
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 08.11.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 15:05. 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Åshild Hansen Ingrid Lønhaug AP 
   

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

- Budsjett- og økonomiplan legges frem kl 12.00.  
- Orientering om frivillighetssentral i Lyngen kommune v/Steffen Dreyer 
- Presentasjon om helseteknologiprosjektet 
- Ordfører informerer om generalforsamling i Ymber 
- Øystein Skallebø ber om en orientering ang. status brøyteanbud.  
 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent.  

 
 
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   Øystein Skallebø   Torgeir Johansen 
  



Orientering om frivillighetssentralen i Lyngen kommune.  
Daglig leder i Lyngen frivillighetssentral Steffen Dreyer orienterte om hvordan Lyngen 
frivillighetssentral ble bygget opp og hvordan den driftes.  
 
Presentasjon om helseteknologiprosjektet 
Prosjektleder Hege Elisabeth Nikolaisen orienterte om velferdsteknologi og om prosjektet som 
nå kjøres i Nord-Troms.  
 
Budsjett- og økonomiplan 2018-2021 
Rådmannen orienterte i saken og la frem rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan 2018-
2021. 
 
Generalforsamling i Ymber 
Ordfører orienterte om generalforsamlingen i Ymber AS som ble avholdt 3.november. Roy 
Waage ble valgt inn som styremedlem i Ymber.  
 
Status brøyteanbud 
Teknisk sjef orienterte i saken. 
Det har vært foretatt åpning, og det er innstilt leverandører til rodene på Kågen og Skjervøy.  
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Orientering om budsjett- og økonomiplan 2018-
2021 

  

69/17 Tomtepris for kommunale tomter for bruk til 
industri. 

 2017/62 

70/17 Søknad om utfylling, avkjørselstillatelse og 
oppføring av lagerbygg(garasje) 

 2017/402 

71/17 Søknad om utfylling og utkjørselstillatelse på gnr 
69 bnr 221 

 2017/401 

72/17 Referatsaker   
RS 87/17 Taskeby: Svar på søknad om dispensasjon for 

kjøring med snøscooter fra enden av Taskeby 
veien til Seternes 

 2017/17 

RS 88/17 Eideveien 11: Søknad om oppføring av garasje 
som selvbygger  - gnr 69 bnr 1 festetomtnr 78 – 
Nytt vedtak. 

 2017/304 

RS 89/17 Verftsveien 20: Søknad om tillatelse i ett trinn av 
tilbygg til bolig - gnr 69 bnr 1 fnr 385 

 2017/425 

RS 90/17 Strandveien 43 - Ferdigattest for garasjebygg - 
gnr 69 bnr 76 

 2015/214 

RS 91/17 Strandveien 50: Søknad om tillatelse i ett trinn til 
ombygging av butikklokaler til kontor  i 1. etasje 
og ombygging av underetasje til menighetssal - 
gnr 69 bnr 320 

 2017/310 

 
 

Orientering om budsjett- og økonomiplan 2018-2021 

  



69/17 Tomtepris for kommunale tomter for bruk til industri. 2017/62 

Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2017  

Behandling: 
Forslag om tillegg til innstillingen fremmet av ordfører: 
Rådmannen innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling med tillegg fremmet av ordfører, vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 
Rådmannen innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. 
vann/kloakk/el/vei for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 200 pr m2. 
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten 
vann/kloakk/el/vei for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 150 pr m2. 
 
Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 100 pr m2. 
 
Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 50 pr m2.  
 

Rådmannens innstilling 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 200 pr m2. 
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 150 pr m2. 
 
Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 
100 pr m2. 
 
Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 50 pr m2.  
 
  



70/17 Søknad om utfylling, avkjørselstillatelse og oppføring av 
lagerbygg(garasje) 2017/402 

Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H): 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område 01 for oppfølging av 
garasje/lagerbygning samt den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220.  
 
Med hjemmel i veilovens § 40 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum 
område O1 offentlige bygninger gis det utkjørselstillatelse for garasje/lagerbygning på gnr 69 
bnr 220. Tillatelsen gis med forbehold om at utkjørselstillatelsen ikke gjelder i barnehagens 
åpningstid.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det byggetillatelse for garasje/lagerbygning 
og den allerede utførte fyllingen og garasje/lagerbygning på gnr 69 bnr 220. Tillatelsen gis med 
forbehold om at bygging av garasje/lagerbygning ikke utføres i barnehagens åpningstid for å 
hindre støyproblemer.  
 
Forslag til nytt punkt i innstillingen fremmet av Vidar Langeland (FRP): 
Uteområdet til barnehagen utvides til hjørnet på bygget mot kommunehuset. 
 
Votering:  
Nytt punkt til rådmannens innstilling fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

- Forslaget falt med falt med 5 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Reidar Mæland (H): 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 for oppføring av 
garasje/lagerbygning på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220. 
 
Med hjemmel i veilovens § 40 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum 
område O1 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til garasje/lagerbygning 
på gnr 69 bnr 220.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 for oppføring av 
den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k og l gis det byggetillatelse for den 
allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220. Tillatelsen gis med forbehold om at fyllingen ikke 
skal kunne benyttes av motoriserte kjøretøy, da det ikke gis utkjørsel tillatelse på denne 
fyllingen. 
 



Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 for oppføring av 
garasje/lagerbygning på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220. 
 
Med hjemmel i veilovens § 40 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum 
område O1 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til garasje/lagerbygning 
på gnr 69 bnr 220.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 for oppføring av 
den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k og l gis det byggetillatelse for den 
allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220. Tillatelsen gis med forbehold om at fyllingen ikke 
skal kunne benyttes av motoriserte kjøretøy, da det ikke gis utkjørsel tillatelse på denne 
fyllingen.  
 
 
  



71/17 Søknad om utfylling og utkjørselstillatelse på gnr 69 bnr 221 2017/401 

Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (FRP): 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område 01 for oppføring av 
den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 221.  
 
Med hjemmel i veilovens § 40, samt reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy 
sentrum område 01 offentlige bygninger gis det utkjørselstillatelse til parkeringsplass på gnr 69 
bnr 221. Tillatelsen gis med forbehold om at den ikke gjelder i barnehagens åpningstid.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k og l gis det byggetillatelse for den 
allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 221.  
 
Forslag til nytt punkt i innstillingen fremmet av Vidar Langeland (FRP): 
Uteområdet til barnehagen utvides til hjørnet på bygget mot kommunehuset. 
 
Votering:  
Nytt punkt til rådmannens innstilling fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

- Forslaget falt med falt med 5 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Reidar Mæland (H): 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i veilovens § 40, samt reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy 
sentrum område O1 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til 
parkeringsplass på gnr 69 bnr 221.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 for oppføring av 
den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 221. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k og l gis det byggetillatelse for den 
allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 221. Tillatelsen gis med forbehold om at fyllingen ikke 
skal kunne benyttes av motoriserte kjøretøy, da det ikke gis utkjørselstillatelse for denne 
fyllingen.  
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i veilovens § 40, samt reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy 
sentrum område O1 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til 
parkeringsplass på gnr 69 bnr 221.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O1 for oppføring av 
den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 221. 
 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k og l gis det byggetillatelse for den 
allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 221. Tillatelsen gis med forbehold om at fyllingen ikke 
skal kunne benyttes av motoriserte kjøretøy, da det ikke gis utkjørselstillatelse for denne 
fyllingen.  
 
 
 

72/17 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2017  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.  
 

RS 87/17 Taskeby: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring med snøscooter fra enden 
av Taskeby veien til Seternes 2017/17 

RS 88/17 Eideveien 11: Søknad om oppføring av garasje som selvbygger  - gnr 69 bnr 1 
festetomtnr 78 – Nytt vedtak. 2017/304 

RS 89/17 Verftsveien 20: Søknad om tillatelse i ett trinn av tilbygg til bolig - gnr 69 bnr 1 
fnr 385 2017/425 

RS 90/17 Strandveien 43 - Ferdigattest for garasjebygg - gnr 69 bnr 76 2015/214 

RS 91/17 Strandveien 50: Søknad om tillatelse i ett trinn til ombygging av butikklokaler til 
kontor  i 1. etasje og ombygging av underetasje til menighetssal - gnr 69 bnr 320 2017/310 


