade. De ville kunne være villige
til se på utlegg av mindre brygger som ikke kom i konflikt med deres tiltrengte
manøvreringsområde.
Vurdering

Skjervøy kommune må ta hensyn til hurtigbåtens anløp av Skjervøy havn. Legger man
flytebryggen slik som omsøkt vil en komme i konflikt med hurtigbåtens manøvreringsområde.
I fiskerihavneplanen tas planene om flytende hurtigbåtterminal ut av planen på grunn av for liten
plass. Det er naturlig å se også omsøkte flytebrygge opp i mot dette.
Før en eventuelt avviser søknaden fra SBF bør en, i fellesskap, se på muligheten for løsninger
innenfor området mellom ekspedisjonskai og fylling ved Trålverkstedet. Hurtigbåten er villige
til å se på alternative plasseringer av en flytebrygge. Det er ut i fra dette naturlig at involverte
parter forsøker å forhandle fram, om mulig, en akseptabel løsning.
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Grethe Ihian
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Yngve Volden
11. august 2009 10:45
Grethe Ihlang
VS: Brev til Skjervøy kommune
Ny Flytebrygge på Skjervøy.docx

Yngve Volden
Teknisk sjef, Skjervøy kommune
Tif 77775520, mob. 41634907
ynave.voldencskiervoy.kommune.no
-----Opprinnelig melding
Fra: Eirik Olsen [mailto: Eirik.Olsen@torghatten-nord.no]
Sendt: 11. august 2009 08:25
Til: Yngve Volden
Kopi: Bjørn Laksforsmo; Fjordpririsessen; Fjorddronningen2
Emne: VS: Brev til Skjervøy kommune
Vi har nå mottatt uttalelser fra våre båter som anløper Skjervøy kai.
Vedlagt følger brev fra kaptein på Fjordprinsessen/Fjorddronningen Il, hvor utlegging av flytebrygge ikke anbefales
da det er for stor risiko for skader ved anløp av hurtigbåt.
Rderiet anbefaler derfor ikke at det legges ut flytebrygge som skissert.
Med vennlig hilsen/Best regards
Eirik Olsen
Driftssjef hurtigbåt

Torghatten Nord AS
Postboks 2380
N 9271 Tromsø, Norway
Phone: (+47)90088987
Fax no (+47)90720700
http://www.hurtigruten.com

i
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TORGHATTEN NORD

TorghattenNordAS
9271 Tromsø
Besøksadr: Kirkegata i
NO 993 205 117 MVA
flrmapost@torghatten-nord.no
www.torghattennord.no
Teefon 90620700
Te efax: 907 20 700

Yngve Volden
Teknisksjef
Skjervøy Kommune
Kopi til
Eirik Olsen
Driftssjef
Torghatten Nord

Deres ref:
Deres dato:
vk ref:
Tromsø, 10.08.2009

Ny flytebrygge på Skjervøy

Viser til brev datert 19.06.2009 Arkivkode P28 om Plassering av ny flytebrygge i Skjervøy havn, og
befaring på Skjervøy 05.08.2009
Setter pris på at vi blir kontaktet og får gi uttalelse saken.
Plassering av ny flytebrygge mellom Terminalkaia og industriområdene på nordsiden av kaia, vil
skape konflikt for passasjertrafikken med hurtigbåt.
Flytebryggen vil komme for nær hurtigbåten ved kai tillegg ved vestavind, vinden står da av
terminalkaien. Faren for at hurtigbåten vil kunne skade fartøy ved flytebrygga er stor.
Også med tanke på at det vil komme ny type hurtigbåt på ruten mellom Tromsø og Skjervøy, som
om mulig vil bli brede en dagens, gjør at avstanden vil bli enda mindre under fortøyning.
Derfor er det ikke ønskelig med noen flytebrygge plassert mellom terminalkaien og
industriområdet.
Eventuell videre henvendelser pr. mail bør gjøres til MS “Fjordprinsessen” på adressen
fjordl,rlnsessen@torQhatten-nord no
.

Med vennlig hilsen,
Charles Anfinsen
Kaptein
MS “Fjordronningen 2” og “Fjordprinsessen”
Torghatten Nord AS
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KYS TV ER K ET
TROMS OG FINNMARK

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY

Deres ref
22084/2009

Vår ref
09/02619-2

Arkv nr
423.3

Saksbehandler
Jan Morten Hansen

Dato
20.7.2009

Svar på hering Plassering av ny flytebrygge i Skjervøy havn Skjervøy kommune
Troms fylke Søker Skjervøy Båtforening
Viser til Deres brev av 19.062009 og telefonsamtale 20.07.2009.
-

-

-

-

Alle tiltaklbyggearbeider langs land og ut i sjøen (utfyllinger, bygninger, kaier, molo, kabler,
rørledninger, fortøyninger, småbåthavner m.m) må i tillegg til behandling etter plan- og
bygningsloven behandles etter Havne- og farvannsioven. For hvert tiltak som utføres mot
og i sjøen må det innhentes tillatelse i henhold til havne- og farvannsloven.
Plasseringen av småbåthavnen berører ikke Kystverkets interesser i Skjervøy. Kystverket
har ingen flere merknader til tiltaket.

Med hilsen

/

i

Arv Andersn
plan- og kystforvaltningssjef

LLL

seniorkonsulent

Kopi til:
Vedlegg:

KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK
Sentral postadresse: Kystverket, Serviceboks 2,
6025 ALESUND
Besøksadr.: Fiskenveien 3, HONNINGSVAG

Te efon: +47 07847
Telefaks: ÷47 70 23 10 08
Telefon: ÷47 07847
Telefaks: +47 784774 01

Intemett:
E-post

Bankgiro:
Org.Nr.:
Brev, sakskorresporidanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeitperson
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www.kystverket.no
postkystverket.no
7694 05 06766
NO 970 917 772

SKJERVØY BÅTFORENING
BOKS 3
9189 SKJERVØY

Skjervøy Kommune
Havneforvaltningen

Viser til hyggelig dialog med Skjervøy Kommune ang. framtidig bruk av Skjervøy havn.
Skjervøy Båtforening (SFB) vil med denne henvendelse komme med søknad og forslag
til løsninger:
SBF søker herved om å få legge ut flytebrygge i ytre havn mellom DS-kai og
industriområdet nord for DS-kai. Da dette området er omdiskutert værmessig(drag) vil
denne utleggingen være forsøksmessig, dvs.3-5 år. SBF søker derfor også om å få legge
bryggen ut fra gjestebryggen Skjervøy Kommune har i området. Viser det seg i forsøks
perioden at det er umulig å ligge med flytebrygge utstyrt med uteriggere på den ene siden
(mot industriområdet) som SBF planlegger må den selvsagt rigges ned og fjernes.
Hvis forsøksperioden derimot er vellykket vil SBF søke om permanent godkjenning.
SBF gir herved Skjervøy Kommune tilbud om kostnadsfritt å overta den siden mot DS-kai
som IKKE skal ha uteriggere. Denne kailengden ca.80 meter vil være meget attraktive
gjesteplasser, noe som Skj.Kommune og SBF er enige om at det er behov for. Inntektene
for utleie av disse gjesteplassene er Skj. Kommunes. Driften av gjesteplassene vil også være
Skj. Kommunes ansvar.
Motytelsen i dette tilbudet er at SBF overtar kostnadsfritt Skj. Kommunes brygge ved
siden av brygge 4 i indre havn. SBF vil forplikte seg til å holde gjesteplasser også i framtiden i denne bryggen som driftes i sin helhet av SBF.
SBF håper dette er en akseptabel løsning som også utløser ca.20-25 nye båtpiasser i havna
noe det er stort behov for.
Håper på en snarlig og velvillig behandling.

Skjervøy, 26.05.2009

Med hilsen
Skj ervøy Båtforening
KU7/
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Statens vegvesen
Samarbeidsutvalget ved Skj ervøy Barneskole
Postboks 93
9189 SKJERVØY

Behandlende enhet:
Region nord
Nord-Troms og
Vest-Finnmark distrikt

Saksbehandler/innvalgsnr:
Stein Jaatun -77617067

Vår referanse:
2008 209978-002

Deres referanse:

Vår dato:
11.05.2009

ønske om nedsatt fartsgrense ved Hollendervika i Skjervay
kommune
Statens vegvesen viser til anmodning fra Samarbeidsutvalget ved Skjervøy Barneskole om å
sette ned hastigheten på rv. 866 fra 60 km/t til 50 km/t på strekningen fra Hollendervika til
eksisterende 50-sone i Skjervøy sentrum.
Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.
I henhold til vegtrafikldovens § 6 er det generell fartsgrense 50 kmj’t i tettbygd strøk og 80
kmJt på landeveg. I tillegg er det i egne rundskriv gitt kriterier for særskilte fartsgrenser med
sikte på å ta hensyn til trafikksikkerhet og miljø. Den aktuelle strekningen er regnet som
landeveg, men har med bakgrunn i nevnte kriterier fått en særskilt fartsgrense 60 km/t.
Med etableringen av boligfeltet i Hollendervika og den nylige etableringen av Rema 1000 er
det grunn til å revurdere strekningens status som landeveg. Statens vegvesen stiller seg derfor
i utgangspunktet positiv til Samarbeidsutvalgets anmodning. Bakgrunnen for dette er da at
etablering av boliger og næringsliv i området tilsier at dette er tettbygd strøk.

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Dreyfushammarn 31
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
flrmapost-nord@vegvesen no
Org.nr: 971032081
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Kontoradresse
Sentrum 33
9156 STORSLE1T

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78941550
Telefaks: 789S 33 52

2
Statens vegvesen vil gjennomføre datainnsamling i form av trafikktelling og registrering av
fart langs strekningen før vi går videre med saken. Deretter skal kommune og politi uttale seg
før et eventuelt vedtak om nedsatt hastighet kan iverksettes. Hvis det ikke avdekkes forhold
som tilsier at fartsgrensen ikke bør reduseres, kan man forvente at strekningen blir skiltet med
ny fartsgrense i løpet av sommeren dette år.
Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt
Med hilsen

Sn
Vegforvalter

Kopi: Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 SKJERVØY
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Norges
vassdrags- og
energidirektorat

.,

l

NV E

Skjervøy videregående skole
Postboks 250
9189 SKJERVØY

Vår dato: i 9 JUNI 2OO
Vår ref.: NVE 200902643-2 m/sbk
Arkiv: 311 /206.71
Deres dato: 12.05.2009
Deres ref.:

Reglon Nord
Kongens gate 14-1
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50
Telefaks: 76 92 33 51
E-post: rn@nve.no
Internett: www.nv no

Saksbehandler:
Stian Bue Kanstad
76923364

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

NVEs vurdering vannuttak fra Storbuktelva vannverk til
akvakulturanlegg Skjervøy kommune
-

-

Vi viser til deres henvendelse datert 12.05.2009 angående vannforsyning til klekkeri/settefiskanlegg
ved Skjervøy videregående skole.
Det opplyses i henvendelsen at vannf rsyningen vil skje via kommunalt vannverk som har
Storbuktelvvassdraget som vannkilde. Videre oppi ses det at maksimalt vannuttak vil være 0
/min. Skjervøy kommune ved teknisk sjef opp yser at Skjervøy vannverk er dimensjonert til ca.
3
m
/min, mens det faktiske vannuttaket ligger opp mot ca. 3,4 m
3
9m
3 min. Skjervøy vannverk har inntak i
Storbuktelva og vannstanden i Storbuktvannet reguleres ikke.
Pa bakgrunn av dette har NVE ikke merknader til frenilagte planer i forhold til vannressurslovens
bestemmelser. Vi forutsetter at de kte vannuttaket fra Storbuktelva ortsatt skjer ümefor de rammer
som følger av gjeldende godkjenninger for Skjervøy vannverk. Til grunn legger vi også at økningen i
vannuttak fra Storbuktelva er beskjeden og restvannføringen viii liten grad påvirkes.
Dersom dette ikke er tilfellet vil Skjervøy kommune måtte avkiare det økte vannuttaket med NyE og i
forhold til bestemmelsene i vannressursloven. Dette gjelder også dersom det kan bli aktuelt å regulere
Storbuktvannet i fremtiden.

Stian Bue Kanstad
senioringeniør

Kopi:

Skervøy Kommune Teknisk Etat, Postboks 145 9189 SKJERVØY
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Troms fylkeskommune,
Strandveien 13,
9007 Tromsø.
Ang feigeleiet på Nilckeby.
Høsten 2008 sto et flott, nytt fergeleie ferdig på Nikkeby. Så vidt vites, fungerer fergeleiet
tilfredsstillende, teknisk sett. Men det estetiske inntrykket dette fergeleiet gir, for alle som ser
og passerer her må, mildt sagt, være forferdelig. En kan trygt si det så enkelt som at det ser
rett og slett ikke ut. Det ligger henslengt en skjemmende stabel med svære, rustne rør. Disse
er ca. 10 m lang og har en diameter på ca. 1/2 m. Videre er der en stabel med rusk og rask,
som ser ut som det bare er til å sette fyr på. Hvorfor det ikke allerede er gjort, er uforståelig.
Det er ikke gjort noe for å pynte opp her. “Så.rcnc” etter graving og plancring er ikke sådd til,
og den planenngen som er gjort, kan gjøres mye penere. Her er ikke asfaltert, satt opp
kantsteiner eller gjort noe annet for å skape et fergeleie som Vegvesenet kan være stolt av
med tanke på det estetiske.
Vi vet at et slikt fergeleie kostet flere millioner å bygge. Da er det uforståelig at det skal
etterlates med et slikt utseende.
Fergeleiet på Arnøya gir et helt annet inntrykk. Her er både asfaltert, laget trafikkøyer,
stablet kantsteiner mot sjøen og bygd venterom.
Nikkeby Bygdelag ber om at det snarest blir gjort noe for å pynte, planere og så til, slik at
både innbyggere av Nikkeby og reisende kan si at Statens vegvesen gjør en jobb som de kan
være stolte av.

Med hilsen
Nikkeby bygdelag
v/Arne Andersen
Nikkeby, 18. juni 2009.

Kopi:
skiervøYkornmuney,

/fr_
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SiÇfen’øy Iéreftsr&(
Postboks 112
9189 Skjervøy

20.05.09

Til:
Skjervøy kommune v/idrettsleder
STK Hovedlaget
STK Skigruppa
SIK Håndballgruppa
STK Aldersbestemt fotball
STK Skiskyttergruppe
STK Fotbaligruppa
Skjervøy Skøyteklubb
Arnøy IL
Skje y kommune v/teknisk sjef
Skjervøy kommune v/ordfører
Årsmøtet i Skjervøy Idrettsråd har sluttet seg til forslag fra styret i Skjervøy ldrettsråd om
plassering av ny kunstgressbane på Skjervøy, se vedlagte utskrift fra årsmØtet 11.05.09.
Skjervøy kommune har sett på saken og funnet ut at det ikke er nødvendig med noen
reguleringsendring. Saken skal derfor behandles i idrettsorganisasjon og fremlegges
kommunen.
Skjervøy Idrettsråd ber derfor ovennevnte behandle vedlagte ideforslag til plassering av ny
kunstgressbane. Dere gis en frist til onsdag 10. juni med å komme med eventuelle merknader
og kommentarer til forslaget.
Styret i Skjervøy Idrettsråd vil behandle innkomne merknader/kommentarer i styremøte
søndag 14. juni 2009. Deretter vil saken bli behandlet på medlemsmØte i Skjervøy Idrettsråd
mandag 15.06.09.
Dere innkalles derfor til medlemsmøte mandag 15. juni 2009 kl. 19.00. Møtet avholdes i
klubbiokalene til STK ved gressbanen Hvert lag kan stille med 3 stemmeberettigete
representanter.
Husk å møte på medlemsrnØte.
Vedlagt følger ideskisser til plassering av nye Skjervøy idrettspark
Styret iSkjersrå
vteder Roald Sebergsen
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Måseprosjektet 09, Stusnesfjellet
Utføres av Bjørn Pedersen og Tor Martin Iversen
Prosjektet ble gjennomført på de opprinnelige rappellfestene, men ble utvidet ca 100 meter
sørover og litt nordover da vi fant ut at en del fugler hadde flytta ut fra feltet.

• 16.05.09 lørdag
Første dag, dag etter avtale inngått
8 rappeller hver. Dekket de opprinnelige festene med doble ruter på noen. Utvidet med minst
en. Fant nærmere 100 egg. Mange triple. Få, om noen enkle. Mange tomme boller etter at
noen har plukket til fots. Stadig folk observert i fjellet.
• 20.05.09 onsdag
Rappellert på opprinnelige fester. Fant 15 egg.
• 21.05.09 torsdag
Alle rappeller på de opprinnelige festene. Ca 20 egg. To tre boller med 2 eller tre egg. Et
trippel reir observert lenge nord enn feltet.
• 24.05 .09 søndag.
4 rappeller hver, derav to på opprinnelig feste, og seks lengre sør i fjellet. Fant ca 10-12 reir
på 5 av dem hvorav de fleste inneholdt egg, to eller tre i de fleste, og tre med kun ett.
Alle reirboller ble uskadeliggjort.
• 31.05.09
Bjøm alene. Friklatring. 20 reir

• 01.06.09 mandag
4 rappeller hver. Alle på opprinnelige fester. Totalt ca 50 aktive reir, med 3, 2 og enkle egg.
Mellom 80 og 100 egg totalt. Spesielt mye i og fra ras-området og lengre sør i fjellet
• 08.06.09
Bjøm alene. 15 aktive reir.
• 10.06.09
5 rappeller. Bare i faste fester. 3 egg. Observert 4 unger, alle utenfor opprinnelig felt. Men
disse er de eneste vi har sett på hele våren
• 11.06.09
Tor M alene. 5 rappeller. 4 utenfor opprinnelig felt, lengre sør i fjellet. 3 egg.
13.06.09
Bjørn alene, utenfor opprinnelig felt. 8 aktive reir pluss 2 med unger. Ikke rørt.
• 14.06.09 søndag (Siste dag)
4 rappeller hver. Alle på opprinnelig felt. 4 aktive reir. 2 +2 +1 +1
Prosjekt avsluttet på samme dato som forrige år, 14.06.09
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

I SØKNADSKJEMA

MOTORFERDSEL I UTMARK

-

NAVN
ADR

KJØRERUTE’SKAL TEGNES ITU% PÅ
KART SOM VEDLEGGES SØKNADEN.
à&(

POSTSTED
TLF.NR

\Lt(/3

o?)

OLf

r-c..

-

VED SØKNADER ETTER § 5B I
FORSKRIFTEN SKAL DET FØLGE MED
LEGEATTEST AV NY DATO HVOR DET
TYDELIG KOMMER FRAM AT
SØKEREN ER VARIG
BEVEG[FUNKSJONSI{EMMEJ)

Ut_. v-’-”.

L4c0 b L(2 2,
TYPE

QtQv

SØKNADER UTEN NØDVENDIGE
VEDLEGG VIL IKKE BLI BEHANDLET
FØR DISSE FORELIGGER.

i -(fo

REGISTRERINGSNR.

i g4

_LUFTFART0Y TYPE

Søkers under
Sted /

TIDSROM:

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

fl § 5

A: ERVERVSKJØR1NG

fl § 5

B: FUNKSJONSI

§

BEVEGELSESHEMMED

5 C: BAGASJE/UTSTYR
TIL HYTTE

fl §5D:KJØRINGIUTMARKSNÆRING FASTBOENDE
ANGI FORMÅL(eget vedlegg)

Datot

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

KOMMUNENS VEDTAK: Sak nr.:
,

fl § 5 E: VEDKJØRiNG

fl

§6: ANNET SÆRLIG BEHOV
(eget vedlegg)

INNVILGET

& C Ç ()f
Sign.

fl AVSLAG
dato

TILLATELSEN M/KART SKAL
MEDBRTNGES UNDER KJØRiNG.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Ester Stenehjem
Kobbepollen 4
9180 SKJERVØY

Deres ref:

Vår ref:

Arkivkode

26324/2009

KOl

Dato

21.07.2009

Svar ang. søknad om dispensasjon
Viser til deres søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i Kobbepollen,
Skjervøy.
Det refereres i søknaden til saksreferanse 00/03331-5, arkivkode K 01 og dertil hørende kart.
Den tidligere gitte dispensasjon gjaldt for snøscooter. Det søkes nå på både snøscooter og 4hjuling, på samme trasé.
Det kan anbefales at det gis dispensasjon for snøscooter på samme trasé som tidligere og samme
formål som tidligere. Formål: Oppkjøring av løypetrasé for hundespannkjøring.
Det anbefales ikke at det gis dispensasjon for 4- hjuling for bannarkskjøring.
Vedtak:
Det gis dispensasjon for bruk av snøscooter på egen eiendom i.h.h.t vedlagte kart for oppkjøring
av trasé for hundespannkjøring.
Tillatelsen gjelder for sesongen 2009/2010 og 2010/2011.
Dispensasjon for 4- hjuling, som omsøkt, avslås.

Geir Helgesen
Leder driftsutvalget
iKart

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

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Internett:
www.skjervoy.kommune.no
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Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958
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Skjervey kommune
Teknisk etat

SØKNADSKJEMA - MOTOR1?ERDSEL I UTMA1UC
NAVN

.,

KJØRERUrE SKAL TEGNES INN PÅ
KART SOM VEDLEGGES SØKNADEN.

ADR
POSTSTED

VED SØKNADER ErrER § 5B I
FORSKRIFTEN SKAL DET FØLGE MED
LEGEAITEST AV NY DATO HVOR DET
TYDELIG KOMMER FRAM AT
SØKEREN ER VARIG
BEVEG/FUNKSJONSBEMMED

9ifL2

TLF.NR

L

MOTORICJØRET0Y TYPE

REGISTRERINGSNR.

26

SØKNADER UTEN NØDVENDIGE
VEDLEGG VIL IKKE BLI BEHANDLET
FØR DISSE FORELIGGER

o

Cnn’9ç Z’ Ç”&i
Søkers uiid&skrift

TYPE

-

Stcf3
TIDSROM:
•SESONG

SÆRSKILT ‘IIDSROM
-‘O 09 SÆRSKILT DATO
FORMÅL:TRANSPORT I / AV I TIL:

Q

§5 A: ERVERVSKJØRING

§5

Q
[1

B: FTJNKSJONS/
BEVEGELSESHEMMED
§5C:BAGASJE/UTSTYR
TIL HYTrE
§ 5 I): KJØRING IUTMARXS
NÆRING FASTBOENDE
ANGI FORMÅL(eget vedlegg)

Søknaden behandles i mecfliold til lov om motoi&rdsl i
umiarkogvassdzagav lOjurd I977nr52oÈnsjàna1
forskrift for bnik av motorkjeretøy i utmarkog på islagte
vassdrag.
I utmark og vassdrag er motorferdsel Ikke tillatt med
mindre annet Iger av lov om motozf dseFelIci med
hjemmel i len.
Med motorferdsel menes i denne lov.bruk avlcjeretey
(bil,
ct6rÉn9tIkke1,.be1tbiIsnøscootere.l)
båt eller annet-f1ytendedllërsvevendeitøy.drvet med
motor; samt Iûidiäg og stait med iiiotdrdrevdïlûftfhrtay.
Motorferdsel i uuuazkogyassdrag skal fmcgi aktsomt
oghcisynsfillt forå,mmngå skadcogulernp# for
naturmiljø og mennesket.
Det er nødvendIg med
nneieessainrykke ved
inotorfcedselpåpzivatunn. Tillatelse må innhentes fra
grunneiéra’isalcer. Der enkëltcgruimneier kan nonnah
ürby mocorferdsei i utmnark. Grunneier kaaikke hindre
rednhigstjeneste o1. sotüsIer i hcnhcmld til
nøttsrcglcn.
• For kjøring Igs riks- og fy&esvgermå det sÉkesom
dispensasjbn 5 veglcontoreg.(slaifllig)

KOMMUNENS VEDTAK: Sak nr

J §5 E: VEDKJØRING
Q

§6: ANNET SÆRLIG BEHOV
(eget vedlegg)

Lw

Sign.

‘;

TILLATELSEN M/KART
MEDBRNGES UNDER KJ’:

vacJ-..L

“
i

4
.
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Skjervøy kommune

Teknisk etat
SØKNADSKJEMA

-

MOTORFERDSEL I UTMARK

NAVN

KJØRERUTE SKAL TEGNES INN PÅ
KART SOM VEDLEGGES SØKNADEN.

ADR

V\ç

I t’riY
4

Hi

POSTSTED
TLF.NR

‘

VW

2.

MOTORKJØRETØY TYPE

h4

0

REGTSTRERINGSNR._________
LUFTFARTØY TYPE

VED SØKNADER ETTER § 5B I
FORSKRIFTEN SKAL DET FØLGE MED
LEGEATTEST AV NY DATO HVOR DET
TYDELIG KOMMER FRAM AT
SØKEREN ER VARIG
BEVEG/FUNESJONSHEMMED
SØKNADER UTEN NØDVENDIGE
VEDLEGG VIL IKKE BLI BEHANDLET
FØR DISS
ORELI
R.

Søksift

Sted/Dato
TIDSROM:

SESONG
SÆRSKILT TIDSROM

—0

SÆRSKILT DATO

FORMÅL:TRANSPORT I / AV / TIL:

§5

A: ERVERVSKJ0RJNG

§5

B: FUNKSJONS/
BEVEGELSESHEMMED
§ 5 C: BAGASJFJUTSTYR
TIL HYrfE
5
KJØRING
D:
I UTMARKS
§
NÆRING FASTBOENDE
ANGI FORMÅL(eget vedlegg)

Søknaden behandles i medhold til lov om motorferdsel i
utmarkogvassdragav lO.juni l977nr82ognasjonal
forskrift for bruk av motorkjøittøy i utmark og på islagte
vassdrag.
I utmark og vassdrag er motmferdsel ikke tillatt med
mindre annet følger av lov om motorferdsel eller med
hjemmel i loven.
Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy
(bil, traktor. motorsykkel, beltebil. snøscooter e.l)
båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med
motor, samt Landing og start med motordrevet luftfartøy.
Motoferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt
og hensynsftzllt for å unngå skade og ulempe for
natunniljø og mennesker.
Det er nødvendig med grunneiers samtykke ved
motorferdsel på. privat grunn. Tillatelse må innhentes fra
grunneier av søker. Den enkelte grunneier kan normalt
forby motorferdsel i utmark. Grunneier kan ikke hindre
redningstjeneste o.I. som skjer i henhold til
nødrettsreglen.
For kjøring langs riks- og ‘&esveger må det søkes om
dispensasjon fra vegkontoret.(skri±tlig)

KOMMUNENS VEDTAK: Sak nr.:

I

§5 E: VEDKJØRJNG

EI

INNVILGET

[

AVSLAG

§6: ANNET SÆRLIG BEHOV
(eget vedlegg)
T LATELSEN
SKAL
MEDBRINGES UNDER KJØRING.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

S0KNADSKJEMA
cc..

NAVN

-

MOTORFERDSEL I UTMARK

*
3
t(

ADR
POSTSTED

KJØRERUTE SKAL TEGNES INN PÅ
KART SOM VEDLEGGES SØKNADEN.

-

f/#

32

TLF.NR QOo42L

V Vi

MOTORKJØRETØY TYPE

SØKNADER UTEN NØDVENDIGE
VEDLEGG VIL IKKE BLI BEHANDLET
FØR

C cv
REGISTRERINGSNR.

VED SØKNADER ETTER § 5B I
FORSKRWFEN SKAL DET FØLGE MED
LEGEATTEST AV NY DATO HVOR DET
TYDELIG KOMMER FRAM AT
SØKEREN ER VARIG
BEVEG[FCNKSJONSHEMMED

k ss i

LUFTFARTØY TYPE
Sted / Dato
TIDSROM:

SESONG
SÆRSKILT TIDSROM
-—

-c1 SÆRSKILT DATO

FORMÅL:TRANSPORT I / AV / TIL:

LI § 5
LI §
§

LI §

A: ERVERVSKJØRING

5 B: F’LINKSJONS/
BEVEGELSES}IEMMED
5 C: BAGASJE/UTSTYR
TIL HYTTE
5 D: KJØRING I UTMARKS
NÆRING FASTBOENDE
ANGI FORMAL(eget ‘vedlegg)

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

KOMMUNENS VEDTAK: Sak nr.:

LI §
LI

INNVILGET
5 E: VEDKJØRING

§6: ANNET SÆRLIG BEHOV
(eget vedlegg)

Li

LI AVSLAG
datO

TILLATELSE
T SKAL
MEDBRINGES UNDER KJØRING.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat
KNADSKJEMA

-

MOTORFERDSEL I UTMARK

NAVN Ç
ccx
7

KJØRERUTI SKAL TEGNES INN PÅ
KART SOM VEDLEGGES SØKNADEN.

4
\sC%k

POSTSTED

3ctL

LEGEATTEST AV NY DATO HVOR DET
TYDELIG KOMMER FRAM AT
SØKEREN ER VARIG
BEVEG/FUNKSJONSHEMMED

TLF.NR_________

V AF

VED SØKNADER ETTER § 5B I
FORSKRJFTEN SKAL DET FØLGE MED

MOTORKJØRETØY TYPE

SØKNADER UTEN NØDVENDIGE
VEDLEGG VIL IKKE BLI BEHANDLET

RGISTRERINGSNR. 1(.P

.-SS i

LUFTFART0Y TYPE

1___cvy

i

Sted Dato
TIDSROM:

Søknaden behandles i medhold til lov om motorferdsel i
uttnarkogvassdragav lO.juni 1977 nr 82 og nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte

SESONG

vassdrag

SÆRSKILT TIDSROM

24/-

Øi

SÆRSKILT DATO

FORMÅL:TRANSPORT I / AV / TIL:
§5 A: ERVERVSKJØR1NG

LI

LI
El

§5 B:FUNKSJONS/
BEVEGELSESHEMMED
§ 5 C: BAGAS.TE/UTSTYR
TIL HYTTE
§ 5 D: KJØRING I UTMARKS
NÆRING FASTBOENDE
ANGI FORMAL(eget vedlegg)

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

-

AAL&L

KOMMUNENS VEDTAK: Sak nr.:

IJNNV

LI § 5 E: VEDKJØRING
LI

§6: ANNET SÆRLIG BEHOV
(eget vedlegg

Sign.

ET

LI AVSLAG
‘dato j/

TILLALSEN M/KART SKAL
MEDB1NGES UNDER KJØRING.
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NGI
Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 SKJERVØY
v/ Teknisk Sjef Yngve Volden

Hovedkonlor:
Pb. 3930 UilevÖi Stadion
0806 Oslo

Deres ref.:
Vårt prosj.nr/ref.: 09-1479

Avd Trondheim:
Pb. 1230 Pirsenteref
7462 Trondheim

Oslo, 30. juni 2009

Vurdering av snø- og steinskredfare, Skjervøy kommune
Vi har mottatt henvendelsen fra kommunen vedr. vurderinger av skredfare. Dette er en
type vurderinger NGI kan ta på seg, men vi vil bemerke følgende:
• Fordi oppdragene er relativt små vil oppdrag kunne bli nedprioritert i forhold til
større jobber. En avtale kan derfor ikke inneholde strenge krav til tidsskjema for
utføring, spesielt der befaring er nødvendig.
• Dersom en vurdering skal kunne utføres, må tilstrekkelig materiale være
tilgjengelig. Dette skal omfatte relevante fotografier fra området, samt gode
kartutsnitt, både på oversiktsnivå (1:50 000) og av økonomisk kartverk i 1:5 000
eller bedre.
• En avtale tegnes kun for ett år av gangen, i dette tilfellet 1/7, 2009 30/6, 2010.

09iflghao

—

For en vurdering basert kun på fotografier og kart som tilfredsstiller kravene, vil et
oppdrag koste Kr. 3 000,-. Dersom befaring er nødvendig, vil dette kunne gjøres til
pris av medgåtte timer. I slike tilfeller vil vi foretrekke å “samle opp” flere oppdrag
som kan gjøres samlet. Vi håper kommunen kan være behjelpelig med slik
organisering. På denne måten vil også de direkte utgiftene til reise kunne fordeles på
flere oppdragsgivere. Det er vanskelig å angi eksakt pris, men erfaringsmessig vil en
slik befaring og etterfølgende beregning og rapportering komme på Kr. 15-25 000,- pr.
oppdrag, avhengig av oppdragets vanskelighetsgrad.
Vi ser frem til Kommunens respons på dette, og gir gjerne ytterligere informasjon om
dere trenger det.
Med vennlig hilsen
for NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

t
5/L
---

Anders Solheim
Avdelingsleder, Naturskade

BS EN ISO 9031
SerlWiseri cv BS1
Reg. No. FS 32089
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Skjervoy kommune
Teknisk etat

Norges Goetekniske Institutt
post boks 3930
0806 OSLO

Deres ref:

prosj.nr/ref.: 09-1479

Vår ref:

Arkivkode

228843/2009

B61

Dato

21.08.2009

Vurdering av Snø og Steinskredfare, Skjervøy Kommune
Vi viser til vårt brev av 19.06.09 og Deres svarbrev av 30.06.09 ang. vurdering av snø- og
steinskredfare i Skjervøy kommune.
Vi takker for svaret, og er meget fornøyd med at Dere har gitt et positivt svar for mulighetene til
å foreta skredvurderinger i vår kommune.
De fleste behov for skredvurderinger skjer i forbindelse med søknader om tomtedelinger og
bygging i potensielle skredfarlige områder, og det kan ofte bare gjelde en enslig tomt eller
bygning. I stedet for eventuelt å avslå søknaden, ønsker vi å gi søkeren et valg om å få området
skredvurdert av fagetat. Når det gjelder skredvurderinger hvor befaring er påkrevd, vil vi måtte
innhente vår oppdragsgivers samtykke for å rekvirere denne type oppdrag. I slike tilfeller vil vi
forsøke så langt det er mulig og “samle opp” flere oppdrag hvor befaring kan skje samtidig. Her
kan samarbeid med andre kommuner også være aktuell.
I det vi viser til Deres bemerkninger knyttet til slike typer vurderinger fra NGI, og til vår
bemerkning aksepterer vi at det tegnes en avtale mellom NGI og Skjervøy kommune for ett år av
gangen, i dette tilfelle gjeldene fra 01.07.09 til 30.06.10. Vår aksept gjelder også prisen på kr.
3 000,- for oppdrag som kan vurderes ut fra fotografier og kart av tilfredsstillende kvalitet
Når det gjelder kostnadene ved befaring, aksepteres det at denne kan variere avhengig av
oppdragets vanskelighetsgrad.
Med hilsen
Yngve Volden
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77775520

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

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Internett:
www.skjervoy.kommuneno
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Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

