
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 24.06.2013
Tidspunkt: 09:00 – møtet hevet kl 18:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Mona Jørgensen (permisjon fra 
kl 17:00, kun sak 57 gjenstår)

MEDL SKH

Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Kurt Michalsen Ørjan Albrigtsen SKKP
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP
Vidar Brox-Antonsen Kari-Ann Olaisen SKKP
Vidar Langeland (fra kl 17:05, 
kun sak 57)

Mona Jørgensen SKFRP

Merknader til innkallingen: 
- fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk sitt besøk, burde kommet bedre fram på 

innkallingen
Merknader til sakslista: 

- spørsmål fra Leif-Peder Jørgensen (SP) ang Boreal Offshore AS vil bli besvart av 
ordfører

- Leif-Peder Jørgensen ber om status ang Prestegårdsjorda

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Rune Stifjell Økonomisjef
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær



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 Irene Toresen Kurt Michalsen



Tema: Næringsutvikling
Innledning ved fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk

Spørsmål om næringsareal til Boreal Offshore AS fra Leif-Peder Jørgensen (SP) 
Senterpartiet er opptatt av at Skjervøy kommune skal være en positiv næringskommune, og har 
følgende spørsmål:

1. Hvilke henvendelser er gjort, og hva er status i saken?
2. Hvilke tanker har ordfører for å hjelpe Boreal Offshore AS slik at de kan få nok 

næringsareal? 

Ordføreren svarte at han har fått to henvendelser i saken, men ingenting konkret. En forespørsel 
som gikk på evt utbygging for egen kostnad uttrykte ordføreren seg positiv til. 
Ordføreren går gjerne i dialog med selskapet. 

Spørsmål angående status Prestegårdsjorda, fra Leif-Peder Jørgensen (SP) 
Rådmannen svarte at det i gjennomgang av saken har kommet frem nye forutsetningen i 
tidligere vedtak som utelukker boligblokker. 



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

51/13 Strandveien 86; søknad om innsetting av 
vindu/dør samt oppføring av altan/veranda på gnr 
69 bnr 495 seksjon 3

2013/1260

52/13 Måseplager i Vågdalen 2013/1369

53/13 Dispensasjon etter § 6 i "Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag"

2013/533

54/13 Klage på formannskapsvedtak 20/13 ang ulovlig 
oppført platt med påstående grill gnr 64 bnr 121

2010/401

55/13 Revisjon av kommuneplanens arealdel -
Høringsutkast Planprogram

2011/4623

56/13 Lillevika: Ny behandling, dispensasjon fra LNF 
område sone 2 for en allerede oppført veg på gnr 
60 bnr 1 og 59.

2009/255

57/13 Referatsaker

RS 43/13 Oppfølging BØP # 5 2012/4692

RS 44/13 Søknad om bruksdendring av bod til soverom 
samt fasadeendring som består i innseting av 
vindu på gnr 69 bnr 239

2013/1554

RS 45/13 Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring 
av tilbygg for trinn 1, 2 og 3 ved Lerøy Aurora 
Skjervøy gnr 69 bnr 1 fnr 825

2012/4903

RS 46/13 Spellemannsdalen 9: søknad om oppføring av 
veranda gnr 69 bnr 147

2013/1775

RS 47/13 Skoleveien 16: Søknad om oppføring av garasje 
gnr 69 bnr 577.

2013/1791

RS 48/13 Søknad om utvidelse av altan gnr 69 bnr 591 2013/1854

RS 49/13 Lille taskeby: Søknad om oppføring av hytte gnr 
53 bnr 41

2013/1513

RS 50/13 Søknad om oppføring av uthus gnr 56 bnr 1 2013/1962

RS 51/13 Øvre Ringveg 12 B: Søknad om oppføring av 
veranda gnr 69 bnr 101

2013/2007

RS 52/13 Simavåg: Søknad om etablering av 
parkering/oppstillingsplass gnr 53 bnr 40

2013/1777

RS 53/13 Søknad om ferdigattest 2011/3275

RS 54/13 Søknad om oppføring av påbygg for bruk til bad 
samt nedsenking av veranda på gnr 69 bnr 132 
Nordveien 41

2013/1236

RS 55/13 Kveldsolveien 2b Søknad om oppføring av 2013/1296



garasje gnr 69 bnr 680

RS 56/13 Søknad om endringsmelding, utvidelse av hytte 
gnr 64 bnr 40 Årviksand

2011/3275

RS 57/13 Søknad om ansvarsrett prosjekterende og kontroll 
sprinkelanlegg gnr 69 bnr 1 fnr 825

2012/4903

RS 58/13 Søknad om riving og gjenoppføre av tilbygg til 
bolig samt oppføring av garasje gnr 69 bnr 767

2013/1229

RS 59/13 Søknad om oppføring av fenderverk/støttekai gnr 
64 bnr 92 0

2013/764

RS 60/13 Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 235 2013/1182

RS 61/13 Søknad om oppføring av tilbygg på gnr 64 bnr 
164 Årviksand

2013/1181

RS 62/13 Søknad om riving av brannskadet enebolig gnr 69 
bnr 253

2013/1478

RS 63/13 Søknad om opføring av garasje/naust gnr 64 bnr 9 
Årviksand.

2013/1395

RS 64/13 Svar - søknad om støtte til utførelse av utstilling -
"Kristians hus".

2012/4208

RS 65/13 Svar - søknad om støtte til konferanse i 
kreftsykepleie

2012/4208

RS 66/13 Svar - søknad om støtte - Kveenidol 2012/4208

RS 67/13 Svar - søknad om støtte over budsjett i 2014 - N. 
K. S veiledningsenteret for pårørerende

2013/1804

RS 68/13 Strandveien 40: oppføring av 2 ark gnr 69 bnr 3. 2010/1727

58/13 Vurdering av konkurranseutsetting renhold 2013/1617

59/13 Vurdering av konkurranseutsetting av vaskeret 2013/1617

60/13 Grovkalkyle opprustning/ riving av Havnegata 38 2010/411

61/13 Konkurranseutsetting brøyting 2013/967

62/13 Skjervøy ungdomsklubb - utbedringer i.h.t. 
rapport

2012/36

63/13 Hensetting av campingvogn på ubebygd eindom 
gnr 69 bnr 54.

2013/917

64/13 Søknad om deling av driftsenheten 57/18, 57/38, 
57/123 og 57/124 beliggende i Arnøyhamn

2013/1624



51/13 Strandveien 86; søknad om innsetting av vindu/dør samt oppføring av 
altan/veranda på gnr 69 bnr 495 seksjon 3

Rådmannens innstilling

Det sendes ut forhandsvarsel om overtredelsesgebyr og pålegg om tilbakeføring av omsøkte 
arbeider/at de 2 resterende leilighetene får samme utforming som Steinar Robertsen. Dette er 
avhengig av om eiere av de to leilighetene vil ha slik løsning samt at det må sendes 
byggesøknad/nabovarsling av tiltakene.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Kurt Michalsen (KP) ber om å få sin habilitet vurdert som svigerbror til eier av en av 
leilighetene

- Michalsen enstemmig erklært habil da det ble avklart at svigerbroren ikke er eier av 
leiligheten

Fellesforslag endret innstilling: 
- Det sendes ut forhandsvarsel om overtredelsesgebyr og pålegg om at alle tre leilighetene 

får samme utforming. Dette er avhengig av om eierne av de to andre leilighetene vil ha 
en slik løsning samt at det må sendes byggesøknad og nabovarsling av tiltakene. 

Vedtak:

Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

52/13 Måseplager i Vågdalen

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Fra og med hekkesesongen 2014 iverksettes eggplukking i Stussnesfjellet.
Kostnadsramme kr. 60 000,- årlig, søkes innarbeidet i BØP 2014-17.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Torgeir Johnsen (Kp) erklært inhabil og fratrådte i saken. Ingrid Lønhaug tok sete i hans sted. 

Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV)
1. Fra og med hekkesesongen 2014 er intensjonen å iverksette eggplukking i Stussnesfjellet 

med en kostnadsramme på kr 60 000,-
2. Tiltaket søkes innarbeidet i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2014-2017
3. Tiltaket evalueres etter ett år. 

Forslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP):



- Ut fra økonomiske situasjon kan ikke formannskapet forplikte seg til å ta kostnadene og 
ansvaret ved eggplukking. Hvis det tas initiativ fra beboere er kommunen positiv til å 
bidra med bistand til å gjennomføre tiltaket innenfor praktiske og økonomiske rammer 
som teknisk etat disponerer.

Vedtak:

Votering: 
- innstillingen mot forslaget fra Leif-Peder Jørgensen

o Innstillingen støttet av 1 stemme og falt
o Leif-Peder Jørgensens forslag støttet av 5 stemmer

- forslaget fra Leif-Peder Jørgensen mot forslaget fra Ingrid Lønhaug
o Leif-Peder Jørgensens forslag vedtatt mot 2 stemmer

53/13 Dispensasjon etter § 6 i "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag"

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

I medhold av motorferdselsloven § 6, gis NGU dispensasjon for å lande med helikopter 
ved de potensielt ustabile fjellområdene i kommunen i tidsrommet 5. – 18. august 2013.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

54/13 Klage på formannskapsvedtak 20/13 ang ulovlig oppført platt med 
påstående grill gnr 64 bnr 121

Rådmannens innstilling

Formannskapet har ved gjenomgang av klagen ikke kunne se at det fremkommer nye momenter 
som gjør at søknaden av 12.02.2013 kan imøtekommes. 

Klager frembringer i klagen et endringsforslag dersom søknad av 12.02.2013 ikke kan 
imøtekommes, endringsforslaget av 19.04.2013 kan imidlertid imøtekommes.

Anmerkningene til nabovarslet fra Alstein Kristiansen (nabo) v/Advokatfirma Freibu DA tas 
ikke til følge. Dette grunnet at kommunen ikke kan se at anførte anmerkninger fra nabo ang 
innsyn/ulempe eller sol forhold er relevante.   

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Randi og Bjørn Albrigtsen dispensasjon



fra kommuneplanens arealdel LNF- område sone 2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Randi og Bjørn Albrigtsen byggetillatelse for 
den allerede oppførte platten på ca 20 m2 med påstående utegrill samt nyoppføring av 
redskapsbu innenfor rammene av eksisterende platt/utegrill som omsøkt/endringsforslag av 
19.04.2013.

Forhandsvarsel av 2.1.2013 opprettholdes.

Overtredelsesgebyrets størrelse vil bli behandlet i egen sak.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

55/13 Revisjon av kommuneplanens arealdel - Høringsutkast Planprogram

Rådmannens innstilling

1. Formannskapet i Skjervøy kommune vedtar å legge utkast til planprogram for 
kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn i 11 uker (sommerferietid) med 
høringsfrist 09.09.2013. Samtidig annonseres det om planoppstart av kommuneplanens 
arealdel for Skjervøy kommune.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

56/13 Lillevika: Ny behandling, dispensasjon fra LNF område sone 2 for en 
allerede oppført veg på gnr 60 bnr 1 og 59.

Teknisks sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra LNF 
område sone 1 for å ha den allerede oppførte vegen liggende på gnr 60 bnr 1 og 59. Avslaget 
begrunnes med at intensjonen i PBL § 19-2 ikke oppfylles ihht negative høringsinstanser, 
naturmangfoldloven og vurderinger gjort nedenfor.



Utbygger av veg må tilbakeføre vegen til opprinnelig terreng slik den så ut før vegen ble anlagt 
og så lang dette lar seg gjennomføre innen utgangen av året 2013. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP)

Vedtak:

Votering: 
- saken utsatt mot 1 stemme

57/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet



RS 43/13 Oppfølging BØP # 5 2012/4692

RS 44/13 Søknad om bruksdendring av bod til soverom samt fasadeendring 
som består i innseting av vindu på gnr 69 bnr 239 2013/1554

RS 45/13 Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg for trinn 
1, 2 og 3 ved Lerøy Aurora Skjervøy gnr 69 bnr 1 fnr 825 2012/4903

RS 46/13 Spellemannsdalen 9: søknad om oppføring av veranda gnr 69 bnr 
147 2013/1775

RS 47/13 Skoleveien 16: Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 577. 
2013/1791

RS 48/13 Søknad om utvidelse av altan gnr 69 bnr 591 2013/1854

RS 49/13 Lille taskeby: Søknad om oppføring av hytte gnr 53 bnr 41 
2013/1513

RS 50/13 Søknad om oppføring av uthus gnr 56 bnr 1 2013/1962

RS 51/13 Øvre Ringveg 12 B: Søknad om oppføring av veranda gnr 69 bnr 
101 2013/2007

RS 52/13 Simavåg: Søknad om etablering av parkering/oppstillingsplass gnr 
53 bnr 40 2013/1777

RS 53/13 Søknad om ferdigattest 2011/3275

RS 54/13 Søknad om oppføring av påbygg for bruk til bad samt nedsenking 
av veranda på gnr 69 bnr 132 Nordveien 41 2013/1236

RS 55/13 Kveldsolveien 2b Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 680 
2013/1296

RS 56/13 Søknad om endringsmelding, utvidelse av hytte gnr 64 bnr 40 
Årviksand 2011/3275

RS 57/13 Søknad om ansvarsrett prosjekterende og kontroll sprinkelanlegg 
gnr 69 bnr 1 fnr 825 2012/4903

RS 58/13 Søknad om riving og gjenoppføre av tilbygg til bolig samt oppføring 
av garasje gnr 69 bnr 767 2013/1229

RS 59/13 Søknad om oppføring av fenderverk/støttekai gnr 64 bnr 92 0 
2013/764

RS 60/13 Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 235 2013/1182



RS 61/13 Søknad om oppføring av tilbygg på gnr 64 bnr 164 Årviksand 
2013/1181

RS 62/13 Søknad om riving av brannskadet enebolig gnr 69 bnr 253 
2013/1478

RS 63/13 Søknad om opføring av garasje/naust gnr 64 bnr 9 Årviksand. 
2013/1395

RS 64/13 Svar - søknad om støtte til utførelse av utstilling - "Kristians hus". 
2012/4208

RS 65/13 Svar - søknad om støtte til konferanse i kreftsykepleie 2012/4208

RS 66/13 Svar - søknad om støtte - Kveenidol 2012/4208

RS 67/13 Svar - søknad om støtte over budsjett i 2014 - N. K. S 
veiledningsenteret for pårørerende 2013/1804

RS 68/13 Strandveien 40: oppføring av 2 ark gnr 69 bnr 3. 2010/1727

58/13 Vurdering av konkurranseutsetting renhold

Rådmannens innstilling

Administrasjonen finner det lite sannsynlig at konkurranseutsetting av renhold ved kommunale 
bygninger vil gi en økonomisk besparelse, heller tvert i mot.
Det anbefales at kommunen fortsatt utfører renhold i egen regi. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Saken utsatt grunnet tidspress

59/13 Vurdering av konkurranseutsetting av vaskeret

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:



Med bakgrunn i saksopplysninger og vurdering i saken anbefaler rådmannen å 
konkurranseutsette vaskeritjenesten i Skjervøy kommune.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Saken utsatt grunnet tidspress

60/13 Grovkalkyle opprustning/ riving av Havnegata 38

Rådmannens innstilling

Formannskapet tar saken til etterretning og ber administrasjonen se på muligheter for å 
finansiere riving, fylling og bygging av ny kai ved anlegget i Havnegata 38.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Saken utsatt grunnet tidspress. 

61/13 Konkurranseutsetting brøyting

Rådmannens innstilling

Det vises til utredningene gjort i saken og med det som grunnlag vedtar formannskapet i 
Skjervøy at Skjervøy kommune selv ivaretar brøyting av offentlige plasser, som i dag. 



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP)

Vedtak:

Votering over utsettelsesforslaget: 
- utsettelsesforslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer

62/13 Skjervøy ungdomsklubb - utbedringer i.h.t. rapport

Rådmannens innstilling

Formannskapet viser til vedlagte rapport på mangelfulle forhold ved ungdomsklubben. 
Kommunen vil dekke sine forpliktelser i henhold til leieavtalen, og ber om at kr 28.000,-
søkes inndekt ved økonomireguleringa. Dette går til skifting av vinduer og andre mindre 
utbedringer.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Saken utsatt grunnet tidspress

63/13 Hensetting av campingvogn på ubebygd eindom gnr 69 bnr 54.

Teknisk sjefs innstilling

Grunnet en noe diffus lovtekst behandles ikke denne sak foreløpelig ihht Kap 32 
ulovlighetsoppfølgning, men at tiltakshaver anmodes om å fjerne vognen frivillig eller søke om 
byggetillatelse på tiltaket innen 01.08.13.



Tiltakshaver kan fremme en søknad om tillatelse ihht plan- og bygningsloven § 20-1 samt 
dispensasjonssøknad etter plan- og bygningsloven § 19-2. Ut fra plassering av vognen kan 
tiltakshaver ikke påregne at søknaden vil imøtekommes. 

Dersom vognen ikke er flyttet eller søknad er innkommet kommunen innen fastsatt frist vil 
kommunen iverksette sanksjoner etter plan- og bygningsloven kap 32 ulovlighetsoppfølgning. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

64/13 Søknad om deling av driftsenheten 57/18, 57/38, 57/123 og 57/124 
beliggende i Arnøyhamn

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad fra Aud Karlsen og godkjenner fradeling av parsell med 
påstående bolighus, anneks og naust fra eiendommen gnr. 57 bnr. 18 i Skjervøy kommune som 
søkt. Jfr. jordlovens §§ 9 og 12.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det meste av den dyrka jorda på eiendommen allerede har 
vært leid bort i over 30 år med godkjenning fra fylkeslandbruksstyret i Troms, og at dette arealet 
i fortsettelsen høstes av gårdsbruk med behov for tilleggsjord. Eiendommen 57/18 har små 
ressurser for selvstendig jordbruksdrift og den er uten fjøsbygning.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Kurt Michalsen erklært inhabil (nevø til søker) og fratrådte i saken. 

Administrativ tillegg til innstillingen, nytt avsnitt 2:
- Det settes følgende vilkår i henhold til jordlovens § 8, om driveplikt:Det dyrka arealet på 

32 daa som ligger om lag 900 meter fra hovedparsellen opp mot Grunnfjorddalen må 
leies ut på minst 10 år om gangen uten høve for eieren til å si opp avtalen. Avtalen må 
være skriftlig og føre til driftsmessig gode løsninger”

Utsettelsesforslag fra Irene Toresen (AP)

Vedtak:

Votering: 
- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 




