
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 07.09.2015 

Tidspunkt: 10:15 – Møtet hevet 18.30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Torgeir Johnsen ORDFØRER SP 

Ingrid Lønhaug VARAORDFØRER SV 

Einar Lauritzen MEDL AP 

Kari-Ann Olaisen MEDL KP 

Ørjan Albrigtsen MEDL KP 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Leif-Peder Jørgensen MEDL SP 

Mona Jørgensen MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Dag Hugo Lorentzen Leif-Peder Jørgensen SP 

Vidar Langeland Mona Jørgensen FRP 

 

 

 

Merknader til innkalling: Ingen, møtet lovlig satt.  

Merknader til sakslisten: 

- En ny sak lagt frem i møtet ang kommunereformen(61/15) 

- Ordfører vil ta opp en sak om reservert kontrakter i forhold til Skjervøy ASVO, 

barnevern, status forhandlingene mellom Lerøy og Mørenot og status Newton-rommet.  

- Teknisk sjef vil orientere om status kommunale veier. 

- Ingrid Lønhaug vil fremme en uttalelse ang. frihandelsavtale. 

- Ørjan Albrigtsen vil drøfte mottak av flere flykninger 

- Vidar Langeland har meldt inn et spørsmål om kontrollutvalget og et om 

flyktningregnskap.  

o Med merknader. Sakslisten godkjent. 

 

  



 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 

Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 

Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 

Magnar 

Solbakken 

Avtroppende formannskapssekretær 

Kathrine Kaasbøll 

Hanssen 

Påtroppende formannskapssekretær 

 

 

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  Einar Lauritzen  Kari-Ann Olaisen 

 

 

  



Orientering om flyktningtjenesten 

Leder ved voksenopplæringen – herunder flyktningtjenesten – Ragnhild Steien Henriksen og 

flykningskonsulent Bente Haugsnes orienterte i saken. 

- Skjervøy kommune bosatte i 2014 5 flyktninger  

- I 2015 vil det bli bosatt 21 flykninger (det vil si en mer en vedtatt antall). 

 

Forarbeid budsjett – frigjøre rom til investeringer 

Rådmannen innledet i saken. 

 

Reserverte kontrakter: 
Rådmannen ba formannskapet om avklaring om forståelsen av tidligere vedtak.  

- Med «gjenåpning av vaskeriet i kommunal regi» forstås bruk av kommunes egne ansatte.  

- Saksbehandling: Kjøp under kr 100 000: Administrasjonen tar avgjørelser. Kjøp over kr 

100 000: Før adm innhenter tilbud/legger anbud ut på Doffin skal kjøp som 

administrasjonen vurderer som aktuell for bruk av reserverte kontrakter legges fram som 

politisk sak. 

 

Organisering av barnevern: 
Rådmannen orienterte i saken. 

 

Lerøy og Mørenot: 
Rådmannen orienterte om status i saken, og om muligheten for utfylling av Kollagerneset. 

Formannskapet bestemmer at rådmannen skal sende inn søknad mtp utfylling av Kollagerneset.  

 

Status vei: 
Teknisk sjef orienterer om status for den kommunale veien i Akkarvik, samt stikkrenner i 

Maursund og stikkrenner i Taskeby. Må tilføres midler for å kunne utføre dette. Utbedringene 

må finne sted høsten 2015. 

 

TISA og TTIP Handelsavtaler: 
Ingrid Lønhaug delte ut utkast til resolusjon for senere behandling. 

 

Situasjon for syriske flyktninger: 
Ørjan Albrigtsen fremmer følgende forslag for formannskapet:  

Formannskapet nedsetter følgende ad-hoc utvalg som skal legge frem en plan på hvordan vi kan 

ta imot flere syriske flyktninger. Noen av hovedutfordringene er tilgang til boliger og 

mottaksapparat. Vi ber utvalget spesielt se på om det er kommunale bygg som kan bygges om til 

boliger. Internatet ved Arnøyhamn skole kan være en mulighet. 

 

Forslag til utvalg:  

- Kurt Michalsen (Leder) 

- Ingrid Lønhaug 

- Einar Lauritzen 

- Frode Schultz 

 

Votering: 

- Forslaget vedtatt mot en stemme. 

 

Spørsmål fra Vidar Langeland: 
Flyktningregnskap: Rådmannen svarte. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten: Ordføreren svarte.  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Orientering om flyktningtjenesten   

O Drøftingsak: Forarbeid budsjett - hvordan finne 

rom til framtidige investeringer 

  

47/15 Oppfølgingsrapport nr 5, BØP 2015-18  2015/425 

48/15 Felles feieforskrift for Kvænangen, Kåfjord, 

Nordreisa og Skjervøy 

 2015/735 

49/15 Høring regional forvaltningsplan for regionen 

Troms 2016-2021 

 2015/1166 

50/15 Nordveien 28: søknad om oppføring grillhytte, 

avkjørsel, trappoppgang og gangbro gnr 69 bnr 

791 

 2015/179 

51/15 Søknad om kjøp av tilleggsareal  2015/938 

52/15 Søknad om tomt i midtre havn  2015/979 

53/15 Strandveien 72 og 74: søknad om dispensasjon 

fra reguleringsplan Skjervøy sentrum gnr 69 bnr 

167 

 2015/1074 

54/15 Søknad om tillegstomt Trollveien 26 gnr 69 bnr 

502 

 2015/1082 

55/15 Klage/Revudering av kvotetildeling på elg, 

Kågen Grunneierlag og Kågen Utmarkslag 

 2015/675 

56/15 Arnøya: Klage på renovasjonsavgift - 

eiendommen gnr 61 bnr 4 i Geitvika 

 2015/348 

57/15 Arnøya:  Klage på krav om betaling av 

renovasjonsavgift på eiendommen gnr 60 bnr 82 i 

Geitvika 

 2015/348 

58/15 Samarbeidskommune for bygging og drift av 

fengsel (OPS) 

 2015/1077 

59/15 Fremtidig bruk av Ivar Lunds legat  2015/1106 

60/15 Kommunereform - utredning for Nord-Troms 4  2015/71 

61/15 Referat   

RS 36/15 Vedtak fylkestinget ang. låneopptak for 

etablering av Newton-rom 

 2015/148 

RS 37/15 Øvre ringvei 12B:  Søknad om  innsetting av 

takvindu - gnr 69 bnr 101 

 2015/926 

RS 38/15 Skoleveien 13:  Søknad om dispensasjon fra  

byggegrense garasje angitt i reguleringsplan for 

ST. Hanshaugen - gnr 69 bnr 199 

 2015/997 

RS 39/15 Rønning Østgårds vei 4: Søknad om oppføring av 

veranda/carport og overbygg inngangsparti - gnr 

 2015/944 



69 bnr 447 

RS 40/15 Trollveien 11: Søknad om oppføring av tilbygg - 

gnr 69 bnr 11 

 2015/872 

RS 41/15 Simavåg: søknad om dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven § 1-8 samt byggetillatelse for 

oppføring av naust gnr 53 bnr 30 

 2015/923 

RS 42/15 Øvre Ringvei 16: Søknad om bygging av garasje 

- gnr 69  bnr 821 

 2015/1026 

RS 43/15 Søknad om å sette rypesnarer på Skjervøya  2015/1107 

RS 44/15 Verftsveien 11: Søknad om oppføring av altan, 

innsetting av  altandør og nye vindu - gnr 69 bnr 

529 

 2015/880 

RS 45/15 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 

Geitvik - gnr 61 bnr 2 

 2015/1042 

RS 46/15 Draugnes: søknad om, ombygging av fjøs til 

fritidsbolig, bruksendring og ansvarsretter - gnr 

57 bnr 20 

 2015/976 

RS 47/15 Klaus Dreyers vei 33: Søknad om dispensasjon 

fra reguleringsplanen for Dreyerjorda - gnr 69 bnr 

661 

 2015/1024 

RS 48/15 Strandveien 52: Forlengelse av midlertidig 

brukstillatelse gnr 69 bnr 559 

 2015/59 

RS 49/15 Kirkegårdsveien 10: Søknad om tillatelse til 

bygging av støttemur - gnr 69 bnr 196 

 2015/1025 

RS 50/15 Pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig 

virkning. Forhåndsvarsel om ileggelse av 

tvangsmulkt 

 2015/179 

RS 51/15 Verftsveien 1: Søknad om oppføring av altan - 

gnr 69 bnr 675 

 2015/916 

RS 52/15 Verftsveien 9: søknad ombyggetillatelse av 

tilbygg   tillatelse, og dispensasjon fra 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 528 

 2015/996 

RS 53/15 Skoleveien 7: oppføring av garasje - gnr 69 bnr 

284 og 747 

 2015/1000 

RS 54/15 Nikkeby: søknad om endring, av tillatelse til 

rivning og gjenoppbygging av tilbygg gitt 

24.02.2015 gnr 68 bnr 37 

 2015/333 

RS 55/15 Rønning Østgårds vei 44: Søknad om oppføring 

av nytt tak som knytter frittliggende garasje fast i 

bolighus, søknad om fasadeendring og utvidelse 

av veranda mot gang og sykkelveg. - gnr 69 bnr 

598 

 2015/937 

RS 56/15 Arnøyhamn: søknad om ombygging av 

fritidsbolig/bolig i Arnøyhamn oppføring av 

tilbygg samt dispensasjon TEK 10 på 

 2015/988 



eksisterende bolig - gnr 57 bnr 139 

RS 57/15 Tiltak Garasje - Mellomvien 30 - gnr 69 bnr 721  2015/1027 

RS 58/15 Spellemannsdalen 6: Søknad om dispensasjon fra 

byggegrense mot vei samt dispensasjon fra 

arealgrense for garasje angitt i reguleringsplan for 

Spellemannsdalen gnr 69 bnr 113 

 2015/1113 

RS 59/15 Trollveien 3: Søknad om personlig ansvarsrett fo 

legging av vannledning til garasjer - gnr 69 bnr 

645 

 2015/965 

RS 60/15 Kirkegårdsveien 53 - Søknad om oppføring av 

veranda - gnr 69 bnr 689 

 2015/1072 

RS 61/15 Svar - søknad om økonomisk støtte til Natur og 

Ungdoms Nordområdekonferanse 

 2015/630 

RS 62/15 Svar - søknad om tilskudd over budsjett i 2016  2015/1110 

RS 63/15 Svar på søknad om tilskudd - Lofoten mot 

Sellafield 

 2015/630 

 

 

  



47/15 Oppfølgingsrapport nr 5, BØP 2015-18 2015/425 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

Formannskapet tar rapporten til etterretning. 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet tar rapporten til etterretning. 

48/15 Felles feieforskrift for Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy 

2015/735 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

1. Skjervøy kommune skal fra og med 01.01.16 ha felles lokal feieforskrift med kommunene 

Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa.  

2. Formannskapet godkjenner at forslag til lokal feierforskrift, legges ut til offentlig 

ettersyn med frist 1.11.15. 

 

49/15 Høring regional forvaltningsplan for regionen Troms 2016-2021 

2015/1166 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 tas til orientering. 

 

Rådmannens innstilling 

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 tas til orientering. 

 
Dokumentene som er lagt ut på høring finner dere på; 
http://vannportalen.no/vannregioner/troms/aktuelt/nyheter/2015/andregangs-horing/ 

http://vannportalen.no/vannregioner/troms/aktuelt/nyheter/2015/andregangs-horing/


50/15 Nordveien 28: søknad om oppføring grillhytte, avkjørsel, trappoppgang 

og gangbro gnr 69 bnr 791 2015/179 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jakobi byggetillatelse for oppføring av 

grillhytte på gnr 69 bnr 791. Tillatelsen gis med forbehold om at grillhytten flyttes 8 meter fra 

nabobygg eller at grillstuen sikres ved at bygget må være ihht EI 30 konstruksjon. 

 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakobi byggetillatelse for oppføring av 

påbygg og tilhørende trapp samt gangbro. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven m/forskrifter må campingvogna fjernes da denne ikke er 

plassert ihht nevnte lov. 

 

Med hjemmel i Veiloven § 42 avslås søknaden fra Jakobi om ny avkjørsel samt at det gis påbud 

om at den allerede bygde avkjørselen stenges. 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jakobi byggetillatelse for oppføring av 

grillhytte på gnr 69 bnr 791. Tillatelsen gis med forbehold om at grillhytten flyttes 8 meter fra 

nabobygg eller at grillstuen sikres ved at bygget må være ihht EI 30 konstruksjon. 

 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakobi byggetillatelse for oppføring av 

påbygg og tilhørende trapp samt gangbro. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven m/forskrifter må campingvogna fjernes da denne ikke er 

plassert ihht nevnte lov. 

 

Med hjemmel i Veiloven § 42 avslås søknaden fra Jakobi om ny avkjørsel samt at det gis påbud 

om at den allerede bygde avkjørselen stenges. 

  

51/15 Søknad om kjøp av tilleggsareal 2015/938 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Verftsveien 34 godkjennes som omsøkt. 

 



Teknisk sjefs innstilling 

 

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Verftsveien 34 godkjennes som omsøkt. 

52/15 Søknad om tomt i midtre havn 2015/979 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Forslag på nytt kulepunkt 5 fra Ørjan Albrigtsen:  

- Tomten snus og plasseres langs havnegata, benevnt som alt.1 i vedlagt kartskisse.  

 

Votering:  

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 Forslaget på nytt kulepunkt 5 vedtatt mot en stemme.  

Vedtak: 

Fiskematen AS v/Hans Ballovarre tildeles tomt i midtre havn under følgende forutsetninger 

 Tomten tildeles for ett år, er ikke arbeidet satt i gang eller byggemeldt innen ett år 

frafaller tildelingen. 

 Endelig utforming og plassering av tomta bestemmes av kommunen. 

 Kommer tiltaket i konflikt med VA- anlegget i grunnen, og denne må legges om skal 

utgiftene til dette bekostes av utbygger. 

 Tomta skal ha adkomst fra Havnegata. 

 Tomten snus og plasseres langs havnegata, benevnt som alt.1 i vedlagt kartskisse. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

 

Fiskematen AS v/Hans Ballovarre tildeles tomt i midtre havn under følgende forutsetninger 

 Tomten tildeles for ett år, er ikke arbeidet satt i gang eller byggemeldt innen ett år 

frafaller tildelingen. 

 Endelig utforming og plassering av tomta bestemmes av kommunen. 

 Kommer tiltaket i konflikt med VA- anlegget i grunnen, og denne må legges om skal 

utgiftene til dette bekostes av utbygger. 

 Tomta skal ha adkomst fra Havnegata. 

53/15 Strandveien 72 og 74: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

Skjervøy sentrum gnr 69 bnr 167 2015/1074 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis A&R Eiendom AS dispensasjon fra 

reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 

 



§ 8: Innredning av hele 2 etasje i Strandveien 72/74 for hovedsakelig bruk til boligformål. 

 

§ 8: Innredning av underetasje i Strandveien 74 til av parkeringshus. 

 

Framtidig søknad om byggetillatelse, bruksendring og dispensasjon fra plan- og bygningslovens 

byggetekniske paragrafer vil bli vurdert og avgjort administrativt. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis A&R Eiendom AS dispensasjon fra 

reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 

 

§ 8: Innredning av hele 2 etasje i Strandveien 72/74 for hovedsakelig bruk til boligformål. 

 

§ 8: Innredning av underetasje i Strandveien 74 til av parkeringshus. 

 

Framtidig søknad om byggetillatelse, bruksendring og dispensasjon fra plan- og bygningslovens 

byggetekniske paragrafer vil bli vurdert og avgjort administrativt. 

54/15 Søknad om tilleggstomt Trollveien 26 gnr 69 bnr 502 2015/1082 

Saksprotokoll i Formannskap – 07.09.2015 

Behandling 

Forslag fra Vidar Langeland: 

- Søknad innvilges under forutsetning at det skrives avtale som gir Skjervøy kommune 

anledning til å benytte området til snø deponi i vinterhalvåret. 

 

Votering: 

- Innstillingen mot forslaget til Vidar Langeland 

 Innstillingen vedtatt mot en stemme 

 

Vedtak: 

Søknaden til Paul Stabell avslås da kommunen bruker området til blant annet snø deponi, 

omsøkt tomt vil komme i konflikt med naboeiendom gnr 69 bnr 791, samt at bobilparkering i 

dette område vil være forstyrende for trafikkbilde i dette område. 

 

Teknisk sjefs innstilling. 

Søknaden til Paul Stabell avslås da kommunen bruker området til blant annet snø deponi, 

omsøkt tomt vil komme i konflikt med naboeiendom gnr 69 bnr 791, samt at bobilparkering i 

dette område vil være forstyrende for trafikkbilde i dette område. 

55/15 Klage/Revudering av kvotetildeling på elg, Kågen Grunneierlag og 

Kågen Utmarkslag 2015/675 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt. 



Vedtak: 

Formannskapet tar klagen delvis tilfølge og gjør følgende tildelinger for elguttak på Kågen i 

Skjervøy kommune i 2015: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen 

hanndyr på 1,5 år og eldre. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen 

hanndyr på 1,5 år og eldre. 

 

Ang opptrening av elghund vil formannskapet oppfordre til at dette gjøres på en mest mulig 

skånsom måte for elgstammen i Skjervøy kommune. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet tar klagen delvis tilfølge og gjør følgende tildelinger for elguttak på Kågen i 

Skjervøy kommune i 2015: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen 

hanndyr på 1,5 år og eldre. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen 

hanndyr på 1,5 år og eldre. 

 

Ang opptrening av elghund vil formannskapet oppfordre til at dette gjøres på en mest mulig 

skånsom måte for elgstammen i Skjervøy kommune. 

56/15 Arnøya: Klage på renovasjonsavgift - eiendommen gnr 61 bnr 4 i 

Geitvika 2015/348 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland: 

- For å rette opp i åpenbare urimelige utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for kommunestyret. I 

den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud om levering i nærhet av 

hytte for at det skal kunne kreves avgift. Det bør også være mulig å få fritak dersom man tar 

med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra tilbud fra Avfallsservice.  

 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 

kommuner tilsluttet  Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Maks Mikkelsen om fritak for 

renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 61 bnr 4. 

 



Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 

kommuner tilsluttet  Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Maks Mikkelsen om fritak for 

renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 61 bnr 4. 

57/15 Arnøya: Klage på krav om betaling av renovasjonsavgift på 

eiendommen gnr 60 bnr 82 i Geitvika 2015/348 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland: 

- For å rette opp i åpenbare urimelige utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for kommunestyret. I 

den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud om levering i nærhet av 

hytte for at det skal kunne kreves avgift. Det bør også være mulig å få fritak dersom man tar 

med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra tilbud fra Avfallsservice.  

 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 

kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Elbjørg Mathiassen om fritak for 

renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 60 bnr 82. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 

kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Elbjørg Mathiassen om fritak 

for renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 60 bnr 82. 

  



58/15 Samarbeidskommune for bygging og drift av fengsel (OPS) 2015/1077 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Forslag fra Vidar Langeland:  

- Skjervøy kommune ønsker å inngå samarbeid, og vil sette av areal til offentlige formål i 

den nye arealplanen som er under behandling. 

 

Votering: 

- Innstillingen mot forslag fra Vidar Langeland. 

o Innstillingen vedtatt mot to stemmer. 

Vedtak: 

Skjervøy kommune ønsker ikke å inngå et samarbeid med Norda Partners AS med tanke på 

etablering av fengsel. 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

Skjervøy kommune ønsker ikke å inngå et samarbeid med Norda Partners AS med tanke på 

etablering av fengsel. 

59/15 Fremtidig bruk av Ivar Lunds legat 2015/1106 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

1. Ivar Lunds legat avvikles 

2. Legatets midler overføres til prosjektet Samspill for trygghet og trivsel, og øremerkes 

handlingsdelen i fattigdomsplanen.  

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak:  

1. Ivar Lunds legat avvikles 

2. Legatets midler overføres til prosjektet Samspill for trygghet og trivsel, og øremerkes 

handlingsdelen i fattigdomsplanen.  

60/15 Kommunereform - utredning for Nord-Troms 4 2015/71 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Referatsakene anses referert og behandlet. 



  

Saksprotokoll i Formannskap - 07.09.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak: 

1. Forslag til budsjett og framdriftsplan for utredning av Nord-Troms 4 godkjennes. 

2. Det lyses ut ei stilling som 100 % prosjektleder i et halvt år for å lede utredninga som 

har som mål å gi et beslutningsgrunnlag for et endelig vedtak om kommunestruktur 

innen juni 2016. 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

1. Forslag til budsjett og framdriftsplan for utredning av Nord-Troms 4 godkjennes. 

2. Det lyses ut ei stilling som 100 % prosjektleder i et halvt år for å lede utredninga som har 

som mål å gi et beslutningsgrunnlag for et endelig vedtak om kommunestruktur innen 

juni 2016. 



61/15 Referat / 

RS 36/15 Vedtak fylkestinget ang. låneopptak for etablering av Newton-rom 2015/148 

RS 37/15 Øvre ringvei 12B:  Søknad om  innsetting av takvindu - gnr 69 bnr 101 2015/926 

RS 38/15 Skoleveien 13:  Søknad om dispensasjon fra  byggegrense garasje angitt i 

reguleringsplan for ST. Hanshaugen - gnr 69 bnr 199 2015/997 

RS 39/15 Rønning Østgårds vei 4: Søknad om oppføring av veranda/carport og overbygg 

inngangsparti - gnr 69 bnr 447 2015/944 

RS 40/15 Trollveien 11: Søknad om oppføring av tilbygg - gnr 69 bnr 11 2015/872 

RS 41/15 Simavåg: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt 

byggetillatelse for oppføring av naust gnr 53 bnr 30 2015/923 

RS 42/15 Øvre Ringvei 16: Søknad om bygging av garasje - gnr 69  bnr 821 2015/1026 

RS 43/15 Søknad om å sette rypesnarer på Skjervøya 2015/1107 

RS 44/15 Verftsveien 11: Søknad om oppføring av altan, innsetting av  altandør og nye 

vindu - gnr 69 bnr 529 2015/880 

RS 45/15 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Geitvik - gnr 61 bnr 2 

2015/1042 

RS 46/15 Draugnes: søknad om, ombygging av fjøs til fritidsbolig, bruksendring og 

ansvarsretter - gnr 57 bnr 20 2015/976 

RS 47/15 Klaus Dreyers vei 33: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 

Dreyerjorda - gnr 69 bnr 661 2015/1024 

RS 48/15 Strandveien 52: Forlengelse av midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 559 2015/59 

RS 49/15 Kirkegårdsveien 10: Søknad om tillatelse til bygging av støttemur - gnr 69 bnr 

196 2015/1025 

RS 50/15 Pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig virkning. Forhåndsvarsel om 

ileggelse av tvangsmulkt 2015/179 

RS 51/15 Verftsveien 1: Søknad om oppføring av altan - gnr 69 bnr 675 2015/916 

RS 52/15 Verftsveien 9: søknad ombyggetillatelse av tilbygg   tillatelse, og dispensasjon fra 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 528 2015/996 

RS 53/15 Skoleveien 7: oppføring av garasje - gnr 69 bnr 284 og 747 2015/1000 

RS 54/15 Nikkeby: søknad om endring, av tillatelse til rivning og gjenoppbygging av 

tilbygg gitt 24.02.2015 gnr 68 bnr 37 2015/333 

RS 55/15 Rønning Østgårds vei 44: Søknad om oppføring av nytt tak som knytter 

frittliggende garasje fast i bolighus, søknad om fasadeendring og utvidelse av veranda mot 

gang og sykkelveg. - gnr 69 bnr 598 2015/937 



RS 56/15 Arnøyhamn: søknad om ombygging av fritidsbolig/bolig i Arnøyhamn oppføring 

av tilbygg samt dispensasjon TEK 10 på eksisterende bolig - gnr 57 bnr 139 2015/988 

RS 57/15 Tiltak Garasje - Mellomvien 30 - gnr 69 bnr 721 2015/1027 

RS 58/15 Spellemannsdalen 6: Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei samt 

dispensasjon fra arealgrense for garasje angitt i reguleringsplan for Spellemannsdalen gnr 

69 bnr 113 2015/1113 

RS 59/15 Trollveien 3: Søknad om personlig ansvarsrett fo legging av vannledning til 

garasjer - gnr 69 bnr 645 2015/965 

RS 60/15 Kirkegårdsveien 53 - Søknad om oppføring av veranda - gnr 69 bnr 689 

2015/1072 

RS 61/15 Svar - søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdoms 

Nordområdekonferanse 2015/630 

RS 62/15 Svar - søknad om tilskudd over budsjett i 2016 2015/1110 

RS 63/15 Svar på søknad om tilskudd - Lofoten mot Sellafield 2015/630 

 


