
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 29.06.2015 

Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 17:40 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Torgeir Johnsen ORD SP 

Einar Lauritzen MEDL AP 

Ørjan Albrigtsen MEDL KP 

Ingrid Lønhaug VARAORD SV 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Leif-Peder Jørgensen MEDL SP 

Mona Jørgensen MEDL H 

Kari-Ann Olaisen MEDL KP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Vidar Langeland Mona Jørgensen  FrP 

Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP 

 

 

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt 

Merknader til sakslista:  

- En ekstra drøftingssak ang søppel 

- Ordføreren vil dele ut et svar fra fylkesråden for samferdsel angående kapasitet Arnøy- 

Laukøyferga 

- Ordføreren vil spørre formannskapet på vegne av en potensiell kjøper av eiendom i 

kommunen 

- Ordføreren vil ta opp en henvendelse fra Årvikbruket AS  

- Spørsmål fra Vidar Langeland vil bli besvart i løpet av møtet 

- Fra teknisk sjef 

o Tilbud OPS 

o Tilleggstomt Titus 

o Omregulering Prestegårdsjorda 

o Lagerhall Skjervøy havn 

o Jacobi 

o Evt utfylling Kollagerneset 

- Rådmannen vil orientere om interkommunalt samarbeid 

- Ingrid Lønhaug vil orientere fra møtet i aksjonsgruppa for sykestuesaken 

- Kurt Michalsen varsler behov for permisjon ila møtet 

- Ørjan Albrigtsen ba om orientering om utlysningen av næringskonsulent 

 



Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 

Magnar 

Solbakken 

Magnar Solbakken 

 

 

Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

 

 

Torgeir Johnsen   Vidar Langeland   Ingrid Lønhaug  

 

 

  



Søppelsaken:  

Ingrid Lønhaug orienterte i saken.  

Bjørnar Heimly, tidligere leder av miljøgruppa i Skjervøy, samt Roy Waage, tidligere leder av 

skrotnisseprosjektet, orienterte i saken.   

 

Ombygging i Strandveien  

Ordføreren la frem for formannskapet en forespørsel om forhåndsaksept om ombygging av 

eiendom i Strandveien 52.  

- Formannskapet kan ikke gi forhåndsaksept på generelle henvendelser.  

 

Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp) 

- Innkjøpssamarbeidet, har vi en evaluering av hvordan det virker og faktiske besparelser 

som Skjervøy kommune har ved å delta? Viser til avisoppslag denne uken, bilhistorien 

fra tidligere og flere anbud som har blitt feil på grunn av mangler med 

anbudsgrunnlagene.  

- Rådmannen svarte: Vi må forholde oss til lov om offentlige anskaffelser, men har ikke 

gjort egen evaluering verken på Staplesavtalen eller innkjøpssamarbeidet.  

 

- Har fått flere henvendelser fra folk etter avisoppslag om at Ymber skal sponse 

utbyggingen av skistadion i Nordreisa med 1 million hvor det hevdes at Ymber bruker en 

mye større andel sponsormidler i Nordreisa kommune enn i resten av eierkommunene. 

Finnes det noen retningslinjer fra eierne for sponsing av lag og foreninger fra Ymber? 

Hvor mye bruker Ymber på sponsing og hvordan er fordelingen mellom 

eierkommunene?  

- Ordføreren svarte: Temaet var oppe på generalforsamlingen, men ordføreren må 

undersøke nærmere om det finnes retningslinjer for sponsing.  

 

- Hva er status i saken med tvungen renovasjonsavgift for fritidseiendommer i Skjervøy 

kommune etter generalforsamlingen i Avfallservice? 

- Ordføreren svarte: Har tatt opp saken på generalforsamlingen; den skal følges opp av 

Avfallsservice etter ferien. Det er ting som tyder på at det er mange fritidseiendommer 

som ikke belastes med avgift. Ordføreren tar saken alvorlig og følger den opp.  

 

Henvendelse fra Årvikbruket AS  

Ordføreren orienterte om deres tilsvar til granskingsrapporten.  

 

 

Saker til drøfting fra teknisk sjef 

- Tilbud OPS boliger 

Etter anbudsåpning har vi fått tre tilbud. Tilbudene skal saksbehandles 2. juli, det ser ut 

til at det blir oppstart på noen av dem.  

 

- Tilleggstomt Rypeveien, Titus Baston 

Formannskapet er positiv til å selge utvidet tomt iht søknaden.   

 

- Lagerhall Skjervøy havn 

Formannskapet ønsker å beholde tometersgrensa mot sjøen. For øvrig tar teknisk sjef 

drøftinga til orientering.  

 

- Tilbygg, Daniel Jacobi 

Teknisk sjef orienterte om status i oppfølging av saken 

 



- Evt utfylling Kollagerneset 

Dette kan være en alternativ plassering for Mørenot. Det er utlyst RUP-midler som det 

kan søkes på 

 

Orienteringssaker fra rådmannen  

- Interkommunalt samarbeid 

o Lyngen kommune melder seg ut av IKT-samarbeidet fra årsskiftet.  

o Storfjord kommune går ut av skogbrukssjefssamarbeidet 

o Kåfjord og Kvænangen trer ut av samarbeidet om Plankontoret. Nordreisa og 

Storfjord (i tillegg til Skjervøy) ønsker et samarbeid. Saken må dermed behandles 

på nytt. Kontoret kan enten nedskaleres eller tilføres flere funksjoner.   

 

- Omregulering Prestegårdsjorda 

o Rådmannen har sondert opp mot fylkeskommunen (kulturetaten) om en evt 

barnehage på Prestegårdsjorda. Fylkeskommunen var positiv til forslaget.  

o Skissen fra menighetsrådet var de dermed mer kritisk til, da deres forslag 

fremstår som mer ruvende – og for nær kirka.  

o Formannskapet gir sin tilslutning til at rådmannen starter omregulering av 

Prestegårdsjorda til offentlige formål.  

 

 

Sykestuesaken 

Ingrid Lønhaug orienterte fra møtet i den tverrkommunale aksjonsgruppa for sykestuesaken 

Hun orienterte også om brevet fra Nordreisa distriktsmedisinske senter (DMS) som kunne 

misforstås som et partsinnlegg på bekostning av de andre kommunene. Alle kommunene i 

regionen bør inkluderes i DMS-organiseringen.  

 

 

Tilsetting av nærings- og utviklingskonsulent 

Rådmannen orienterte om status. Flere henvendelser og to søknader er mottatt.  

 

 

 

 

 

                                       

  



Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

39/15 Eierskapsdrøfting Skjervøy ASVO og 

Årvikbruket Eiendom AS 

  

40/15 Lars Hallens vei 24: søknad om dispensasjon for 

tu graden og tillatt størrelse på garasje samt 

utvidelse av veranda 

 2015/951 

41/15 Deling av eiendommen gnr 57 bnr 23 i 

Arnøyhamn 

 2015/876 

42/15 Utvidelse av akvakulturtillatelse for ventemerder 

til matfisk i Skjervøy Havn 

 2015/74 

43/15 Søknad om godkjenning av Nord Uløya Jakt og 

Vilt Forvaltning 

 2015/780 

44/15 Fellingstillatelse av elg 2015 på Kågen og Uløya  2015/675 

45/15 Oppvarming av miljøgata  2015/1017 

46/15 Referat   

RS 25/15 Rønning Østgårdsvei 17 b: søknad om oppføring 

av tilbygg gnr 69 bnr 263 

 2015/977 

RS 26/15 Kirkegårdsveien 67: søknad om oppføring av 

tilbygg til bolig gnr 69 bnr 568 

 2015/963 

RS 27/15 Mellomveien 5: søknad om oppføring av 

redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses 

grad - gnr 69 bnr 271 

 2015/981 

RS 28/15 Nordveien 39: søknad om oppføring av tilbygg på 

gnr 69 bnr 749 

 2015/777 

RS 29/15 Strandveien 19: søknad om endring av gitt 

byggetillatelse gnr 69 bnr 527 

 2015/752 

RS 30/15 Klaus Dreyers vei 1: Søknad om bruksendring av 

taxibu til bolig gnr 69 bnr 319 

 2015/925 

RS 31/15 Severin Steffensens vei 37: Søknad om oppføring 

av veranda - gnr 69 bnr 342 

 2015/873 

RS 32/15 Strandveien 107: søknad om takoverbygg trapp, 

mark terrasse, innsetting av balkongdør og 

oppsetting av gjerde i skille gnr 69 bnr 124. 

 2015/943 

RS 33/15 Eideveien 13: søknad om riving av bygg  2015/886 

RS 34/15 Nordveien 3: søknad om oppføring 

carport/tilbygg 

 2015/186 

RS 35/15 Arnøya: opparbeidelse av tursti og bygging av 

bru 

 2015/185 

 

 

 



39/15 Eierskapsdrøfting Skjervøy ASVO og Årvikbruket Eiendom AS / 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015  

Behandling: 

Ang eierskapsdrøfting Skjervøy ASVO:  

- Ørjan Albrigtsen (KP) enstemmig erklært inhabil som styremedlem i Skjervøy ASVO – 

og fratrådte i saken.  

- Daglig leder Johan Pedersen og styreleder Halvar Solheim orienterte i saken 

 

Ang eierskapsdrøfting Årvikbruket Eiendom AS:  

- Ørjan Albrigtsen (KP) enstemmig erklært inhabil (nær familie er sentral i Årvikbruket 

drift AS som er relevant for drøftingene) – han fratrådte i saken.  

- Kurt Michalsen er styreleder i selskapet og fratrådte formannskapsmøtet – men orienterte 

i saken som styreleder 

- Regnskapsfører Halvar Solheim orienterte i saken 

 

Vedtak:  

- Eierskapsdrøftingene enstemmig tatt til etterretning.  

 

Vedtak: 

- Eierskapsdrøftingene tas til etterretning.  

 

40/15 Lars Hallens vei 24: søknad om dispensasjon for tu graden og tillatt 

størrelse på garasje samt utvidelse av veranda 2015/951 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Marit Karlsen dispensasjon fra TU graden til 

37% og oppføring av tilbygg til garasje med et totalareal på 64 m2.   

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marit Karlsen byggetillatelse for oppføring 

tilbygg til garasje på 40 m2, utvidelse av veranda 20 m2 og tak over trapp ved hovedinngang på 

5 m2 på gnr 69 bnr 503   

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Marit Karlsen dispensasjon fra TU graden til 

37% og oppføring av tilbygg til garasje med et totalareal på 64 m2.   

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marit Karlsen byggetillatelse for oppføring 

tilbygg til garasje på 40 m2, utvidelse av veranda 20 m2 og tak over trapp ved hovedinngang på 

5 m2 på gnr 69 bnr 503   



41/15 Deling av eiendommen gnr 57 bnr 23 i Arnøyhamn 2015/876 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Formannskapet viser jordlovens § 12 og innvilger søknaden om fradeling av 250 kvm annet 

areal for oppføring av garasje fra eiendommen «Moberg» gnr. 57 bnr. 23 i Skjervøy kommune 

som søkt. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet viser jordlovens § 12 og innvilger søknaden om fradeling av 250 kvm annet 

areal for oppføring av garasje fra eiendommen «Moberg» gnr. 57 bnr. 23 i Skjervøy kommune 

som søkt. 

42/15 Utvidelse av akvakulturtillatelse for ventemerder til matfisk i Skjervøy 

Havn 2015/74 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015  

Behandling: 

Administrativ merknad:  

- Saksfremleggets illustrasjoner viser ikke den nye plasseringen (retningen) av anlegget 

 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse av ventemerder til matfisk i Skjervøy 

havn. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse av ventemerder til matfisk i Skjervøy 

Havn. 



43/15 Søknad om godkjenning av Nord Uløya Jakt og Vilt Forvaltning 

2015/780 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i § 13 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt avslås søknaden fra Nord Uløya Jakt 

og Vilt Forvaltning om godkjenning av vald/endring av vald. 

 

Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger underskrift fra innlemmede og eksisterende 

grunneiere i det nye/endra valdet, ei heller utmeldelse fra det gamle valdet.  

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i § 13 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt avslås søknaden fra Nord Uløya Jakt 

og Vilt Forvaltning om godkjenning av vald/endring av vald. 

 

Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger underskrift fra innlemmede og eksisterende 

grunneiere i det nye/endra valdet, ei heller utmeldelse fra det gamle valdet.  

 

44/15 Fellingstillatelse av elg 2015 på Kågen og Uløya 2015/675 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 

Skjervøy kommune i 2014: 

- Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

- Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 

0,5 år. 

- Nordre Uløy totalt 4 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre, 1 voksen 

hunndyr på 1,5 år og eldre og 2 kalv 0,5 år. 

 

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 

opp dyr ved eventuell skadeskyting. 

 

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 

viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene 

for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 

 



Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 

Skjervøy kommune i 2014: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Nordre Uløy totalt 4 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre, 1 voksen hunndyr på 

1,5 år og eldre og 2 kalv 0,5 år. 

 

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 

opp dyr ved eventuell skadeskyting. 

 

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 

viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene 

for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 

 

45/15 Oppvarming av miljøgata 2015/1017 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015  

Behandling: 

Forslag fra Vidar Langeland (Frp) 

- Formannskapet ønsker ikke å bruke mer penger på prosjektet og gir Lerøy tillatelse til å 

bruke spillvannet til egne formål. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet ønsker ikke å bruke mer penger på prosjektet og gir Lerøy tillatelse til å bruke 

spillvannet til egne formål. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Det utarbeides kostnadsoverslag for de arbeider som gjenstår i forbindelse med oppvarming av 

miljøgata. Kostnadene til utarbeidelse av kostnadsoverslag søkes dekt gjennom næringsfondet i 

2015. Kostnadene for istandsetting av miljøgata innarbeides i budsjettet for 2016. 

 

  



46/15 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015  

Behandling:  

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Referatsakene anses referert og behandlet 

 

 

RS 25/15 Rønning Østgårdsvei 17 b: søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 263 

2015/977 

RS 26/15 Kirkegårdsveien 67: søknad om oppføring av tilbygg til bolig gnr 69 bnr 568 

2015/963 

RS 27/15 Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra 

utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271 2015/981 

RS 28/15 Nordveien 39: søknad om oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 749 2015/777 

RS 29/15 Strandveien 19: søknad om endring av gitt byggetillatelse gnr 69 bnr 527 

2015/752 

RS 30/15 Klaus Dreyers vei 1: Søknad om bruksendring av taxibu til bolig gnr 69 bnr 319 

2015/925 

RS 31/15 Severin Steffensens vei 37: Søknad om oppføring av veranda - gnr 69 bnr 342 

2015/873 

RS 32/15 Strandveien 107: søknad om takoverbygg trapp, mark terrasse, innsetting av 

balkongdør og oppsetting av gjerde i skille gnr 69 bnr 124. 2015/943 

RS 33/15 Eideveien 13: søknad om riving av bygg 2015/886 

RS 34/15 Nordveien 3: søknad om oppføring carport/tilbygg 2015/186 

RS 35/15 Arnøya: opparbeidelse av tursti og bygging av bru 2015/185 

 


