
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 02.09.2013
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 19:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Kari-Ann Olaisen (permisjon 
fra kl 1510, før referatsaken)

MEDL SKKP

Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP
Vidar Langeland Mona Jørgensen SKFRP

Merknader til innkallingen: 
- mangler vedleggene til saken om krisesenter (Vidar Langeland)

Med merknad: innkallingen godkjent

Merknader til sakslista: 
- tilleggssak om bidrag til TV-aksjonen
- kommet inn tre spørsmål, fra Frp, SP og SV
- teknisk sjef ønsker drøfting av referatsak fra fylkesmannen
- ordføreren vil drøfte Prestegårdsjorda
- Ingrid Lønhaug vil informere om Russlandbesøk (Arkhangelsk) samt en mottatt sak
- Ørjan Albrigtsen: ifm BØP vil det komme to forslag angående Sandøra og skolene ved 

Nikkeby og Lauksletta
- Ørjan Albrigtsen vil ta opp en sak ang at fagopplæringskontoret for lærlinger må forbli 

på Skjervøy
- Leif-Peder Jørgensen: bør uavhengig representant Jørn Cato Angell innkalles til 

dialogmøtet ang budsjett- og økonomiplan? Enighet om at han innkalles til kl 1200. 
Med merknader: sakslista godkjennes



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Yngve Volden Teknisk sjef
Lise Román Helse- og omsorgssjef
Rune Stifjell Økonomisjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningsjef
Kjell-Ove Lehne Byggesaksbehandler
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 Vidar Langeland Ingrid Lønhaug 



                                   
Spørsmål fra Ingrid Lønhaug (SV) angående vannkvalitet
I deler av Kirkegårdsveien opplyser folk som bor der at det er veldig dårlig vannkvalitet. Toalettene blir 
fort brune, dusjer fylles med rustvann, klær blir brune i vask og vannet kan en ikke drikke. Det blir 
opplyst at problemet har vart en stund, fra tidlig i sommer.

1. Hva skyldes det at vannet er brunt og ikke mulig å drikke?
2. Hva gjøres for å få vannet rent igjen, og eventuelt hvor lang tid vil det ta?

Teknisk sjef svarte på vegne av ordføreren: 
- Merkelig om problemet kun gjelder to hus
- Teknisk sjef kjenner til problemet knyttet til to hus i det området og har startet feilsøk 
- Antar at problemet lar seg løse relativt greit

Ingrid Lønhaug informerte om en henvendelse angående samferdsel
- Lønhaug sjekker opp i saken og tar sikte på å få tid med politikerne ifm deres besøk på 

torsdag

Ingrid Lønhaug informerte om en forestående reise til Arkhangelsk som del av 
vennskapssamarbeidet. 

Spørsmål til ordføreren, fra Vidar Langeland (Frp)

Viser til uttalelse fra Nord Troms regionråd hvor 4 AP ordførere og 2 fra KP finner å måtte 
fraråde sine innbyggere å stemme blått ved stortingsvalget. Trodde først det var et innslag fra 
rorbua og du skal høre mye. Etter å ha hørt ordførerens kollega fra Kvænangen på Skjervøy 
Nærradio forstår jeg nå at det er alvorlig ment fra vår ordfører på vegne av innbyggerne i 
Skjervøy kommune, når ordførerne beviser at de er historieløse og utviser så stor gran av 
kunnskapsmangel om hva andre partier står for vil neppe styrke dem i valgkampinnspurten. Det 
er utilbørlig og uakseptabelt at at Kystpartiordførerne stiller seg bak og målbærer uttalelser 
som er usanne på tross av at man blir gjort oppmerksom på at man snakker usant og får beskjed 
om at uttalelsene er usanne og bygger på ubegrunnede påstander er det på sin plass å stille 
noen spørsmål og bidra til å opplyse om de faktiske forhold.

At AP i desperasjon ønsker å bruke regionrådet i valgkampen i håp om å tjene noen 
stemmer kan vi forstå. Virker mer uforståelig at KP i Skjervøy og Kvænangen stiller seg 
bak og er talsperson for AP?

Har utfra det jeg har lest AV KP`s program oppfattet partiet som et verdikonservativt parti 
som ønsker å styrke kysten av Norge, er kystpartiet blitt et sosialistisk parti?

 Jensen begrunner Kystpartiet og AP`s uttalelse med følgende påstander om hva de blå 
partiene vil gjøre i intervju med Skjervøy Nærradio 28 august 2013: (Jeg svarer på vegne 
av Frp)

oDe blå vil fjerne småkommunetillegget. Det er løgn, en stortingsrepresentant fra 
Frp har foreslått det, men har ikke fått støtte, og punktet finnes ikke i 
partiprogram og er heller ikke vedtatt av noe organ i Frp.



oDe blå vil fjerne leveringsplikten. Her demonstrerer KP en historieløshet som er 
som grov at den nesten ikke er tilgivelig. Leveringsplikten er uthulet og har 
sluttet å virke etter hensikten over flere tiår, følger ikke KP med på hva som skjer 
på kysten? Var det ikke Kystpartiet som var det dominerende partiet og ledet an 
i prosessen da Skjervøy kommune solgte unna sine rettigheter i 
trålerkonsesjonene tilknyttet Skjervøy kommune?

oUtviklingsmidler fra fylket skal fjernes, Har ordføreren lest Frp programmet? Vi vil 
fjerne fylkeskommunen fordi det er unødvendig byråkrati og et mellomledd 
mellom stat og kommune som har utspilt sin rolle, tror Kp at midlene forsvinner 
når man bruker 50-60 millioner mindre på å saksbehandle og formidle pengene 
fra staten til kommunene?

Vet ordføreren hvilke parti som vil likebehandle nord troms kommuner og gi samme 
rammebetingelser som kommunen i Finnmark har?

Vet ordføreren hvilket parti som jobber hardt og målrettet for å finansiere sykestuene i 
Nord Troms over statsbudsjettet?

Kan ordføreren navngi en stortingsrepresentant eller et parti som har jobbet mer for 
Skjervøy kommune enn Øyvind Korsberg og Frp for sakene nevnt under?

o Fergetilbud til Arnøya?
oUtbedringer av veiene og tunellene?
o Finansiering av sykestuene?

o Likebehandling med Finnmark?

 Jeg tenker at regionrådets viktigste oppgave er å jobbe for regionen mot de sentrale 
myndigheter og politiske beslutningstakere, Hvordan tenker ordføreren at å stille seg 
bak usanne påstander om politikken til det nest største og tredje største partiet i Norge 
vil gjøre den jobben enklere? 

Spørsmål til Prestegårdsjordet:

 Ordføreren svarte i formannskapet 4 juli at han vil sjekke muligheten (også juridisk) for 
at Skjervøy Byggeservice kan fremme en ny byggeplan og evt endre sitt konsept. Hva har 
skjedd i saken om bebygging av prestegårdsjordet siden formannskapsmøtet 4 juli?

Ordføreren svarte: 

 Angående uttalelse fra regionrådet står ordføreren for uttalelsen

 Angående Prestegårdsjorda viste ordføreren til svar fra advokat som tyder på at AR 
Eiendom ikke lenger har noen rettigheter på tomta.  
Juridisk vanskelig om Byggeservice kan gå videre med et annet konsept på tomta. 
Ber administrasjonen lage en sak til neste møte hvor formannskapet endelig avgjør saken.



Spørsmål fra Leif-Peder Jørgensen (SP) 
 SP ber ordfører om at ”hurtigbåtsaken” blir tatt opp i formannskapsmøtet som en 

diskusjonssak. 
 Jeg ber også om at ordfører/rådmann redegjøre for formannskapet om ”hendelsen og 

ståa” med datatrøbbel på helsestasjonen i sommer. 
Ordføreren svarte: 

 Formannskapet drøftet hurtigbåtsaken og ordføreren tar saken videre

 Rådmannen redegjorde for hendelsen og forsikrer at IKT-leder har full fokus på å 
utbedre systemene på legekontoret 

Forslag til uttalelse fra formannskapet angående fagopplæringskontoret på Skjervøy
- Uttalelsen enstemmig vedtatt. 

Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Tema Dialogmøte vedr. budsjett og 
økonomiplanarbeidet

68/13 Søknad om deling av eiendommen 66/40 på 
Lauksletta

2012/4183

69/13 Deling av eiendommen 66/40 på Lauksletta 2012/4183

70/13 Søknad om deling av eiendommen Nygaard 59/9 2012/4978

71/13 Deling av eiendommen 59/9 i Langfjord 2012/4978

72/13 Lillevika: Ny behandling, dispensasjon fra LNF 
område sone 1 for en allerede oppført veg på gnr 
60 bnr 1 og 59.

2009/255

73/13 Klage på formannskapsvedtak 54/13 ang 
oppføring av allerede oppført platt med påstående 
utegrill samt nyoppføring av redskapsbu innenfor 
rammen av eksisterende platt utegrill.

2010/401

74/13 Søknad om deling av driftsenhet 57/18 m fl. 2013/1624

75/13 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Ørnveien 16 2013/2464

76/13 Avtale vedr krisesentertilbud 2013/1218

77/13 Referatsaker

RS 74/13 Avslag på søknad om dispensajon fra 
kulturminneloven.

2012/1840

RS 75/13 Klagebehandling 2012/4123

RS 76/13 Klage på fomannskapets vedtak ang. 
dispensasjon/byggetillatelse/overtredelsesgebyr 

2009/9381



for allerede oppført garasje

RS 77/13 Søknad om opføring av fritidsbolig og uthus på 
gnr 65 bnr 9 Nord-Rekvik

2011/702

RS 78/13 Nikkeby Skole 2013/1595

RS 79/13 Søknad om oppføring av hytte på gnr 53 bnr 40 
Simavåg

2012/4151

RS 80/13 Søknad om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 
142

2013/2300

RS 81/13 Strandveien 139. Søknad om oppføring av 
enebolig gnr 69 bnr 253

2013/1478

RS 82/13 Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på gnr 
65 bnr 15 Nord-Rekvika

2013/2465

RS 83/13 Søknad om tillatelse til oppføring av 
bod/lagerbygg på gnr 44 bnr 22 og 23

2013/2299

RS 84/13 Svar - søknad om støtte - pøbelprosjektet 2012/4208

RS 85/13 Lauksletta vinterskole 2013/1595

RS 86/13 Søknad om byggetillatelse for en allerde oppført 
hytte gnr 65 bnr 9 Nord-Rekvik

2011/702

RS 87/13 Delegert vedtak s søknad om konsesjon for erverv 
av eiendommen gnr. 66 bnr. 61 i Skjervøy 
kommune

2013/2727

RS 88/13 Oppfølging BØP #6, september 2013 2012/4692

78/13 Bidrag til TV-aksjonen 2013 2012/4208



68/13 Søknad om deling av eiendommen 66/40 på Lauksletta

Jordlovens §§ 9 og 12

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad og godkjenner fradeling av 1,9 daa innmarksbeite/annet areal 
med påstående bolighus og naust fra eiendommen gnr. 66 bnr. 40 i Skjervøy kommune som 
søkt. Jf. jordlovens §§ 9 og 12.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har vært ute av drift i over 40 år og at den 
har små ressurser for framtidig jordbruksdrift.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

69/13 Deling av eiendommen 66/40 på Lauksletta

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon i fra kommuneplanens 
arealdel til fradeling av 1900 kvm fra eiendommen 66/40 til fritidsformål.

Det gis samtidig dispensasjon i fra PBL § 1-8 vedr strandsonevernet.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser og allmennhetens frie ferdsel i området. Det er også lagt vekt på at det ikke 
skal utføres nye tiltak på eiendommen. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



70/13 Søknad om deling av eiendommen Nygaard 59/9

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknaden og godkjenner fradeling av i alt 3,1 daa annet areal med 
påstående bolighus og naust på eiendommen Nygaard gnr. 59 bnr. 9 Skjervøy kommune som 
søkt.

Det settes følgende vilkår i henhold til jordlovens § 8:
Ved eventuell fradeling må det dyrka arealet på eiendommen kunne høstes/beites av bruk med 
behov for tilleggsjord.

Det er ellers vektlagt at eiendommen er ubebodd, den har små ressurser for selvstendig drift og 
at det dyrka arealet i fortsettelsen blir brukt i jordbruksmessig sammenheng.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

71/13 Deling av eiendommen 59/9 i Langfjord

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Planutvalget viser til plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-2 og godkjenner fradeling av en 
tomt på ca 3100 kvm fra eiendommen gnr 59/9 i Langfjorden på Arnøya.

Ved en fradeling må det dyrka arealet på eiendommen kunne høstes/beites av bruk med behov 
for tilleggsjord.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal utføres nye tiltak på eiendommen og at
fradelingen ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



72/13 Lillevika: Ny behandling, dispensasjon fra LNF område sone 1 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 - 02.09.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Kp, SV og SV ved Ørjan Albrigtsen (KP): 
- Innstillingens avsnitt 2 erstattes med følgende:
- Formannskapet er av den formening at å tilbakeføre vegen til opprinnelig stand er å 

anse som et nytt terrenginngrep. Naturen vil selv tilbakeføre veien til ikke å virke som et 
fremmedelement i dette sårbare område. Vegen blokkeres med store steiner som ikke kan 
flyttes uten hjelp fra maskiner. Ved å gjøre dette anser formannskapet det som om 
intensjonen til høringsinstansene er oppfylt. 

- Utbygger pålegges å stenge veien med store steiner innen august 2014.

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- Dispensasjon ihht pbl § 19-2 innvilges. Formannskapet er av den formening at å

tilbakeføre veien vil gi et større naturinngrep enn å la den stå. Da det allerede finnes en 
vei ser ikke formannskapet at bruk og slitasje av området vil bli vesentlig økt av den 
forlengelse av veien som er gjennomført. 

Vedtak:

Votering: 
- innstillingen mot endringsforslaget fra Ørjan Albrigtsen 

o endringsforslaget støttet av 7 stemmer
- endringsforslaget mot forslaget fra Vidar Langeland 

o endringsforslaget vedtatt mot 1 stemmer

Fullstendig vedtak: 
- 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.

- Formannskapet er av den formening at å tilbakeføre vegen til opprinnelig stand er å 
anse som et nytt terrenginngrep. Naturen vil selv tilbakeføre veien til ikke å virke som et 
fremmedelement i dette sårbare område. Vegen blokkeres med store steiner som ikke kan 
flyttes uten hjelp fra maskiner. Ved å gjøre dette anser formannskapet det som om 
intensjonen til høringsinstansene er oppfylt. 

- Utbygger pålegges å stenge veien med store steiner innen august 2014.



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.06.2013 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP)

Vedtak:

Votering: 
- saken utsatt mot 1 stemme

73/13 Klage på formannskapsvedtak 54/13 ang oppføring av allerede oppført 
platt med påstående utegrill samt nyoppføring av redskapsbu innenfor 
rammen av eksisterende platt utegrill.

Rådmannens innstilling

Formannskapsvedtak 54/13 datert 24.06.2013 opprettholdes.

Klagen til Alstein Kristiansen tas ikke til følge.

Da klager Alstein Kristiansen hjemmelshaver av gnr 64 bnr 64 nå fremfører at grensene på 
eiendommen (ihht kart) ikke er riktige har denne eiendom begjært grensesak for Nord-Troms 
skifterett, dette vedtak blir derfor ikke rettsgyldig før grensetvisten er avklart.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Randi og Bjørn Albrigtsen dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel LNF- område sone 2 for oppføring av den allerede oppførte 
platten på ca 20 m2 med påstående utegrill samt nyoppføring av redskapsbu innenfor rammene 
av eksisterende platt/utegrill som omsøkt/endringsforslag av19.04.2013 på gnr 64 bnr 121.

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 på gnr 64 bnr 121.

Forhandsvarsel av 02.01.2013 opprettholdes.

Overtredelsesgebyrets størrelse vil bli behandlet i egen sak.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

74/13 Søknad om deling av driftsenhet 57/18 m fl.

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 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 langsiktig leieavtale til bruk i drift og med behov for 
tilleggsjord.

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.

Saksdokumenter:
 Søknad om deling

Vedlegg:

1 Kart over 
driftsenheten

Saksopplysninger:

Søker: Aud Karlsen, Strandveien 46 H, 9180 Skjervøy

Eiendommen 57/18 ligger i Arnøyhamn på Arnøya og består av tre parseller. I tillegg har 
søkeren Aud Karlsen en utmarksparsell, 57/38, beliggende oppe i Grunnfjorddalen. Søknaden 
består i å fradele hjemmeparsellen med påstående bolighus, brukt som fritidshus de senere år, og 
et lite anneks samt et båthus.

Eiendomsparsellene tilhørende 57/18 ligger i LNF-sone 2, hvor spredt bolig, ervervs- og 
fritidsbebyggelse kan tillates dersom bebyggelsen ikke kommer i konflikt med viktige 
landbruksinteresser. Utmarksparsellen 57/38 ligger i sone 1, her foreligger så vidt sterke 
frilufts-, reindrifts- og naturforvaltningsinteresser at spredt bebyggelse ikke er tillatt.

Parsellen som søkes fradelt har et totalareal på 62 daa, herav består 1,5 daa av fulldyrka jord, 8 
daa overflatedyrka jord/innmarksbeite, mens resten består av annet stort sett uproduktive arealer. 
På parsellen står et eldre bolighus fra slutten av 1940-årene, som senere er restaurert og påbygd. 
I tillegg et lite anneks og et sjøhus nede ved strandsonen. Boligen har de senere år blitt brukt 
som fritidsbolig. Eiendommen har ikke fjøsbygning. 

Nærmeste parsell til boligparsellen ligger omlag 230 meter lengre inne i Grunnfjorden. Denne er 
ubebygd og har et totalareal på 130 daa. Det er ikke dyrka jord på parsellen, men i flg. øk. 
kartverk kan om lag 15-20 daa dyrkes på et område bestående av våtlendt mark. Resten av 
parsellen består av uproduktive arealer. Parsellen er ikke bebygd. 

Den tredje parsellen tilhørende 57/18 er på ca. 270 daa. Denne parsellen ligger om lag 900 meter 
opp mot Grunnfjorddalen fra hovedparsellen. Her er 32 daa av arealet fulldyrka. Disse blir 
høstet/leid av et gårdsbruk på Haugnes, som også høster om lag 100 daa i grense med denne 
parsellen. 



Den fjerde parsellen 57/38, som tilhører søkeren Aud Karlsen ligger 3,2 km oppe i 
Grunnfjorddalen. Parsellen er på 1.480 daa uproduktive arealer.

Vurdering:

Allerede i sak 2342/81 godkjente fylkeslandbruksstyret i Troms bortleie av alt dyrka og dyrkbart 
areal fra eiendommen 57/18 som tilleggsjord til naboeiendommen Movold 57/26 for en periode 
på 30 år. Den selvstendige drifta på eiendommen Movold 57/26 er nedlagt, men alt av dyrka 
jord dette bruket disponerte både eid og leid, blir i dag utnyttet av et gårdsbruk på Haugnes som 
driver sau og høylandsfe. Sett i fra et landbruksmessig synspunkt er det derfor like aktuelt at 
omtalte arealer i fortsettelsen kan bli brukt som tilleggsjord som det var i 1981. Det er og 
vektlagt at eiendommen 57/18 har små ressurser for selvstendig jordbruksdrift. Det har ikke 
vært drift på eiendommen på over 30 år, og eiendommen er uten fjøsbygning.

Når det gjelder eiendommene 57/123 og 57/124 som er nevnt som en del av driftsenheten 
og som eies av Aud Karlsen, så er begge disse to bare tomter som er utgått fra parsellen 
nærmest hovedparsellen. Disse to tomtene er derfor i praksis ikke en del av 
driftsenheten.Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

75/13 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Ørnveien 16

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Det gis tillatelse til kjøp av tilleggsareal inntil 100 kvm til Ørnveien 16.
Det forutsetter at naboer ikke har noen innvendinger. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

76/13 Avtale vedr krisesentertilbud

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:



1. Skjervøy kommune godkjenner forelagte rammeavtale med Krisesenter for Tromsø og 
omegn, og rådmannen gis dermed fullmakt til å undertegne avtale gjeldende fra 
01.01.14.

2. Rådmannen har ansvar for at Skjervøy kommune deltar på årlig oppfølgingsmøte.

3. Avtalen innebærer en økning av utgiftene til krisesentertilbud. Økninga må innarbeides i 
budsjett- og økonomiplanen.  

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp, SV og Sp ved Ørjan Albrigtsen (KP)
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Skjervøy kommune godkjenner forelagte rammeavtale med krisesenter for Tromsø og 
omegn.

2. Avtalen innebærer en økning av utgifter til krisesentertilbud. Økningen må innarbeides i 
budsjett- og økonomiplanen. 

3. Saken behandles endelig av kommunestyret. 

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- administrasjonen bes konkretisere avtalens vilkår for oppsigelse slik at avtalen er 

oppsigelig ved endringer i kommunens rammevilkår

Vedtak:

Votering: 
- forslaget fra Albrigtsen mot rådmannens innstilling: 

o forslaget enstemmig vedtatt
- votering over tilleggsforslaget fra Vidar Langeland 

o forslaget falt mot to stemmer

Fullstendig vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Skjervøy kommune godkjenner forelagte rammeavtale med krisesenter for Tromsø og 
omegn.

2. Avtalen innebærer en økning av utgifter til krisesentertilbud. Økningen må innarbeides i 
budsjett- og økonomiplanen. 

3. Saken behandles endelig av kommunestyret. 

77/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Ad RS 74/13
Forslag fra Kp, SV og SP ved Ørjan Albrigtsen (KP) 



- Formannskapet ber rådmannen ta initiativ til et møte med grunneiere med tanke på å 
regulere Haukøya. Dette kan evt løses gjennom en privat reguleringsplan. 

o Forslaget enstemmig vedtatt. 

Ad RS 76/13
Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) 

- Formannskapet ber om at vi får en sak til behandling ang RS 76/13, fylkesmannens 
klagebehandling og Jakobisaken. Formannskapet ber rådmannen legge fram en sak for 
formannskapet om utmålingspraksis for overtredelsesgebyr. Det bør vurderes et 
samarbeid med andre kommuner angående overtredelsesgebyr. 

o forslaget enstemmig vedtatt

Ad RS 88/13, Administrasjonens oppfølging av BØP
Ang Nikkeby og Lauksletta skole: Fellesforslag:

- Formannskapet ber kommunestyret vurdere saken på nytt i forbindelse med budsjett og 
økonomiplanen-arbeidet 2013. 

- Ordfører og rådmannen går i dialog med bygdene med tanke på ansvarsfordeling. 
o Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet



RS 74/13 Avslag på søknad om dispensajon fra kulturminneloven. 2012/1840

RS 75/13 Klagebehandling 2012/4123

RS 76/13 Klage på fomannskapets vedtak ang. 
dispensasjon/byggetillatelse/overtredelsesgebyr for allerede oppført garasje 
2009/9381

RS 77/13 Søknad om opføring av fritidsbolig og uthus på gnr 65 bnr 9 Nord-
Rekvik 2011/702

RS 78/13 Nikkeby Skole 2013/1595

RS 79/13 Søknad om oppføring av hytte på gnr 53 bnr 40 Simavåg 2012/4151

RS 80/13 Søknad om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 142 2013/2300

RS 81/13 Strandveien 139. Søknad om oppføring av enebolig gnr 69 bnr 253 
2013/1478

RS 82/13 Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på gnr 65 bnr 15 Nord-
Rekvika 2013/2465

RS 83/13 Søknad om tillatelse til oppføring av bod/lagerbygg på gnr 44 bnr 
22 og 23 2013/2299

RS 84/13 Svar - søknad om støtte - pøbelprosjektet 2012/4208

RS 85/13 Lauksletta vinterskole 2013/1595

RS 86/13 Søknad om byggetillatelse for en allerde oppført hytte gnr 65 bnr 9 
Nord-Rekvik 2011/702

RS 87/13 Delegert vedtak s søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 
gnr. 66 bnr. 61 i Skjervøy kommune 2013/2727

RS 88/13 Oppfølging BØP #6, september 2013 2012/4692

78/13 Bidrag til TV-aksjonen 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak: 
1. Skjervøy kommune innvilger kr 10 000,- til TV-aksjonen 2013
2. Beløpet dekkes av reservebevilgning (før kalt formannskapets post)



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 


