
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 27.06.2018 
Tidspunkt: 09:15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Irene Toresen VARAORD AP 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Øystein Skallebø MEDL AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Mæland MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arne Nilsen Reidar Mæland FRP 
   

 
Merknader 
Innkalling: Ingen. Møtet lovlig satt. 
Saksliste: Irene Toresen spørsmål om å starte arbeidet med å få ungdomshuset i kommunens 
eie, Vidar Langeland har spørsmål om gatebelysning i Taskeby, samt spørsmål om 
vedlikeholdssystemer på kaien. Ellers ingen merknader. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Arild Torbergsen Stedfortredende rådmann 
Helene Solvang Personalleder 
Espen Li Økonomisjef 
Mattis Bårnes Konsulent for politisk sekretariat, arkiv og informasjon 

 
  



 
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  Ingrid Lønhaug  Torgeir Johnsen 
  



Spørsmål til ordfører, Irene Toresen(Ap) 
Det spørres om hva som er status ang. ungdomshuset og bes om at rådmann sjekker ut hva som 
skal til for at kommunen skal kunne overta det. 

- Ordfører henviste til rådmann. Rådmannen svarer at det skal gjøres gjennomgang og 
legges frem for politisk behandling. 

 
Spørsmål til ordfører, Vidar Langeland(FrP) 
Spørsmål om manglende gatebelysning i Taskeby. 

- Ordfører svarte: Har ikke grunnlag for å svare på dette nå. Adresserte også andre 
lignende problemstillinger og behov for gjennomgang. 

 
Spørsmål til ordfører, Vidar Langeland(FrP) 
Spørsmål om vedlikeholdssystemer på kaien og hvem som har ansvaret. 

- Ordfører svarte: I utgangspunktet leietaker som har vedlikeholdsansvar. 
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

36/18 Oppfølgingsrapport nr 3 BØP 2018-21  2018/75 
37/18 Revisjon av overordnet beredskapsplan for 

Skjervøy kommune 
 2015/986 

38/18 Nye veinavn i Skjervøy kommune  2015/67 
39/18 Fellingstillatelse av elg 2018 på Kågen og Uløya  2018/194 
40/18 Strandveien 53: Anke på deler av vedtak i 

forbindelse med søknad om fasadeendring og 
tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
tilbygg/carport , overbygd trapp og altan- gnr 69 
bnr 211 

 2018/153 

41/18 Klaus Dreyers vei 29: Søknad om byggetillatelse 
av forstøtningsmur og protester på gitt 
dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Dreyerjorda i forbindelse med bygging av garasje 
gnr 69 bnr 542 

 2018/234 

42/18 Sommerdelegering av byggesøknader og 
konsesjonssøknader 2018 

 2016/317 

43/18 Referat   
RS 51/18 Strandveien 84: Søknad om tillatelse i ett trinn for 

etablering av fylling i sjø gnr 69 bnr 482 
 2017/113 

RS 52/18 Strandveien 84 A: Søknad om tillatelse i ett trinn 
i forbindelse med bygging av lagerhall  på gnr 69 
bnr 482 

 2018/195 

RS 53/18 Strandveien 84 A: Søknad om tillatelse i ett trinn 
til bygging av forretningsbygg og lager - gnr 69 
bnr 482/486 

 2018/210 

RS 54/18 Svar på søknad om dispensasjon landing med 
helikopter i Skjervøy kommune 

 2018/11 

RS 55/18 Uløybuktveien 302: Søknad om tillatelse i ett 
trinn til bygging av 3 hytter a 2 boenheter - gnr 44 
bnr 22 

 2018/230 

RS 56/18 Sandøra industriområde: Søknad om tillatelse i ett 
trinn  til bygging av kai - gnr 69 bnr 874 

 2018/241 

RS 57/18 1941/Svar på melding om tiltak ved store 
arrangementer 

 2018/17 

RS 58/18 Skaret: Søknad om igangsettingsillatelse (1) av 
hele tiltaket til bygging av tilbygg for RSW og 
produksjon - gnr 66 bnr 31 

 2018/223 

 
 



36/18 Oppfølgingsrapport nr 3 BØP 2018-21 2018/75 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018  

Behandling: 
Ordfører innledet og ga ordet videre til rådmann og hans stab for videre utdyping, samt 
kommunestyrets representant i ungdomsrådet, Ingrid Lønhaug (Sv) ift. Punkt om ungdomsråd.  
 
Formannskapets foreslår følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Til punkt 13: Formannskapet forventer før man iverksetter evt. utbedringer at det legges frem 
for politisk behandling i forkant. 
 
Ingrid Lønhaug(Sv) fremmet følgende forslag til vedtak under punkt 42: 
Oppfølgingsrapport nr.3 BØP 2018 – 21 
42. Plan for integrering av flyktninger og innvandrere. 
Formannskapet oppretter ei arbeidsgruppe med følgende sammensetning: 

- 2 politikere 
- Leder av frivillighetssentralen 
- 1 fra kulturetaten 
- 1 fra voksenopplæringa 
- 1 fra SIK 
- 1 fra nye grupperinger av innbyggere 

Gruppa konstitueres så raskt som mulig til høsten. Gruppa har som mandat å utarbeide en plan 
med tiltak for å få til en best mulig integrering av flyktninger og innvandrere. 
 
Ørjan Albrigtsen(KrF) fremmer på vegne av posisjon forslag om Lise Roman som leder for 
overnevnte gruppe og ber opposisjon foreslå kandidat til gruppa. 
 
Ingrid Lønhaug(Sv) fremmer forslag om at flyktningkonsulenten i kommunen også deltar i 
gruppa. 
 
Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmer forslag om at bestemmelse ift overnevnte arbeidsgruppe utsettes 
til neste formannskap, 12. September 2018. 

- Forslag støttes. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 



37/18 Revisjon av overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune 
2015/986 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018  

Behandling: 
Personalsjef Helene Solvang la frem saken. 
 
Følgende endringsforslag fremmes av Ørjan Albrigtsen(KrF): 
Høringsfrist utvides til to måneders varighet. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, med foreslått endring om to måneders høringsfrist. 

Vedtak: 
Utkast til overordnet beredskapsplan sendes ut på høring med høringsfrist på to måneder.  
 

Rådmannens innstilling 
Utkast til overordnet beredskapsplan sendes ut på høring med høringsfrist på 30 dager.  

38/18 Nye veinavn i Skjervøy kommune 2015/67 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen(KrF) ber om presisering av strekningene det gjelder før forslaget legges ut til 
høring. Presiseringen blir «fra Strandvegen til brua». 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, med nevnte endring. 

Vedtak: 
Formannskapet viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til nye veinavn i Skjervøy  
kommune og som legges ut til høring med frist til 15,08,2018. 
Fra Strandvegen til brua: Skattørveien. 
For den nye veien ned til Sandøra: Sandøra. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til nye veinavn i Skjervøy  
kommune og som legges ut til høring med frist til 15,08,2018. 
For strekningen Strandveien til brua: Skattørveien. 
For den nye veien ned til Sandøra: Sandøra. 



39/18 Fellingstillatelse av elg 2018 på Kågen og Uløya 2018/194 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Irene Toresen(Ap): 
Kandidaten ber formannskapet vurdere habilitet i saken grunnet samboerskap med part i saken. 

- Kandidaten erklæres inhabil etter forvaltningsloven §6. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 
Skjervøy kommune i 2018: 
 
Med hjemmel i § 7.Fravik fra minstearealet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt) fraviker 
Skjervøy kommune det fastsatte minstearealet med 50 prosent ned. Fravik fra minstearealet er et 
enkeltvedtak skal gjelde på Nord Uløy sitt jaktområde og på jaktområdene på Kågen/Taskeby. 
 
Vedtaket begrunnes med at det er forsvarlig med uttak tilsvarende dette og at uttaket er med på 
å regulere elgstammen. 
 
Kågen Grunneierlag totalt 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 
1 kalv 0,5 år. 
 
Kågen Utmarkslag totalt 5 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning totalt 5 dyr, fordelt på 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 
hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 
 
Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 
opp dyr ved eventuell skadeskyting. 
 
Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 
viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene 
for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 
Skjervøy kommune i 2018: 
 
Med hjemmel i § 7.Fravik fra minstearealet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt) fraviker 
Skjervøy kommune det fastsatte minstearealet med 50 prosent ned. Fravik fra minstearealet er et 
enkeltvedtak skal gjelde på Nord Uløy sitt jaktområde og på jaktområdene på Kågen/Taskeby. 
 
Vedtaket begrunnes med at det er forsvarlig med uttak tilsvarende dette og at uttaket er med på å 
regulere elgstammen. 
 



Kågen Grunneierlag totalt 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Kågen Utmarkslag totalt 5 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning totalt 5 dyr, fordelt på 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr 
på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 
 
Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 
opp dyr ved eventuell skadeskyting. 
 
Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 
viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene 
for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 

40/18 Strandveien 53: Anke på deler av vedtak i forbindelse med søknad om 
fasadeendring og tillatelse uten ansvarsrett til bygging av tilbygg/carport , 
overbygd trapp og altan- gnr 69 bnr 211 2018/153 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018  

Behandling: 
Irene Toresen(Ap) fremmer følgende endringsforslag på vegne av posisjon: 
Strandveien 53: Anke på deler av vedtaket i forbindelse med søknad om fasadeendringer og 
tillatelse uten ansvarsrett til bygging av tilbygg/carport, overbygd trapp og altan-gnr 69 bnr 211: 
 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
Skjervøy formannskap har med hjemmel i forvaltningsloven §33 vurdert klagen fra Marianne 
Berg, datert 12.06.2018, og kommet fram til at klagen tas til følge. 
Vedtaket blir som følge: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20 gir Marianne Berg byggetillatelse uten ansvarsrett 
med fasadeendring til bygging av tilbygg/carport med altan langs hele husets hovedfasade 
(sørøst) og rundt hjørnet. 
 
Vidar Langeland(FrP) fremmer behov for større presisjon i saksfremlegget. 
 
Votering, rådmannens innstilling mot forslag fremmet av posisjon: 
Forslag fremmet av Irene Toresen(Ap) på vegne av posisjon enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
Skjervøy formannskap har med hjemmel i forvaltningsloven §33 vurdert klagen fra Marianne 
Berg, datert 12.06.2018, og kommet fram til at klagen tas til følge. 
 
Vedtaket blir som følge: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20 gir Marianne Berg byggetillatelse uten ansvarsrett 
med fasadeendring til bygging av tilbygg/carport med altan langs hele husets hovedfasade 
(sørøst) og rundt hjørnet. 
 
 



41/18 Klaus Dreyers vei 29: Søknad om byggetillatelse av forstøtningsmur og 
protester på gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for Dreyerjorda i 
forbindelse med bygging av garasje gnr 69 bnr 542 2018/234 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Torgeir Johnsen(Sp): 
Kandidaten ber formannskapet vurdere habilitet i saken grunnet slektskap med part i saken. 

- Kandidaten erklæres inhabil etter forvaltningsloven §6 b. 
 
Rådmann og ordfører la frem saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avviser Skjervøy formannskap protesten fra Ivar 
Solvang Lailafjellveien 24 og Cato Larsen Lailafjellveien 22. 
 
Denne del av vedtaket begrunnes med at når en bor i et boligfelt, så er det naturlig at 
utbygninger på nabotomter kan hindre noe utsikt.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avviser Skjervøy formannskap protesten fra 
Jorunn Thomassen, Klaus Dreyers vei 31. 
 
Denne delen av vedtaket begrunnes med at planlagte bygging av vei og støttemur ikke medfører 
at det blir etablert en bratt skråning mot Klaus Dreyers vei 31. Det planlegges å bygge en 
forstøtningmur med maks høyde på 1,2 m i starten til 0 m ved planlagt garasje. Muren vil ligge 
1 m fra nabogrensen. 
 
Skjervøy formannskap opprettholder sitt vedtak som gjort i møte 30.05.2018 og som lyder slik: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Liss Johnsen og Arild 
Henriksen dispensasjon fra pkt. 1.11 i reguleringsbestemmelsene om å øke TU graden fra 0,3 til 
0,45 slik at de kan bygge en garasje på inntil 50 m2. 
 
Liss Johnsen og Arild Henriksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom som 
omsøkt. Avkjørslene er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til miljø 
og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Liss Johnsen og Arild Henriksen 
byggetillatelse uten ansvarsrett til bygging av forstøtningsmur og garasje som omsøkt. 
 



Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avviser Skjervøy formannskap protesten fra Ivar 
Solvang Lailafjellveien 24 og Cato Larsen Lailafjellveien 22. 
 
Denne del av vedtaket begrunnes med at når en bor i et boligfelt, så er det naturlig at 
utbygninger på nabotomter kan hindre noe utsikt.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avviser Skjervøy formannskap protesten fra 
Jorunn Thomassen, Klaus Dreyers vei 31. 
 
Denne delen av vedtaket begrunnes med at planlagte bygging av vei og støttemur ikke medfører 
at det blir etablert en bratt skråning mot Klaus Dreyers vei 31. Det planlegges å bygge en 
forstøtningmur med maks høyde på 1,2 m i starten til 0 m ved planlagt garasje. Muren vil ligge 
1 m fra nabogrensen. 
 
Skjervøy formannskap opprettholder sitt vedtak som gjort i møte 30.05.2018 og som lyder slik: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Liss Johnsen og Arild 
Henriksen dispensasjon fra pkt. 1.11 i reguleringsbestemmelsene om å øke TU graden fra 0,3 til 
0,45 slik at de kan bygge en garasje på inntil 50 m2. 
 
Liss Johnsen og Arild Henriksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom som 
omsøkt. Avkjørslene er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til miljø 
og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Liss Johnsen og Arild Henriksen 
byggetillatelse uten ansvarsrett til bygging av forstøtningsmur og garasje som omsøkt. 

42/18 Sommerdelegering av byggesøknader og konsesjonssøknader 2018 
2016/317 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018  

Behandling: 
Irene Toresen(Ap) fremmer følgende endringsforslag på vegne av posisjon: 
Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å gjøre 
vedtak i byggesaker og konsesjonssøknader som krever politisk behandling i formannskapet. 
Delegeringen gjelder ikke saker av prinsipiell karakter. Ved akutte saker kontaktes politisk 
ledelse. Myndigheten gjelder i tidsrommet 27.06.2018 – 12.09.2018. 
 
Vidar Langeland(FrP) fremmer følgende forslag til endringsforslaget: 
Sluttdato for vedtaket endres til 01.09.2018 
 
 
Votering, rådmannens innstilling mot endringsforslag  fra posisjon: 



Fremmet forslag fra posisjon med endring av sluttdato til 01.09.2018 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. 
Delegeringen gjelder ikke saker av prinsipiell karakter. Ved akutte saker kontaktes politisk 
ledelse. Myndigheten gjelder i tidsrommet 27.06.2018 – 01.09.2018. 
 
 

43/18 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Vidar Langeland(FrP) referatsak 58/18: 
Kandidaten ber formannskapet vurdere habilitet i saken grunnet lederstilling i Arnøy Laks AS 

- Kandidaten erklæres inhabil etter forvaltningsloven §6 e. 

Vedtak: 
Referatsaker anses som referert 
 

RS 51/18 Strandveien 84: Søknad om tillatelse i ett trinn for etablering av fylling i sjø gnr 
69 bnr 482 2017/113 

RS 52/18 Strandveien 84 A: Søknad om tillatelse i ett trinn i forbindelse med bygging av 
lagerhall  på gnr 69 bnr 482 2018/195 

RS 53/18 Strandveien 84 A: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av forretningsbygg 
og lager - gnr 69 bnr 482/486 2018/210 

RS 54/18 Svar på søknad om dispensasjon landing med helikopter i Skjervøy kommune 
2018/11 

RS 55/18 Uløybuktveien 302: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av 3 hytter a 2 
boenheter - gnr 44 bnr 22 2018/230 

RS 56/18 Sandøra industriområde: Søknad om tillatelse i ett trinn  til bygging av kai - gnr 
69 bnr 874 2018/241 

RS 57/18 1941/Svar på melding om tiltak ved store arrangementer 2018/17 

RS 58/18 Skaret: Søknad om igangsettingsillatelse (1) av hele tiltaket til bygging av tilbygg 
for RSW og produksjon - gnr 66 bnr 31 2018/223 


