
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 04.02.2013
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 1945

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen LEDER SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Leif Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP
Kurt Michalsen (permisjon fra 
kl 1940, kun infosak gjenstod)

Kari-Ann Olaisen SKKP

Vidar Langeland Mona Jørgensen SKFRP
Kjell Arne Sørensen Torgeir Johnsen (inhabil sak 

1; Ørjan Albrigtsen inhabil 
sak 10)

SKKP

Jørn Cato Angell Vidar Langeland (inhabil sak 
1)

SKFRP

Merknader til innkallingen:
- Mona Jørgensen meldte forfall lørdag 2. februar. Denne er ikke mottatt i 

formannskapssekretærens innboks men bekreftet sendt til korrekt adresse gjennom 
Vidar Langelands mottatte mail. 

- Fra Leif-Peder Jørgensen: bra at sakspapirene har undertekst med saksnr – det letter 
oversikten i papirene

- Fra Vidar Langeland (Frp) UO-sakene ble sendt til formannskapets faste medlemmer 
samt varaer som ble innkalt – UO-sakene bør også sendes til vararepresentantene 

o Rådmannen bes undersøke saken og gir tilbakemelding til neste møte
Merknader til sakslista:

- Leif-Peder Jørgensen ba om å få informere om samarbeid varehuset og Nord-Troms 
videregående skole for å markedsføre Skjervøy som sjømathovedstad. 

- Inhabilitet i enkelte saker gjør at disse sakene må styres i tid for å få varaer på plass
- Ingrid Lønhaug vil informere om omdømmeprosjektet
- Ang sak 10/13: brev på til sammen fire sider fra berørte parter legges fram for

formannskapet på møtet



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Reidar Mæland Rådmann
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær

Lise Román Helse- og omsorgssjef
Yngve Volden Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell Økonomisjef

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Ingrid Lønhaug Vidar Langeland



Samarbeid varehuset Skjervøy og Nord-Troms videregående skole
- det er satt ned en gruppe bestående av Leif-Peder Jørgensen, Siri Pedersen og Nils Alm 

(NT vdg), Vidar Langeland (Boreal Offshore) og Johan Pedersen (varehuset) som skal se 
på aktivitet som  markedsfører Skjervøy som sjømathovedstad og ift offshorenæringen. 

- Planlagt uke 40. 

Informasjon om omdømmeprosjektet ved Ingrid Lønhaug
- omdømmeprosjektet jobber på lang sikt
- vårt prosjekt omfatter seks kommuner, men mange andre kommuner jobber med 

tilsvarende prosjekter
- Prosjektet tar nå fatt på å få ungt entreprenørskap inn i skolene som et valgfag. Handler 

om at elevene skal lære å starte, drive og avvikle en bedrift i trygge omgivelser i skolen. 
Gir kompetanse i bedriftsetableringer, styrker bevisstheten om lokalt næringsliv og 
fremmer gründerferdigheter. 

- Omdømmeprosjektet iverksetter tiltak i sammenheng med dialogseminarene
o Bedre barnehagetilbud
o Informere bedre, fx om tomter
o Utpekt tre tilflytterverter i kommunen (Magnar Solbakken, Frode Schultz og 

Eldbjørg Ringsby) som skal være informasjonsknutepunkt for henvendelser 
utenfra. Disse skal kurses og få en informasjonspakke, samt erfaringssamlinger. 
Oppgaven løses innenfor eksisterende arbeidstid. Det vil utarbeides en 
velkomstpakke med informasjonsbrosjyre, kinobillett, svømmehallbillett, 
månedsabonnement med Framtid i nord med mer. 

o Vi får tilsendt lister fra folkeregisteret hvert kvartal med nye innbyggere i 
kommunen og vil invitere nye innbyggere til samlinger to ganger i året

o Samarbeid med forskningsmiljø
- Omdømmeprosjektet er halvveis i treårsperioden. Vil jobbe videre mot en internettportal 

og utarbeiding av informasjonspakke. 

Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp):

1. Forholdstallsvalg:
Det har i tidligere formannskapsmøte vært diskusjon rundt hvordan forholdstall skal tolkes og 
gjennomføres utenom kommunestyremøter. Etter en runde med partiorganisasjon har vi fått til 
svar at i de tilfeller hvor delegasjonsreglementet ikke har omtalt dette, vil det være 
kommunestyret som velger. I de tilfellene vil dere kunne kreve deres rett gjennom 
forholdstallsprinsippet. Grupperingen med Høyre, Frp og uavhengig representant krever at 
ordføreren tilrettelegger for en praksis hvor oppnevning av rår, utvalg og styrer som ikke har 
delegert fullmakt fra kommunestyret velges etter forholdstallsvalg i kommunestyret. Er 
ordføreren enig i fortolkningen, og vil han følge det opp utover våren?

Rune Stifjell svarte på vegne av ordføreren:
Valg foretas gjennom forholdstallsvalg hvis minst en representant krever det, men normalen bør 
være flertallsvalg. 

2. Innsyn i protokoll etter lukket møte
Vararepresentant til kommunestyret Paul Stabell Frp er nektet innsyn i den delen av protokollen 
som er unntatt offentlighet fra kommunestyret 17.12.12. Ut fra at han deltok i møtet som 
representant i sak 53/12 har han selvfølgelig krav på å se møtebok fra den lukkede delen av 
forhandlingene, vil ordføreren gi innsyn som forespurt?



Rådmannen svarte: 
Det er bare én protokoll, ikke en egen protokoll fra det lukkede møtet. Det er saksfremlegget 
som ikke sendes ut sammen med protokollen, men selve vedtaket er komplett tilgjengelig for 
offentligheten. 

3. Tilskudd til Årviksand verksted
Årviksand verksted fikk i 2011 2 tilskudd til utbygging av verksted i Årviksand. 75.000 fra 
omstillingsprosjektet, i tillegg ble den på grunn av prosjektets størrelse også behandlet i 
næringsutvalget som også bevilget 75.000.- til formålet. 

 Er de 2 tilskuddene utbetalt? 
 I tilfelle de er utbetalt, når ble de utbetalt?
 Dersom det er utbetalt, hvilken dokumentasjon mottok kommunen da beløpene ble 

utbetalt?

Rådmannen svarte at tilskuddene ikke er utbetalte. 

                                   



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

1/13 Godkjenning av arbeidsavtale ny rådmann X 2012/4277

2/13 Planvurdering Prestegårdsjorda Legges fram på møtet

3/13 Rekruttering og omdømmebygging - plan med 
tiltaksliste

2011/926

4/13 Opprettelse av klimaklubbgruppe 2013/316

5/13 Lovlighetsklage formannskapsvedtak sak 117/12 2012/1730

6/13 Draugneset fiskecamp gnr 57 bnr 20 Arnøya ; 
Planspørsmålet om igangsetting av privat 
regulering.

2012/4077

7/13 Kirkegårdsveien 22: søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemelsene i reguleringsplan 
Sentrum Nord i forbindelse med byggesøknad for 
oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 285

2012/4921

8/13 Nordveien 28: klage på formannskapsvedtak 
97/12 ang garasje som ikke er oppført i hht 
byggetillatelsen gnr 69 bnr 791

2009/9381

9/13 Alkeveien 1: behandling av gitt forhandsvarsel 
om søknadsplikt, pålegg og overtredelsesgebyr av 
13.9.2012 gnr 69 bnr 797

2009/7458

10/13 Åviksand: behandling av gitt forhandsvarsel om 
søknadsplikt, pålegg og overtredelsesgebyr av 
25.9.2012 gnr 64 bnr 42

2011/4223

11/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
Ratamajordet for oppføring av garasje på BYA 87 
m2 gnr 69 bnr 816

2012/4123

12/13 Referatsaker

RS 1/13 Svar - søknad om støtte til brukermedvirkning -
RIO

2012/4208

RS 2/13 Alkeveien 1: søknad om bruksendring av kjeller 
til boenhet gnr 69 bnr 797.

2009/7458

RS 3/13 Søknad om ferdigattest 2011/3186

RS 4/13 Tillatelse etter forurensningsloven 2012/3422

RS 5/13 Uttalelse til utvidelse 2011/3253

RS 6/13 Stadfesting av godteke vedtak 2009/8861

RS 7/13 Søknad om dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 samt byggetillatelse for 
oppføring av naust på gnr 52 bnr 24

2012/3153

RS 8/13 Laukslatta: Søknad om bruksendring av hytte til 2011/3186



campinghytte/utleiehytte.

RS 9/13 Strandveien 17: oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 
235

2012/4662

RS 10/13 Arnøyhamn: søknad om endring av gitt 
byggetillatelse den 06.07.2012 gnr 57 bnr 11 og 
99

2011/3204

RS 11/13 Østgaardsvei 1: Søknad om rehabilitering av 
leilighet samt dispensasjon i medhold av plan- og 
bygningsloven § 32-2 fjerde ledd.

2012/4563

RS 12/13 Årviksand: Søknad om tidsbegrense bruksendring 
og dispensasjon av kontor/lagerbygg på gnr 64 
bnr 42.

2011/4223

RS 13/13 Strandveien 40: søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 
3

2010/1727

RS 14/13 Strandveien 40: søknad om dispensasjopn fra 
reguleringsplan Ytre havn for oppføring av 3 
tilbygg samt utkjørselstillatelse til kommunal veg 
gnr 69 bnr 1 fnr 825

2012/4903

RS 15/13 Oversendelse av Akvakulturtillatelse 2012/2689

RS 16/13 Strandveien 4: søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Ytre 
Havn, ny avkjørsel og  rammetillatelse i 
forbindelse med  oppføring av tilbygg til 
lakseslateriet gnr 69 bnr 1 fnr 825.

2012/4903

RS 17/13 Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring 
tilbygg gnr 69 bnr 1 fnr 825

2012/4903

RS 18/13 Ørneveien 1: Ferdigattest gnr 69 bnr 532 2012/794

RS 19/13 Ang. søknad om oppføring ensilasjetank med 
tilhørende utstyr og tilbygg på gnr 69 bnr 1 fnr 
643.

2010/5687

RS 20/13 Øvre Ringvei c: søknad om riving av hus gnr 
69/97

2012/4409

RS 21/13 Klagebehandling over formannskapetsvedtak i 
sak 74/12

2010/401

RS 22/13 Søknad om bruksendring av skole i Uløubukt til 
bruk overnatting samt oppføring av 
resepsjonsbygg på gnr 44 bnr 22 og 23

2010/2244

RS 23/13 Søknad om igangsettingtillatels samt endring av 
gitt tillatels på gnr 69 bnr 816

2012/4123

RS 24/13 Oppfølging budsjett og økonomiplan 2013-16 #1 2012/4328



1/13 Godkjenning av arbeidsavtale ny rådmann

Intervjugruppas innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
1. Cissel Samuelsen tiltrer som rådmann den 1. mars 2013 med kr 750 000 i årslønn.
2. Fri mobiltelefon ihht gjeldende regler.
3. Rett til 10 ”etatssjefsdager” i året som kan tas ut som fridager eller daglønn.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Torgeir Johnsen (svigerbror til søker) og Vidar Langeland (selv søker) erklært inhabile og 
fratrådte. Henholdsvis Kjell Arne Sørensen og Jørn Cato Angell tiltrådte i deres sted. 

Møtet lukkes ihht offl. § 13, fvl § 13 nr 1. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

2/13 Planvurdering Prestegårdsjorda

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Fellesforslag:
- Skjervøy formannskap ser ikke å ha grunnlag for å ta en beslutning angående fremlagte 

prosjektbeskrivelse. 
- Skjervøy byggeservice bes presentere et perspektiv (fotomontasje) som viser blokkenes 

fremtoning i terrenget med fargevalg og høydekoter.
- Skjervøy formannskap vil så ta stilling til saken på første mulige formannskapsmøte. 

Vedtak:

Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

3/13 Rekruttering og omdømmebygging - plan med tiltaksliste

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
- Plan for tiltak som et ledd i rekruttering og omdømmebygging tas til etterretning og 

arbeidet prioriteres i den videre planlegging og ift økonomi.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Formannskapet gir følgende innspill til omdømmeprosjektets tiltaksplan:
- Barnehageplasser



o Har vært og bør fortsatt være fokusområde – men vurderes ift økonomi (Ørjan 
Albrigtsen)

- Tomter: 
o mindre attraktive tomter bør selges billig eller gis bort slik at de blir bebygd (ØA)

- Kommunikasjon: 
o bidra til gratis eller rimelig norskopplæring for innvandrere (ØA)
o viktig med riktig og tydelig informasjon til innbyggerne for å unngå 

misforståelser (Leif Peder Jørgensen)
- Næringsutvikling:

o dette er det viktigste punktet i denne sammenheng og er utelatt – arbeid er en 
forutsetning for tilflytting. Bør tilby næringsareal og lokaler på Skjervøy tettsted 
for små bedrifter med 2-3 ansatte. (Vidar Langeland)

o tiltaksplanen fokuserer på arbeidskraft til kommunen, noe som vil bli mangelvare 
i fremtiden. Arbeidskraft og folk fører til næringsutvikling – alt henger sammen. 
Tiltakene totalt sett vil bidra til arbeidsplasser. (Ingrid Lønhaug)

o Oppvekst og trivsel ligger i bunn – attraktive boplasser tiltrekker seg folk som 
igjen bidrar til verdiskapning (Reidar Mæland)

Forslag til vedtak – tillegg til innstillingen i kursiv:
- Plan for tiltak som et ledd i rekruttering og omdømmebygging med formannskapets 

innspill tas til etterretning og arbeidet prioriteres i den videre planleggingen og ift 
økonomi. 

Vedtak:

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

4/13 Opprettelse av klimaklubbgruppe

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:
Formannskapet velger følgende 3 politikere til å sitte i utvalget: 

1.
2.
3.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Formannskapet velger følgende 3 politikere til å sitte i utvalget: 
4. Pål S. Mathiesen (SV)
5. Janne Grethe Konst (SP)
6. Emilie Lauritzen (AP)

Forslag fra Vidar Langeland (Frp)
- Formannskapet ber kommunestyret se på mandat for utvalget før det nedsettes.

Vedtak:

Votering: rådmannens innstilling med navn mot forslaget fra Langland:
- innstillingen vedtatt mot 1 stemme



5/13 Lovlighetsklage formannskapsvedtak sak 117/12

Rådmannens innstilling

Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak:

Lovlighetsklagen avvises og oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp)
Det er beklagelig at rådmannens saksframlegg i denne sak på flere punkter ikke er i 
overensstemmelse med sakens fakta. Sitat fra rådmannens saksframlegg:

”Et enstemmig formannskap var da enig om at det forslaget Mona Jørgensen fremmet på vegne 
av Frp var av en slik karakter at det ikke oppfylte de krav formannskapet selv har satt til innhold 
i denne typen forslag. Forslaget ble da avvist og ikke lagt ut på høring sammen med de andre 
slik det framgår av protokollen”

Sitatet er ikke en sannferdig fremstilling av saken, viser til protokoll fra formannskapsmøte hvor 
det fremgår at det ikke er fremmet forslag om avisning, det er heller ikke protokollert 
avstemning over avisning. Epost fra formannskapsmedlem Mona Jørgensen vedlagt saken 
stadfester at det ikke er fremmet forslag eller gjort votering i saken. Rådmannen henviser til de 
krav formannskapet har satt til innhold, formannskapet i Skjervøy kommune har aldri vedtatt 
formkrav til innhold i budsjettforslag, det ville formannskapet heller ikke hatt myndighet til.

Videre skriver rådmannen i sitt saksframlegg:

”Til dette er å bemerke at dette er utgangspunktet og dermed de generelle regler for all 
behandling i politisk organ hos oss. Det betyr altså at om ikke noe annet er bestemt er det kun 
dette som gjelder. For behandling av budsjett og økonomiplan har vi imidlertid en mangeårig 
lokal praksis for at det stilles tilleggskrav til forslagenes utforming. Disse kravene går ut på at 
endringsforslagene skal bestå av to deler; en skriftlig beskrivelse av hva tiltaket går ut på 
inkludert en beskrivelse av konsekvenser samt den økonomiske budsjettvirkningen. Det er også 
sagt at for forslag som har betydning for bemanningen bør også økning eller reduksjon av 
stillingsprosent framgå. Disse tilleggsmomentene framgår riktignok ikke av noe reglement, men 
har vært i bruk siden høsten 2008. Uten at det har betydning for endelig konklusjon kan 
rådmannen minne om at de første par årene var det nettopp Frp som var ”best i klassen” på det 
å fremme forslagene i tråd med den malen man var enig om. Selv om malen for budsjettforslag 
ikke framgår av reglement er den etter rådmannens syn alt annet enn ukjent for alle politiske 
parti i Skjervøy.”

Til rådmannens fremstilling må det bemerkes følgende:
Reglement vedtatt av kommunestyret kan kun strammes inn eller endres med nytt vedtak i 
kommunestyret. Rådmannens fremstilling om at det vedtatte reglement er veiledende når ikke 
annet er bestemt savner i denne saken forfeste i virkeligheten. Et vedtak i kommunestyret er 
gyldig og begrenser hva andre organ kan fatte av vedtak, Kommunestyrets vedtak gjelder til 
kommunestyret har gjort et nytt vedtak. Verken formannskap, rådmann, ordfører eller andre 
organ kan vedta retningslinjer som endrer kommunestyrets vedtak i saken. 



Nå er sakens fakta at verken kommunestyre eller formannskap har fattet et vedtak med de 
tilleggskrav rådmannen henviser til. For å illustrere rådmannens manglende forankring i 
virkeligheten vises det til protokoll fra formannskapsmøte 30.11.2011 sak PS 117/11 Politisk 
behandling av budsjett og økonomiplan hvor Frp la frem forlag etter samme mal som ble avvist 
i 2012. Forlaget ble tatt opp til votering sammen med andre fremlagte forslag, det fikk vel nok 
bare 1 stemme, men ble fremlagt og votert over som seg hør og bør for lovlig fremsatte forslag.

Da verken rådmann eller ordfører har fullmakt til å endre kommunens reglement eller 
kommuneloven tas klagen til følge, og formannskapet beklager de brudd på reglement og 
kommunelov som er begått i formannskapsmøte 26. november 2012 i sak 117/12.

Vedtak:

Votering: rådmannens innstilling mot forslaget
- innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme

6/13 Draugneset fiskecamp gnr 57 bnr 20 Arnøya ; Planspørsmålet om 
igangsetting av privat regulering.

Rådmannens innstilling

Skjervøy Formannskap er positive til igangsetting med arbeidet av privat reguleringsplan på gnr 
57 bnr 20 Arnøya med bakgrunn i konseptet som fremkommer i møtereferatet av 20.12.12. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

7/13 Kirkegårdsveien 22: søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemelsene i reguleringsplan Sentrum Nord i forbindelse med 
byggesøknad for oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 285

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Johan Kristoffersen dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Sentrum Nord punkt 1.3 takvinkel på 15 grader og 
punkt 1.11 utnyttelsesgrad % TU på 47 % for oppføring av tilbygg til enebolig på 
gnr 69 bnr 285.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Johan Kristoffersen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg til enebolig på gnr 69 bnr 285.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Evensen byggevare AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK alle tiltak tiltaksklasse 1.



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen ansvarsrett i funksjonene 
PRO og UTF VVS tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kurt Einarsen AS ansvarsrett i funksjonen 
UTF gravearbeider tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis DakArk AS ansvarsrett i funksjonen PRO 
bygningsteknikk og arkitektur tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JS Bygg AS ansvarsrett i funksjonen UTF 
mur, tømmerarbeid, pipe og våtrom tiltaksklasse 1.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

8/13 Nordveien 28: klage på formannskapsvedtak 97/12 ang garasje som ikke 
er oppført i hht byggetillatelsen gnr 69 bnr 791

Rådmannens innstilling

Formannskapsvedtak 97/12 oppheves, Daniel Jakobi får delvis medhold i klagen av 20.10.2012 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Daniel Jakobi dispensasjon fra 
reguleringsplan Sentrum nord punkt 1.6 for oppføring av garasje på 64m2.

Med hjemmel i reguleringsplanen Sentrum nord punkt 1.6 gis det ikke dispensasjon fra garasjen 
utforming som skal være tilpasses bebyggelsen på eiendommen dette gjelder for oppført ark på 
garasjetak. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakob byggetillatelse for oppføring av 
garasje på 64m2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 og reguleringsplan Sentrum nord punkt 1.6 
avslås søknaden om å oppføre ark på garasjetak.  

I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr på kr. 20.000,-

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (FRP):
- Saken utsettes slik at formannskapet kan ta en befaring. Dette med bakgrunn i at 

garasjen er ombygd med nye endringer på bygget uten tillatelse siden siste behandling i 
formannskapet.



Vedtak:

Votering over utsettelsesforslaget:
- forslaget falt med 6 mot 1 stemme 

Votering over innstillingen: 
- Innstillingen enstemmig bifalt. 

9/13 Alkeveien 1: behandling av gitt forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg 
og overtredelsesgebyr av 13.9.2012 gnr 69 bnr 797

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr jfr. Sak 10 
§§ 16-1 og 16-2 på kr. 17.000,-  

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

10/13 Åviksand: behandling av gitt forhandsvarsel om søknadsplikt, pålegg 
og overtredelsesgebyr av 25.9.2012 gnr 64 bnr 42

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr jfr. Sak §§ 16-1
og 16-2 på kr 30.000,-

Kommunen behandler Visit Årviksand som privatperson i forbindelse med utmålingen av 
gebyrets størrelse.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Ørjan Albrigtsen erklært inhabil (bror til tiltakshaver) og fratrådte. Kjell Arne Sørensen tok sete 
i hans sted. 

Forslag fra Vidar Langeland (Frp):
Partsinnlegg fra Visit Årviksand avvises som saksdokument i sak 10/13. Formannskapet skal få 
sine saksfremlegg fra rådmannen, og ikke over bordet i møtet fra møtedeltakerne. 

Vedtak:

Votering over forslaget fra Vidar Langeland (FrP)
- forslaget vedtatt med 4 mot 3 stemmer

Innstillingen enstemmig bifalt. 



11/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Ratamajordet for 
oppføring av garasje på BYA 87 m2 gnr 69 bnr 816

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Hanne Karlsen og Jørn Larsen dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsene i Reguleringsplan Ratamajordet for oppføring av garasje på 
87 m2 på eiendom gnr 69 bnr 816.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Hanne Karlsen og Jørn Larsen byggetillatelse 
for oppføring av garasje på gnr 69 bnr 816.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JL BYGG CONSULT AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1, Arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet og 
bygningsfysikk.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JS BYGG AS lokal godkjenning som foretak 
samt ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1, mur og tømrerarbeid.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV)
1. Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke Hanne Karlsen og Jørn Larsen dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Ratamajordet for oppføring av garasje på 87 
kvadratmeter på eiendom gnr 69/816. 

2. Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke Hanne Karlsen og Jørn Larsen dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i Reguleringsplan Ratamajordet for oppføring av garasje på 
inntil 65 kvadratmeter på eiendom gnr 69/816. 

3. Med hjemmel i pbl § 20-2 gis Hanne Karlsen og Jørn Larsen byggetillatelse for 
oppføring av garasje på gnr 69 bnr 816. Nye tegninger må sendes inn og behandles av 
Skjervøy kommune. 

Vedtak:

Votering: innstillingen mot forslaget fra Lønhaug: 
- innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme

12/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.02.2013 

Behandling:

Ad RS 6/13: Leif Peder Jørgensen erklært inhabil og fratrådte. 
Ad RS 12/13: Ørjan Albrigtsen erklært inhabil og fratrådte. 
Ad RS 24/13: 

- punkt 1: Helse- og omsorgssjef Lise Román orienterte om arbeidet for finansiering av 
sykestuene



- punkt 54: Kultur- og undervisningssjefen får formannskapets aksept til å forhandle med 
Årviksand barnehage om samarbeid om SFO. 

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet. 



RS 1/13 Svar - søknad om støtte til brukermedvirkning - RIO 2012/4208

RS 2/13 Alkeveien 1: søknad om bruksendring av kjeller til boenhet gnr 69 
bnr 797. 2009/7458

RS 3/13 Søknad om ferdigattest 2011/3186

RS 4/13 Tillatelse etter forurensningsloven 2012/3422

RS 5/13 Uttalelse til utvidelse 2011/3253

RS 6/13 Stadfesting av godteke vedtak 2009/8861

RS 7/13 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt 
byggetillatelse for oppføring av naust på gnr 52 bnr 24 2012/3153

RS 8/13 Laukslatta: Søknad om bruksendring av hytte til 
campinghytte/utleiehytte. 2011/3186

RS 9/13 Strandveien 17: oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 235 2012/4662

RS 10/13 Arnøyhamn: søknad om endring av gitt byggetillatelse den 
06.07.2012 gnr 57 bnr 11 og 99 2011/3204

RS 11/13 Østgaardsvei 1: Søknad om rehabilitering av leilighet samt 
dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven § 32-2 fjerde ledd. 
2012/4563

RS 12/13 Årviksand: Søknad om tidsbegrense bruksendring og dispensasjon 
av kontor/lagerbygg på gnr 64 bnr 42. 2011/4223

RS 13/13 Strandveien 40: søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 3 2010/1727

RS 14/13 Strandveien 40: søknad om dispensasjopn fra reguleringsplan Ytre 
havn for oppføring av 3 tilbygg samt utkjørselstillatelse til kommunal veg gnr 
69 bnr 1 fnr 825 2012/4903

RS 15/13 Oversendelse av Akvakulturtillatelse 2012/2689

RS 16/13 Strandveien 4: søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Ytre Havn, ny avkjørsel og  
rammetillatelse i forbindelse med  oppføring av tilbygg til lakseslateriet gnr 
69 bnr 1 fnr 825. 2012/4903

RS 17/13 Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring tilbygg gnr 69 bnr 1 
fnr 825 2012/4903

RS 18/13 Ørneveien 1: Ferdigattest gnr 69 bnr 532 2012/794



RS 19/13 Ang. søknad om oppføring ensilasjetank med tilhørende utstyr og 
tilbygg på gnr 69 bnr 1 fnr 643. 2010/5687

RS 20/13 Øvre Ringvei c: søknad om riving av hus gnr 69/97 2012/4409

RS 21/13 Klagebehandling over formannskapetsvedtak i sak 74/12 2010/401

RS 22/13 Søknad om bruksendring av skole i Uløubukt til bruk overnatting 
samt oppføring av resepsjonsbygg på gnr 44 bnr 22 og 23 2010/2244

RS 23/13 Søknad om igangsettingtillatels samt endring av gitt tillatels på gnr 
69 bnr 816 2012/4123

RS 24/13 Oppfølging budsjett og økonomiplan 2013-16 #1 2012/4328


