
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 30.11.2016 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 15:40 
  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KP/KRF 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
   
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt. 
Merknader til sakslisten: 

- Drøfting ang. nødnett 
- Orientering ang. sak mot BunkerOil 
 Sakslisten med endringer, enstemmig godkjent. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Espen Li Økonomisjef 
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   Reidar Mæland   Ingrid Lønhaug 
  



Orientering ang. flytebrygge og andre fasiliteter for redningsskøyta 
Teknisk sjef orienterte i saken.  
To muligheter: 

- Kommunene bygger flytebrygge og boenhet, og leier ut til redningsskøyta. 
- Redningsselskapet bygger dette selv mot tilskudd fra Skjervøy kommune 

 
Det tas initiativ til ny dialog med redningsselskapet å ser på eventuelle andre lokasjoner.  
 
Drøfting ang. nødnett 
Helse- og omsorgssjefen orienterte i saken.  
Skjervøy kommune skulle betjene nødnettet selv, men har nå på grunn av kostnader og 
vanskeligheter ved betjening av dette bedt om tilbud for betjening av nødnettet fra andre 
kommuner. Behandles under sak PS 63/16. 
 
Orientering om saken mot BunkerOil 
Rådmann og ordfører orienterte i saken.  
Skjervøy kommune er frikjent i alle punkter i saken.  
 

   
  



                                      Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Orientering ang. flytebrygge og andre fasiliteter 
for redningsskøyta 

  

62/16 Budsjett og økonomiplan 2017-2020  2016/550 
63/16 Oppfølgingsrapport nr 4 2016-19  2016/41 
64/16 Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016 

- 2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord - Troms 
 2016/548 

65/16 Varsel om utarbeidelse av forskrift om 
anløpsavgift. 

 2015/578 

66/16 Godkjenning av revidert Lokal forskrift om vann 
og avløpsanlegg i Skjervøy kommune 

 2015/577 

67/16 Detaljregulering for Årviksand havn - førstegangs 
behandling 

 2015/1075 

68/16 Detaljplan, Prestegårdsjorda barnehage - 
andregangs behandling 

 2015/1083 

69/16 Kjøp av Alkeveien 4  2015/830 
70/16 Haukøy: Søknad om konsesjon på erverv av fast 

eiendom - gnr 3 bnr 4 
 2016/515 

71/16 Ørnveien 4: Vedtak om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Hollendervika samt 
byggetillatelse som selvbygger til  oppføring av 
garasje - gnr 69 bnr 303 

 2016/509 

72/16 Lauksundskaret: T-S-18 søknad om utvidelse av 
akvakulturtillatelse for ventemerder til matfisk av 
laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 32357 - 
Arnøy Laks Slakteri AS 

 2015/1428 

73/16 Referat   
RS 91/16 Lauksletta: Vedtak om rammetillatelse til 

bygging av  rekkehus på regulert område i 
Lauksund Havn - gnr 66 bnr 109 

 2016/374 

RS 92/16 Søknadsskjema for søknad om tildeling av "Frie 
Midler 2017" 

 2016/549 

 
 



Orientering ang. flytebrygge og andre fasiliteter for redningsskøyta 

62/16 Budsjett og økonomiplan 2017-2020 2016/550 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Forslag fremmet av Reidar Mæland(H) på vegne av Høyre. 
Forslag fremmet av Irene Toresen(AP) på vegne av KP, KRF, SV og AP. 
Forslag fremmet av Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP. 
 
Forslagene lagt frem i egne dokument i møtet.  
 

Vedtak: 
Votering: 

- Rådmannens forslag støttet av 1 stemme 
- Høyres forslag støttet av 1 stemme 
- FRPs forslag støttet av 1 stemme 
- KP, KRF, SV og Aps forslag støttet av 4 stemmer 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2017 og 
økonomiplan for 2017 - 2020: 
 
1. Drift 
1.1 Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
 
1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper. 
 
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017. 
 
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 
 
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg og faktureres ut i fire like 
terminer. Unntaket er feiing og festeavgift som faktureres ved andre termin. Terminer for 
utskriving blir slik: 
 
1. termin  Februar 
2. termin   April  
3. termin  August 
4. termin      Oktober 
 
1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 
 
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 
2016. 



 
 
2. Investering/finansiering 
2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B. 
 
2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 
økonomiplan. 
 
2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling. 
 
2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd 
eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 
 
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 
myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan 
videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder. 
 
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av 
året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å 
få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens. 
 
For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret. 
 
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av 
vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter. 
 
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 
oppbygging av buffer for framtida. 

 

63/16 Oppfølgingsrapport nr 4 2016-19 2016/41 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Forslag til punkt 42. Nødnett, fremmet av ordfører: 
Rådmannen får fullmakt til å inngå en avtale med Nordreisa kommune om nødnettet. Det legges 
til grunn at det blir en prøveperiode.  
 
Votering: 
Forslaget til punkt 42, fremmet av ordfører: 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens innstilling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Punkt 42. Nødnett: 
Rådmannen får fullmakt til å inngå en avtale med Nordreisa kommune om nødnettet. Det legges 
til grunn at det blir en prøveperiode.  
 
Formannskapet tar budsjett- og økonomirapport nr 4 til etterretning. 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: Formannskapet tar budsjett- og økonomirapport nr 3 til 
etterretning.  
 
Saksopplysninger:  
Vedlagte rapport inneholder følgende:  
A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 161215.  
B) Punkter fra tidligere år som ikke er avsluttet.  
C) Nye investeringer 2016. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember.  
D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet.  
E) F), G), H) og I) Gjelder rapportering for hver etat på vedtatte tiltak for innsparing eller  
oppstart av ny type virksomhet. Hovedsakelig vil det være tiltak med konsekvenser for  
bemanninga som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer dit at de ikke lar 
seg gjennomføre som forutsatt.  
J) Planer som skal revideres i 2016, inkl planer som ikke ble ferdige i 2015 
K) Nye prosjekter. Her vil vi ta opp forslag til nye prosjekter etter hvert som de dukker opp  
L) Nye utfordringer. Her vil det komme rapportering når det dukker opp uventede forhold som det er 
viktig at formannskapet kjenner til. Dette vil være i de tilfeller vi får økonomiske utfordringer som 
trenger inndekning senere på året. Evt andre politiske vedtak som skal følges opp vil også tas inn 
her.  
M) Innsparinger etter 2016.  
N) Oversikt over saker til kommunestyre/formannskap 
 

64/16 Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016 - 2020 Helse- og 
omsorgsområdet i Nord - Troms 2016/548 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Forslag til nytt punkt 3, fremmet av Irene Toresen(AP) på vegne av AP, SV og KRF/KP: 
Rådmannen utarbeider en prioritert handlingsplan for kommunens kompetansebehov innen 
1.kvartal 2017. Prioriteringene bør rulleres årlig.  
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
Forslag til nytt punkt 3: 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 
 

2. Skjervøy kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i 
Nord-Troms. Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 
 

3.  Rådmannen utarbeider en prioritert handlingsplan for kommunens kompetansebehov 
innen 1.kvartal 2017. Prioriteringene bør rulleres årlig.  

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

2.  Skjervøy kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i 
Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

 

65/16 Varsel om utarbeidelse av forskrift om anløpsavgift. 2015/578 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Det varsles om igangsetting av utarbeidelse om lokal forskrift om anløpsavgift. 
 

Rådmannens innstilling 
Det varsles om igangsetting av utarbeidelse om lokal forskrift om anløpsavgift. 
 
 

66/16 Godkjenning av revidert Lokal forskrift om vann og avløpsanlegg i 
Skjervøy kommune 2015/577 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Mattilsynets innspill tas ikke til følge da dette er dokumentert i vannverkets IKS 



 
Formannskapet gjør slike endring i forskrift: 
 

1. Navn på forskrift skal lyde: Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Skjervøy kommune. 
2. § 3 punkt g skal lyde 

g. Fritidsbolig/hytte:  
Bygning som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen (bygningstype 161-163), og som 
er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett.  

3. § 3 punkt i tas ut av forskrift. 
4. § 6 Abonnementsgebyr, borettslag legges under kategorien bolig 

 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak med ovenstående endringer 
 

1. Med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vann- og kloakkanlegg § 2 og 
forskrift 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
§ 16-1 annet ledd. fastsettes Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Skjervøy kommune. 

 
2. Dersom kommunestyret godkjenner forskrift, skal administrasjonen sende forskrift til 

stadfesting hos fylkesmannen for så å sørge for snarlig kunngjøring av forskrift i Norsk 
Lovtidend. 

 

Rådmannens innstilling 
Mattilsynets innspill tas ikke til følge da dette er dokumentert i vannverkets IKS 
 
Formannskapet gjør slike endring i forskrift: 
 

1. Navn på forskrift skal lyde: Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Skjervøy kommune. 
2. § 3 punkt g skal lyde 

g. Fritidsbolig/hytte:  
Bygning som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen (bygningstype 161-163), og som 
er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett.  

3. § 3 punkt i tas ut av forskrift. 
4. § 6 Abonnementsgebyr, borettslag legges under kategorien bolig 

 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak med ovenstående endringer 
 

1. Med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vann- og kloakkanlegg § 2 og 
forskrift 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
§ 16-1 annet ledd. fastsettes Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Skjervøy 
kommune. 

 
2. Dersom kommunestyret godkjenner forskrift, skal administrasjonen sende forskrift til 

stadfesting hos fylkesmannen for så å sørge for snarlig kunngjøring av forskrift i Norsk 
Lovtidend. 



67/16 Detaljregulering for Årviksand havn - førstegangs behandling 
2015/1075 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av ordfører Ørjan Albrigtsen(KP): 
Ordfører er i direkte slektskap med en part i saken og erklæres dermed enstemmig inhabil etter 
forvaltningslovens § 6b. Representanten trer fra under behandlingen av saken.  
 
Varaordfører Irene Toresen trer inn som ordfører i saken.  
 
Votering: 

- Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. § 12-11, legges forslag til reguleringsplan 
for Årviksand havn bestående av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg, 
datert 20,07,2015 ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. § 12-11, legges forslag til reguleringsplan 
for Årviksand havn bestående av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg, 
datert 20,07,2015 ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 

 

68/16 Detaljplan, Prestegårdsjorda barnehage - andregangs behandling 
2015/1083 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Skjervøy kommune reguleringsplan 
for Prestegårdsjorda barnehage slik den er framstilt på kart datert 17,06,2016 og reviderte 
planbestemmelser datert 21,11,2016. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Skjervøy kommune 
reguleringsplan for Prestegårdsjorda barnehage slik den er framstilt på kart datert 17,06,2016 og 
reviderte planbestemmelser datert 21,11,2016. 



69/16 Kjøp av Alkeveien 4 2015/830 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Planutvalget gjør slikt vedtak. Søknad om kjøp av Alkeveien 4 godkjennes. 
Søker må betale full tomterefusjon i tillegg til arealkjøp og oppmåling. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak. Søknad om kjøp av Alkeveien 4 godkjennes. 
Søker må betale full tomterefusjon i tillegg til arealkjøp og oppmåling. 

 

70/16 Haukøy: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 3 bnr 4 
2016/515 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Stig Walter 
Nilsen for erverv av 1/5 av eiendommen gnr. 3 bnr. 4 i Skjervøy kommune til fritidsformål som 
omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse og 
at Haukøya ble fraflytta i 1956. 
 

Rådmannens innstilling 

Teknisk sjefs innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Stig Walter 
Nilsen for erverv av 1/5 av eiendommen gnr. 3 bnr. 4 i Skjervøy kommune til fritidsformål som 
omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse og 
at Haukøya ble fraflytta i 1956. 



71/16 Ørnveien 4: Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Hollendervika samt byggetillatelse som selvbygger til  oppføring av garasje - 
gnr 69 bnr 303 2016/509 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Charles Karlsen 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  
 

 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 61 m2. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 34 %. 

 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det er og lagt vekt på at i boligfeltet 
er det gitt dispensasjon for garasjer inntil 50 m2 og dispensasjon fra utnyttelses graden opp til 
37%. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Charles Karlsen byggetillatelse for å bygge 
garasje gnr 69 bnr 303 som omsøkt.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 og i veiledningen til SAK 10 § 6-8 gis Charles 
Karlsen ansvarsrett i tiltaksklasse 1, som selvbygger for å bygge garasje på gnr 69 bnr 303. 
 
Vedtakene er gjort under forutsetning av at omsøkte tomteutvidelse gjennomføres. 

Teknisk sjefs innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Charles Karlsen 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  
 

 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 61 m2. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 34 %. 

 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det er og lagt vekt på at i boligfeltet 
er det gitt dispensasjon for garasjer inntil 50 m2 og dispensasjon fra utnyttelses graden opp til 
37%. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Charles Karlsen byggetillatelse for å bygge 
garasje gnr 69 bnr 303 som omsøkt.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK i tiltaksklasse 1. 
 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 og i veiledningen til SAK 10 § 6-8 gis Charles 
Karlsen ansvarsrett i tiltaksklasse 1, som selvbygger for å bygge garasje på gnr 69 bnr 303. 
 
Vedtakene er gjort under forutsetning av at omsøkte tomteutvidelse gjennomføres. 

 

72/16 Lauksundskaret: T-S-18 søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse 
for ventemerder til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 32357 - 
Arnøy Laks Slakteri AS 2015/1428 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av representanten Vidar Langeland(FRP). 
Representanten er daglig leder i bedriften og erklæres etter forvaltningslovens § 6e enstemmig 
inhabil. Representanten fratrer under behandlingen av saken.  
 
Votering:  

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Lokalitet 32357 til Arnøy Laks Slakteri AS er i tråd med Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 
kommuner 2014 – 2026. 
 
Skjervøy formannskap vurderer at det omsøkte tiltaket er i henhold til kriteriene i vedlegg III i 
KU- forskriften og er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden fra Arnøy Lakseslakteri AS. 
 
Med hjemmel i Akvakulturloven § 15 pkt. a (vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven) 
og § 6 pkt. a (vilkår for tildeling) finner Skjervøy kommune å kunne anbefale positiv behandling 
av søknaden om utvidelse av maksimal tillatt biomasse til 600 tonn MTB, på akvakulturtillatelse 
for ventemerder til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 32357 til Arnøy Laks 
Slakteri AS. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak:  
 
Lokalitet 32357 til Arnøy Laks Slakteri AS er i tråd med Kystsoneplan for Nordreisa og 
Skjervøy kommuner 2014 – 2026. 
 
Skjervøy formannskap vurderer at det omsøkte tiltaket er i henhold til kriteriene i vedlegg III i 
KU- forskriften og er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden fra Arnøy Lakseslakteri AS. 
 
Med hjemmel i Akvakulturloven § 15 pkt. a (vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven) 
og § 6 pkt. a (vilkår for tildeling) finner Skjervøy kommune å kunne anbefale positiv behandling 
av søknaden om utvidelse av maksimal tillatt biomasse til 600 tonn MTB, på akvakulturtillatelse 
for ventemerder til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 32357 til Arnøy Laks 
Slakteri AS. 



73/16 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Referatsakene anses som enstemmig referert. 

Vedtak: 
Referatsakene anses som enstemmig referert. 
 

 

RS 91/16 Lauksletta: Vedtak om rammetillatelse til bygging av  rekkehus på regulert 
område i Lauksund Havn - gnr 66 bnr 109 2016/374 

RS 92/16 Søknadsskjema for søknad om tildeling av "Frie Midler 2017" 2016/549 


