
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 31.05.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 13:40 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Mæland MEDLEM H 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jørn Cato Angell Reidar Mæland FRP 
Peder André Amundsen Øystein Skallebø KRF/KP 
Rolf Egil Larsen Torgeir Johnsen SP 

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

- Rådmann ønsker at sak PS 35/17 blir behandlet før sak PS 32/17. 
- Orientering om pliktsystem og produksjonsavgift ved ordfører. 

 Sakslisten med merknader, enstemmig vedtatt.  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
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   Irene Toresen     Jørn Cato Angell 
 
 
 
 
 
 



Hageavfall 
Ordfører orienterte i saken.  
Ordfører har henvendt seg til rådmann for å finne et område som kan brukes til levering av 
hageavfall. Det ønskes ikke at dette skal være et område som er åpent hele døgnet, men et 
avstengt område med faste åpningstider.  
 
Rådmannen og teknisk sjef orienterte om at det er sett på plassering og økonomiske 
konsekvenser rundt avlevering av hageavfall. Det legges opp til at området skal være ved 
renseanlegget på Fiskenes, avleveringen vil da bli en betalingsløsning.  
Saken må opp i kommunestyret da dette har en økonomisk konsekvens.  
 
Formannskapet ønsker at det ses på mulighet for å ikke ha dette som en betalingsløsning når 
saken kommer til kommunestyret.  
 
Pliktsystemet og produksjonsavgift 
Ordfører orienterte i saken.  
Signalene fra næringskomiteen er at behandlingen av pliktsystemet vil bli utsatt.  
 
Et flertall i næringskomiteen har bedt regjeringen utrede en produksjonsavgift som skal gjelde 
fra 1.juli 2018. Dette kan føre til store inntekter for kommunen.  
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

30/17 Eierskapsdrøfting Skjervøy ASVO   
O Hageavfall   
31/17 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2016  2017/218 
32/17 Økonomirapportering vår 2017  2016/550 
33/17 Investeringsrapport vår 2017  2016/550 
34/17 Ang kjøring inne på skoleplassen Skjervøy 

barneskole. 
 2015/928 

35/17 Kjøp av utstyr renhold samt bil til vaktmesterne 
og renhold. 

 2017/219 

36/17 Retningslinjer for tilskudd til nærings - og 
miljøtiltak i skogbruket. 

 2015/1100 

37/17 Sommerdelegering av byggesaker og 
konsesjonssøknader 2017 

 2016/317 

38/17 Uløybukt: Søknad om dispensasjoner fra 
kommuneplanens arealdel og om tillatelse til 
bruksendring i forbindelse med ombygging av 
bygninger tilhørende eldre fiskebruk til 
reiselivsanlegg/overnatting - gnr 45 bnr 3 

 2017/38 

39/17 Mellomveien 18 A: Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Vågen i forbindelse med 
bygging av garasje gnr 69 bnr 157 

 2016/13 

40/17 Verftsveien 9: Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Dreyerjorda i forbindelse 
med bygging av garasje gnr 69 bnr 528 

 2017/67 

41/17 Ørnveien 22: Søknad om dispensasjon fra 
bestemmelser i reguleringsplan for Hollendervika 
i forbindelse med bygging av bolig gnr 69 bnr 
264 

 2017/202 

42/17 Deling av eiendommen 48/9 på Vorterøya  2017/96 
43/17 Deling av eiendommen 52/3 Taskeby Store  2016/551 
44/17 Deling av eiendommen 3/7 på Haukøya, 

dispensasjon fra plankrav 
 2016/344 

45/17 Deling av eiendommen 68/8 på Laukøya  2016/469 
46/17 Referat   
RS 33/17 Vorterøy: Svar på henvendelse ang. 

snøscooterkjøring på ubrøytet kommunal vei 
 2017/17 

RS 34/17 Arnøyhamn: Svar på søknad om dispensasjon for 
turkjøring med snøscooter på eiendommen gnr 56 
bnr 1 til Elvedalsvannan 

 2017/17 



RS 35/17 AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD OVER 
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL 
PROSJEKTET FLÅTEFOND SKJERVØY 

 2017/102 

RS 36/17 Rypeveien 10: Ferdigattest  2016/282 
RS 37/17 Industriveien 2: Nord-Troms VGS - søknad om 

igangsetting av heisarbeider - gnr 69 bnr 65 
 2016/198 

RS 38/17 Fjerebakkveien 1, Årviksand: Søknad om 
byggetillatelse i ett trinn for oppføring av tilbygg 
til utvidelse av eksisterende verkstedbygg - gnr 
64 bnr 92 

 2015/1317 

RS 39/17 Tiltak Hjalmar Mikalsensvei 5 - flytting av 
avkjørsel - gnr 69 bnr 441 

 2017/182 

RS 40/17 Spellemannsdalen 20: Vedtak om byggetillatelse, 
uten ansvarsrett, til ombygging av garasje til 
soverom og bod - gnr 69 bnr 185 

 2017/187 

RS 41/17 Havnegata 38: Søknad om byggetillatelse i ett 
trinn i forbindelse med reparasjon av kai bygging 
av kaifront - gnr 69 bnr 1 fnr 256 

 2017/207 

RS 42/17 Strandveien 38: Søknad om ferdigattest - gnr 70 
bnr 1 

 2015/859 

RS 43/17 Strandveien 39: Tilbygg på Kulturhuset  gnr 70 
bnr 6 - Høring 

 2017/119 

RS 44/17 Strandveien 44: Vedtak om byggetillatelse i ett 
trinn i forbindelse med ombygging av 
Strandveien 44 til leiligheter - gnr 69 bnr 267 

 2017/81 

RS 45/17 Strandveien 84: Søknad om tillatelse i ett trinn til 
bygginga av fundament for tårnkrane - gnr 69 bnr 
482 

 2016/222 

 
 

Hageavfall 

  



30/17 Eierskapsdrøfting Skjervøy ASVO / 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Eierskapsdrøftingen enstemmig tatt til etterretning.  
 
Votering: 

- Eierskapsdrøftingen enstemmig tatt til etterretning.  

Vedtak: 
Eierskapsdrøftingen enstemmig tatt til etterretning.  
 

31/17 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2016 2017/218 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Presisering fra ordfører: Det ønskes at kronebeløpet for overskuddet settes inn i punkt 2 i 
vedtaket.  
 
Votering: 

- Innstillingen med presisering, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
 
1. Årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
 
2. Overskuddet på kr 1 980 651 for 2016 avsettes til disposisjonsfond. 
 

Rådmannens innstilling 
 Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
1. Årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
 
2. Overskuddet for 2016 avsettes til disposisjonsfond. 
  



32/17 Økonomirapportering vår 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
På grunn av sensitiv personinformasjon som blir lagt frem under deler av behandlingen lukkes 
møtet under deler av orienteringen, jf. kommuneloven §31-4. Møtet åpnes før votering.  
 
Votering:  

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 

datert 22.05.2017.  
 

2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B.  
 

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema datert 
22.05.2017.  
2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B.  

 

33/17 Investeringsrapport vår 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringer vedtas i tråd med skjemaer datert 
22.05.17 
 

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringer vedtas i tråd med skjemaer datert 
22.05.17 
  



34/17 Ang kjøring inne på skoleplassen Skjervøy barneskole. 2015/928 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
Fra skoleveien settes det opp bom som kan svinges. Låses opp og igjen av flere. 
Passering av gående på en side.  
 
Ved tannklinikken settes det opp steinblokker, som hindrer trafikk inn i skolegården.  
 
Utsettelsesforslag fremmet av ordfører: 
Saken utsettes til formannskapsmøtet i juni grunnet at det ikke er tid å få vedtaket utført før 
skoleslutt og at alternativene må høring til brann- og redning samt brøyteproblematikk.  
 
Votering:  

- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til formannskapsmøtet i juni grunnet at det ikke er tid å få vedtaket utført før 
skoleslutt og at alternativene må høring til brann- og redning samt brøyteproblematikk.  
 

Rådmannens innstilling 
For at det ikke skal kunne komme biler inn på uteområde til barneskolen må innkjøringen til 
område sperres av med betongblokker og bom. Administrasjonen får i oppgave å utføre 
sperringen ihht skisse alternativ 2.  Kostnader inntil kr. 100 000,- innarbeides i 
investeringsbudsjettet for 2017-2021.  

 

35/17 Kjøp av utstyr renhold samt bil til vaktmesterne og renhold. 2017/219 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det gås til innkjøp av ny bruktbil til renholdstjenesten. 
Kostnadene på inntil kr. 200 000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 
 

Rådmannens innstilling 
Det gås til innkjøp av ny bruktbil til renholdstjenesten. 
Kostnadene på inntil kr. 200 000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 



36/17 Retningslinjer for tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket. 
2015/1100 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Skjervøy 
kommune Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 – 2019. 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Skjervøy 
kommune Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 – 2019. 

 

37/17 Sommerdelegering av byggesaker og konsesjonssøknader 2017 
2016/317 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Administrativ retting av dato: 28.06.2017 – 13.09.2017 
 
Forslag om tillegg til innstillingen fremmet på vegne av formannskapet fremmet av ordfører: 
Delegeringen gjelder ikke saker av prinsipiell karakter. 
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å gjøre 
vedtak i byggesaker og konsesjonssøknader som krever politisk behandling i formannskapet. 
Myndigheten gjelder i tidsrommet 28.06.2016 – 13.09.2016 
 
Delegeringen gjelder ikke saker av prinsipiell karakter. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å gjøre 
vedtak i byggesaker og konsesjonssøknader som krever politisk behandling i formannskapet. 
Myndigheten gjelder i tidsrommet 28.06.2016 – 13.09.2016 

38/17 Uløybukt: Søknad om dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel og 
om tillatelse til bruksendring i forbindelse med ombygging av bygninger 



tilhørende eldre fiskebruk til reiselivsanlegg/overnatting - gnr 45 bnr 3 
2017/38 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Zapa DA dispensasjon 
fra plan- og bygningsloven § 1-8 (tiltak i 100 m beltet) og fra kommuneplanens arealdel i LNFR 
området forbindelse med planlagte ombygginger og bruksendringer på eksisterende bygg i 
LNFR område på gnr 45 bnr 3. 
 
Vedtaket gjelder dispensasjoner og ombygging og bruksendring for følgende bygninger: 
Kaihus med bygningsnr. 192133181 og lagerhus på land med bygningsnr.192133203 er i alle 
matrikkelen definert som annen industribygning. 
Hovedhus med bygningsnr. 404586 som i matrikkelen er definert som fritidshus. 
 
Vedtakene begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Eiendommen består av bygninger 
tilhørende et nedlagt fiskebruk som skal ha innvendig og fasade endringer. Fordelene ved å gi 
dispensasjon med bruksendringer er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 

Teknisk sjefs innstilling: 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Zapa DA 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 (tiltak i 100 m beltet) og fra kommuneplanens 
arealdel i LNFR området forbindelse med planlagte ombygginger og bruksendringer på 
eksisterende bygg i LNFR område på gnr 45 bnr 3. 
 
Vedtaket gjelder dispensasjoner og ombygging og bruksendring for følgende bygninger: 
Kaihus med bygningsnr. 192133181 og lagerhus på land med bygningsnr.192133203 er i alle 
matrikkelen definert som annen industribygning. 
Hovedhus med bygningsnr. 404586 som i matrikkelen er definert som fritidshus. 
 
Vedtakene begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Eiendommen består av bygninger 
tilhørende et nedlagt fiskebruk som skal ha innvendig og fasade endringer. Fordelene ved å gi 
dispensasjon med bruksendringer er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

39/17 Mellomveien 18 A: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Vågen i forbindelse med bygging av garasje gnr 69 bnr 157 2016/13 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Liss og Vidar Isaksen 
dispensasjon fra byggelinja mot vei i reguleringsplankartet for Vågen til å plassere garasjen 
parallelt med mellomveien og 4 m fra veiskulder som omsøkt. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med Pkt 1.8 
i bestemmelsene som sier at; «Bygningsrådet kan i samråd med vedkommende vegmyndighet 
tillate at garasjen oppføres nærmere veg enn fastsatt i planen.» 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 

Teknisk sjefs innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Liss og Vidar Isaksen 
dispensasjon fra byggelinja mot vei i reguleringsplankartet for Vågen til å plassere garasjen 
parallelt med mellomveien og 4 m fra veiskulder som omsøkt. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med Pkt 
1.8 i bestemmelsene som sier at; «Bygningsrådet kan i samråd med vedkommende 
vegmyndighet tillate at garasjen oppføres nærmere veg enn fastsatt i planen.» 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

40/17 Verftsveien 9: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Dreyerjorda i forbindelse med bygging av garasje gnr 69 bnr 528 2017/67 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Leif-Håkon Pedersen 
dispensasjon fra reguleringsplankartet for og reguleringsbestemmelsene for Dreyerjorda for 
følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 1.1.3 «Bygningene skal ha en takvinkel mellom 18° og 28°» til en 
takvinkel inntil 38°. 
 
Dispensasjon fra pkt. 1.6 «Garasjer og boder kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke 
over 30 kvm. og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.» Til å bygge 
garasje inntil 50 m2. 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.1 «I område B og D skal det oppføres barnehage med tilhørende 
anlegg.» Til å bygge garasje i den delen av tomta som befinner seg i område D. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med at i 
område D ikke lengre er aktuell med bygging av barnehage. 



 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 

Teknisk sjefs innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Leif-Håkon Pedersen 
dispensasjon fra reguleringsplankartet for og reguleringsbestemmelsene for Dreyerjorda for 
følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 1.1.3 «Bygningene skal ha en takvinkel mellom 18° og 28°» til en 
takvinkel inntil 38°. 
 
Dispensasjon fra pkt. 1.6 «Garasjer og boder kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke 
over 30 kvm. og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.» Til å bygge 
garasje inntil 50 m2. 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.1 «I område B og D skal det oppføres barnehage med tilhørende 
anlegg.» Til å bygge garasje i den delen av tomta som befinner seg i område D. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med at i 
område D ikke lengre er aktuell med bygging av barnehage. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
  



41/17 Ørnveien 22: Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i 
reguleringsplan for Hollendervika i forbindelse med bygging av bolig gnr 69 
bnr 264 2017/202 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

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

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer inkl. sokkel. 
 Fra § 2.4 i bestemmelsene, til å senke takvinkelen fra 18 til 8 grader. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 35 %. 

 
Dispensasjon gis med forbehold om at det ikke framkommer naboprotester. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 
dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan for Hollendervika 

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

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer inkl. sokkel. 
 Fra § 2.4 i bestemmelsene, til å senke takvinkelen fra 18 til 8 grader. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 35 %. 

 
Dispensasjon gis med forbehold om at det ikke framkommer naboprotester. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 
dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
  



42/17 Deling av eiendommen 48/9 på Vorterøya 2017/96 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av tomt på 
eiendommene 48/9 og 48/14 som omsøkt. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.  
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av tomt på 
eiendommene 48/9 og 48/14 som omsøkt. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.  

 

43/17 Deling av eiendommen 52/3 Taskeby Store 2016/551 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til deling av eiendommen 52/3 
som omsøkt.  
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til deling av eiendommen 52/3 
som omsøkt.  
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 



44/17 Deling av eiendommen 3/7 på Haukøya, dispensasjon fra plankrav 
2016/344 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon i fra krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan. 
Begrunnelsen for vedtaket er gitt med bakgrunn i saksutredningen.  
 

Teknisk sjefs innstilling 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon i fra krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan. 
Begrunnelsen for vedtaket er gitt med bakgrunn i saksutredningen.  

 

45/17 Deling av eiendommen 68/8 på Laukøya 2016/469 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til deling av eiendommen 68/8 
som omsøkt.  
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak:  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til deling av eiendommen 68/8 
som omsøkt.  
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 



46/17 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
RS 37/17 er feil i vedtak. Det er sendt nytt korrekt vedtak, dette vil komme som referatsak i 
neste møte.  
 
RS 38/17: 
Habilitetsvurdering av representanten Ørjan Albrigtsen (KRF/KP): 
Albrigtsen er i slekt med søker og er derfor etter forvaltningsloven § 6 b enstemmig erklært 
inhabil. Albrigtsen trer ut under behandlingen av saken.  
 
Referatsakene med merknader, enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene med merknader, enstemmig referert.  
 



RS 33/17 Vorterøy: Svar på henvendelse ang. snøscooterkjøring på ubrøytet kommunal 
vei 2017/17 

RS 34/17 Arnøyhamn: Svar på søknad om dispensasjon for turkjøring med snøscooter på 
eiendommen gnr 56 bnr 1 til Elvedalsvannan 2017/17 

RS 35/17 AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD OVER REGIONALE 
UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKTET FLÅTEFOND SKJERVØY 2017/102 

RS 36/17 Rypeveien 10: Ferdigattest 2016/282 

RS 37/17 Industriveien 2: Nord-Troms VGS - søknad om igangsetting av heisarbeider - 
gnr 69 bnr 65 2016/198 

RS 38/17 Fjerebakkveien 1, Årviksand: Søknad om byggetillatelse i ett trinn for oppføring 
av tilbygg til utvidelse av eksisterende verkstedbygg - gnr 64 bnr 92 2015/1317 

RS 39/17 Tiltak Hjalmar Mikalsensvei 5 - flytting av avkjørsel - gnr 69 bnr 441 2017/182 

RS 40/17 Spellemannsdalen 20: Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til ombygging 
av garasje til soverom og bod - gnr 69 bnr 185 2017/187 

RS 41/17 Havnegata 38: Søknad om byggetillatelse i ett trinn i forbindelse med reparasjon 
av kai bygging av kaifront - gnr 69 bnr 1 fnr 256 2017/207 

RS 42/17 Strandveien 38: Søknad om ferdigattest - gnr 70 bnr 1 2015/859 

RS 43/17 Strandveien 39: Tilbygg på Kulturhuset  gnr 70 bnr 6 - Høring 2017/119 

RS 44/17 Strandveien 44: Vedtak om byggetillatelse i ett trinn i forbindelse med 
ombygging av Strandveien 44 til leiligheter - gnr 69 bnr 267 2017/81 

RS 45/17 Strandveien 84: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygginga av fundament for 
tårnkrane - gnr 69 bnr 482 2016/222 


