
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 02.03.2016 

Tidspunkt: 09:15 – Møtet hevet 14:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

Reidar Mæland MEDLEM H 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Peder André Amundsen Øystein Skallebø Krf/KP 

   

 

Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt. 

Merknader til sakslisten:  

- Ingrid Lønhaug(SV) uttalelse ang. politireformen. 

- Ordfører ønsker at sak om forflåten til Arnøy Laks blir tatt opp som politisk sak. Får 

saksnummer PS 12/16. 

- Utdelt i møtet: dokumenter til sak PS 10/16. 

- Orientering ang. mandat. 

- Vidar Langeland(FRP) og Ingrid Lønhaug(SV) ønsker å stille spørsmål til 

administrasjonen.  

- Ordførers orienteringsrunde på slutten av møtet. 

 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent.  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 

Espen Li Økonomisjef 

Svein Solberg Byggesaksbehandler 

Sissel Moksnes Fagforbundet 

Kathrine Kaasbøll 

Hanssen 

Formannskapssekretær 



 

 

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

vedtatt på møtet. 

 

 

 

 

Ørjan Albrigtsen  Irene Toresen   Torgeir Johansen 

  



Situasjon sykepleiere: 

Ingrid Lønhaug(SV) ønsker en redegjøring angående situasjonen rundt rekrutering av 

sykepleiere.  

Rådmannen orienterte i saken.  

 

Avløpsavtaler industriaktører: 
Vidar Langeland(FRP) ønsker en redegjøring for avløpsavtalene til industriaktørene. 

Ordføreren og rådmann orienterte i saken. De variable satsene reguleres til industriaktørene 

også. Kommunestyret ble informert høsten 2015 om at gebyrforskriftene skal rulleres. Den faste 

variabelen vil ikke bli regulert/endret før de nye gebyrforskriftene er satt.  

 

Status styreansvar (PS 52/15) 

Vidar Langeland (FRP) ønsker informasjon ang. advokatutredning.  

Rådmannen orienterte i saken. Advokathuset Pleym skulle levere utredningen januar -16. Dette 

ble utsatt pga. saksmengde. I vedtaket kommer det fram at dette skal rapporteres til 

kommunestyret, dette vil bli gjort så fort den juridiske utredningen foreligger.  

 

Årvikbruket: 

Vidar Langeland(FRP) ønsker svar på hva som har skjedd i forhold til utbedringer av 

Årvikbruket etter eiermøtet i desember? 

Ordfører orienterte i saken. Styret ønsker å komme i kommunestyret og orientere i saken.  

 

Permisjonssøknad: 

Vidar Langeland(FRP) søker om permisjon fra kl 13:00. 

Permisjonen er enstemmig innvilget.  

 

Ordfører orienterer: 
Ordføreren informerer om  

- Besøket til Innovasjon Norge 8.mars 2016. 

- HoppIdé i Olderdalen. 

- Maritim næringsutvikler, søknadsfristen gikk ut 01. Mars 16. 

 

Politireformen: 
Forslag til uttalelse fra formannskapet 02.03.16 angående politireformen.  

Forslaget lagt frem i eget papir.  

 

Forslaget til uttalelse enstemmig vedtatt.  

 

Miljøgruppa: 
Det foreligger et forslag til mandat. Dette skal fremmes som politisk sak i kommunestyret 16. 

mars 2016.  

  

  



                                       Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

10/16 Søknad om tomt, for oppføring av midlertidig 

brakkerigg 

 2016/102 

11/16 Søknad om fritak for båndtvang - gnr 54 bnr 3 - 

Kågen 

 2015/419 

12/16 Søknad om endring av plassering av forflåte på 

lokalitet Skjervøy vest - Arnøy Laks AS 

 2015/1439 

13/16 Referat   

RS 10/16 Høring ang. dispensasjon fra Kystsoneplanen for 

Skjervøy fra formålet ferdsel til akvakulturformål 

 2015/1428 

RS 11/16 Kunnskapsløftet i kulturminneforvaltningen - 

Delrapport 2 

 2015/1358 

 

 

  



10/16 Søknad om tomt, for oppføring av midlertidig brakkerigg 2016/102 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.03.2016  

Behandling: 

 Forslag fremmet av Peder André Amundsen(KrF/KP) på vegne av posisjonen: 

Lerøy Aurora får tildelt tomt på området rundt dypvannskaia v/ Skjervøy Fisk og Skalldyr eller 

området rundt Mørenot, tomten skal benyttes midlertidig i 2 år til brakkerigg.  

 

Tildelingen av tomt gis med forbehold om at det ikke innkommer protester/innsigelser i 

forbindelse med søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven  

§ 19-3 og byggetillatelse etter § 20-4 bokstav c (midlertidige bygninger, konstruksjoner eller 

anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom 

enn 2 år.)  

 

Administrasjonen får myndighet til å finne egnet plassering på området. 

 

 

 Forslag til tillegg til innstillingen fremmet av Vidar Langeland(FRP) på vegne av Frp og 

Høyre: 

Det igangsettes omreguleringsarbeid av området fra lek til boligformål. 

 

Avstemming: 

Innstillingen til teknisk sjef med tillegg fra FRP og H mot forslaget fra posisjonen. 

 

Forslaget fra posisjonen vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 

Lerøy Aurora får tildelt tomt på området rundt dypvannskaia v/ Skjervøy Fisk og Skalldyr eller 

området rundt Mørenot, tomten skal benyttes midlertidig i 2 år til brakkerigg.  

 

Tildelingen av tomt gis med forbehold om at det ikke innkommer protester/innsigelser i 

forbindelse med søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven  

§ 19-3 og byggetillatelse etter § 20-4 bokstav c (midlertidige bygninger, konstruksjoner eller 

anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 

2 år.)  

 

Administrasjonen får myndighet til å finne egnet plassering på området.  

 

Teknisk sjefs innstilling. 

Lerøy Aurora AS får tildelt tomt på område Lek ihht detaljplan Fiskenes. 

Tomten skal benyttes midlertidig i 2 to år for bruk til brakkerigg. 

Skal tomten benyttes til brakkerigg/boliger over 2 år må det igangsettes omregulering av område 

Lek til formål bolig. 

 

Tildelingen av tomt gis med forbehold om at det ikke innkommer protester/innsigelser i 

forbindelse med søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven  

§ 19-3 og byggetillatelse etter § 20-4 bokstav c (midlertidige bygninger, konstruksjoner eller 

anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom 

enn 2 år.)  



11/16 Søknad om fritak for båndtvang - gnr 54 bnr 3 - Kågen 2015/419 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.03.2016  

Behandling: 

 Forslag til presisering fremmet av Irene Toresen(AP) på vegne av KrF/KP, AP, SV og 

SP: 

Formannskapet opphever delegert vedtak i RS 8/16 

Fritak fra båndtvang gis fra 1. april til og med 25. april i 2016 

 

Rådmannens innstilling med presiseringsforslag vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

Formannskapet opphever delegert vedtak i RS 8/16 

 

Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Esther Stenehjem dispensasjon 

fra båndtvangsbestemmelsene for trening av jakthunder på eiendommen gnr. 54 bnr. 3, 

beliggende på Kågen i Skjervøy kommune, i perioden 1. april 2016 til og med 25. april 2016. 

 

Det forutsettes at hundene har aversjonsbevis og at hundene slippes løs på trening på en aktsom 

måte, slik at husdyr/andre dyr herunder fugler og eventuelt vilt ikke påføres skade. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Esther Stenehjem dispensasjon 

fra båndtvangsbestemmelsene for trening av jakthunder på eiendommen gnr. 54 bnr. 3, 

beliggende på Kågen i Skjervøy kommune, i perioden 1. april 2016 til og med 15. Mai 2016. 

 

Det forutsettes at hundene har aversjonsbevis og at hundene slippes løs på trening på en aktsom 

måte, slik at husdyr/andre dyr herunder fugler og eventuelt vilt ikke påføres skade. 

 

  



12/16 Søknad om endring av plassering av forflåte på lokalitet Skjervøy vest - 

Arnøy Laks AS 2015/1439 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.03.2016  

Behandling: 

Hablitetsvurdering av Vidar Langeland(FRP): 

Etter forvaltningslovens § 6 e. andre ledd blir Vidar Langeland enstemmig vedtatt inhabil og 

fratrer i saken.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

anbefale positiv behandling av søknaden om endring av forflåte plassering på ”Skjervøy Vest”. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

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

anbefale positiv behandling av søknaden om endring av forflåte plassering på ”Skjervøy Vest”. 

 

  



13/16 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.03.2016  

Behandling: 

Referatsakene anses som referert.  

 

 

RS 10/16 Høring ang. dispensasjon fra Kystsoneplanen for Skjervøy fra formålet ferdsel 

til akvakulturformål 2015/1428 

RS 11/16 Kunnskapsløftet i kulturminneforvaltningen - Delrapport 2 2015/1358 

 


