
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 15.04.2013
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 18:50

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen LEDER SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Mona Jørgensen MEDL SKH
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Vidar Brox-Antonsen Kari-Ann Olaisen SKKP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- ordfører vil ta opp måsesaken som drøftingssak etter lokalt engasjement
- rådmannen vil be om politiske signaler om en byggesak, fritidsbolig Årviksand
- ordfører vil presentere ny løsning for Prestegårdsjorda som er en etasje lavere 
- ordfører vil ta opp en sak vedrørende Lerøys utvidelse på Skjervøy
- Leif-Peder Jørgensen ba om status i Kågtindsaken
- Leif-Peder Jørgensen spurte om kommunen var involvert i etterkant av ulykka i 

Maursundtunellen
- Mona Jørgensen ba om forklaring angående kommunens utestående fordringer. 

Økonomisjefen foreslår at dette kan vente til neste formannskapsmøte ifm behandlingen 
av regnskapet og årsmelding. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Lise Román Helse- og omsorgssjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell Økonomisjef
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær

Kjell-Ove Lehne Byggesaksbehandler



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 Leif-Peder Jørgensen Ingrid Lønhaug



Drøftingssak: Måseplagen ved Stussnes
Det er kommet krav om tiltak ift støyproblemer fra måsebestanden i Stussnesfjellet. 

Behandling: 
- ordfører ba om vurdering av sin habilitet da han er en av underskriverne i saken

Votering over habilitet: 
- ordfører enstemmig erklært inhabil i saken

Forslag fra fellesgrupperingen (ved Ingrid Lønhaug, SV):

Skjervøy kommune er kjent med at en del beboere i Bekkefaret, Lars Hallens vei og 
Kveldssolveien opplever at antall måker som hekker i Stussnesfjellet har tatt seg opp igjen og 
fører til betydelig forringelse av trivsel og til helseplager

1. Skjervøy kommune undersøker hvilke lovlige tiltak som kan settes inn mot måseplagen 
og utreder hvor store kostnader de enkelte tiltakene medfører. 

2. Forslag til tiltak legges frem for formannskapet i mai og vurderes igangsatt.
3. Eventuelle kostnader i forbindelse med tiltakene søkes innarbeidet i budsjettreguleringen 

i junimøtet. 
4. Vi ber samtidig aktuelle beboere ta initiativ til privat innsamling og dialog med 

næringslivet med tanke på pengestøtte.

Votering: 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

Drøftingssak: Lerøys utvidelse av areal 
Møte lukkes ihht Offl § 13, Forvl §13, 2, forretningsmessige forhold. 

Ordfører og rådmannen orienterte i saken. 

Kågtind-saken
Ordfører orienterte om status i saken. 
Ordfører tar kontakt med direktoratet for å undersøke vedrørende fortsatt leveringsplikt til 
Skjervøy. 

Hyttebygging i Årviksand
Kommunen har mottatt søknad om oppføring av fritidsbolig hvor alle tillatelser er i orden. 
Imidlertid har det kommet innsigelser fra bygdelaget. 
Saksbehandler ber formannskapet om føringer knyttet til innsigelser basert på uformelle forhold. 

Forslag fra fellesgrupperingen ved Leif-Peder Jørgensen (SP) 
Forslag til vedtak:
Formannskapet ber administrasjonen løfte saken til politisk behandling, og legger saken frem 
på neste formannskap. 

Votering: 
Forslaget vedtatt mot to stemmer.

Prestegårdsjorda: 
Ordfører la frem ny tegning med en etasje lavere bygg. 



Ulykken i Maursundtunellen
Ordføreren har fått henvendelser fra kommunens innbyggere i saken, og ordføreren har sammen 
med teknisk sjef avgjort at kommunens brannvesen rykker ut automatisk ved ulykker i tunellen. 

                                    



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

25/13 Politisk behandling: rapport interkommunalt 
samarbeid 2012

2013/1172

26/13 Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Haugnes for oppføring av tilbygg til fritidsbolig 
gnr 58 bnr 23.

2013/990

27/13 Referatsaker

RS 36/13 Oppfølging BØP #3 april 2013 2012/4692

RS 37/13 Svar - søknad om støtte til lydavis til våre 
medlemmer i din kommune for året 2013

2012/4208

RS 38/13 Søknad om fasadeendring flytting av vindu gne. 
69 bnr 605

2013/1062

RS 39/13 Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2013 
- svar på søknad om godkjenning av låneopptak

2012/4692

RS 40/13 Søknad om etablering av 2 butikklokaler samt 
innsetting av dør gnr 69 bnr 167 og 175

2013/880

RS 41/13 Svar - søknad om støtte: Muisto ja toivo 2012/4208

RS 42/13 oversendelse av sluttrapport 2012/2839

25/13 Politisk behandling: rapport interkommunalt samarbeid 2012

Rådmannens innstilling

Formannskapet utformer selv sitt høringssvar til regionrådet. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.04.2013 

Behandling:

Fellesforslag ved Ørjan Albrigtsen (KP)
Ordfører, varaordfører og rådmann får fullmakt til å utforme høringssvar til regionrådet. 
Svaret sendes til formannskapsmedlemmene, ved evt ”disput” kan man ha et ekstra 
formannskapsmøte ifm kommunestyret den 29. april 2013. 

Vedtak:

Fellesforslaget enstemmig vedtatt.



26/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Haugnes for oppføring av tilbygg til fritidsbolig gnr 58 bnr 
23.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Haugnes og plan- og bygningsloven 
§ 19-2 avslås søknaden om dispensasjon for oppføring av tilbygg/bod til fritidsbolig eller 
bordkle under veranda på gnr 58 bnr 23 Haugnes.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.04.2013 

Behandling:

Fellesforslag ved Ingrid Lønhaug (SV)
1. Formannskapet vurderer Ivar Pedersens søknad om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene til å gi større fordeler enn ulemper. Vi anser det som mer 
formålstjenelig at en avgrenser lagringsplassen, enn at utstyret blir lagret fritt under en 
veranda hvor alle har innsyn. 
Formannskapet vurderer endringen som mindre vesentlig. 

2. Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-2 gis Ivar Pedersen byggetillatelse som 
omsøkt. Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 gis Ivar Pedersen dispensasjon fra 
reguleringsplan Haugnes når det gjelder oppføring av tilbygg / bygg til fritidsbolig og å 
bordkle under veranda på gnr 23 Haugnes i henhold til søknad. 

Vedtak:

Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

27/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.04.2013 

Behandling:

Ad RS 36/13 Oppfølging BØP
Forslag fra Ørjan Albrigtsen: 

- Formannskapet ønsker to dager med friluftsgjengen i 2013. 
Vi ber rådmann legge frem en sak angående dette ifm budsjettreguleringsmøtet i juni. 

Ad RS 42/13 Sluttrapport Skrotnisseprosjektet
Saken utsettes og tas opp på nytt på neste formannskapsmøte med en orientering fra 
prosjektleder. 

Vedtak:

Ad RS 36/13 Votering: 
- Forslaget fra Ørjan Albrigtsen enstemmig vedtatt.

Ad: RS 42/13 Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Øvrige referatsaker referert og behandlet. 



RS 36/13 Oppfølging BØP #3 april 2013 2012/4692

RS 37/13 Svar - søknad om støtte til lydavis til våre medlemmer i din 
kommune for året 2013 2012/4208

RS 38/13 Søknad om fasadeendring flytting av vindu gne. 69 bnr 605 
2013/1062

RS 39/13 Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2013 - svar på søknad 
om godkjenning av låneopptak 2012/4692

RS 40/13 Søknad om etablering av 2 butikklokaler samt innsetting av dør gnr 
69 bnr 167 og 175 2013/880

RS 41/13 Svar - søknad om støtte: Muisto ja toivo 2012/4208

RS 42/13 Oversendelse av sluttrapport 2012/2839


