
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 10.10.2018 
Tidspunkt: 09:15 – 12.30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Irene Toresen VARAORD AP 
Reidar Mæland MEDL H 
Ørjan Albrigtsen ORD KP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Øystein Skallebø MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Peder Andre Amundsen Øystein Skallebø KRF 
Arne Nilsen Vidar Langelad FRP 
Hanne Høgstad Torgeir Johnsen SP 

 
Merknader:  
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Arne Nilsen med spørsmål ang. brøytesaken og utgifter forespeilet i medier 
knyttet til denne saken. Det ble av representanten også meldt spørsmål ift eiendomsskatt og 
søksmål mot adv. Myhre. Peder Andre Amundsen meldte ønske om to saker på vegne av 
posisjon: Familievernkontor og Idrettshall 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Espen Li Økonomisjef 
Tommy Hansen Helse –og omsorgssjef 
Arild Torbergsen Kultur –og utdanningsssjef 
Mattis Bårnes Konsulent v/ 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   Irene Toresen   Reidar Mæland 
 
 
 
 



Spørsmål fra Arne Nilsen (Frp) ang. utgifter i brøytesaken 
Er kostnader forespeilet i media riktig? Er alt tatt med? 
Teknisk sjef svarte: Forespeilet kostnad i media er riktig. 
 
Spørsmål fra Arne Nilsen (Frp) ang. kontraktslengde brøytesaken 
Ordfører svarte: Formannskapet har behandlet saken og konkluderte med at man gir femårs-
kontrakt istedenfor fireårs-kontrakt, med en kompensasjon. 
 
Spørsmål fra Arne Nilsen (Frp) ang. søksmål mot adv. Myhre 
Teknisk sjef svarte: I henhold til adv. Pleyms råd har man bestemt seg for å la være å ta ut 
søksmål mot adv. Myhre. 
 
Spørsmål fra Arne Nilsen (Frp) ang. utsagn i presse om eiendomsskatt 
Rådmannen utdypet bakgrunnen for uttalelsen. 
 
Spørsmål fra Peder Andre Amundsen (KrF), på vegne av posisjon: ang. BUFETAT og 
familievernkontoret 
Følgende forslag ble fremmet av representanten:  
Formannskapet i Skjervøy kommune ber ordføreren om å gå i dialog med Bufetat om å etablere 
flere stillinger til familievernkontoret i Nord-Troms 4 som et forebyggende tiltak. 
 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Spørsmål fra Peder Andre Amundsen (KrF), på vegne av posisjon: ang. fotballhall 
Man står fremdeles uten fotballhall i Skjervøy. Representanten fremmet følgende forslag på 
vegne av posisjon: 
Formannskapet i Skjervøy kommune ber ordføreren om å sette fotballhallen på dagsorden til 
neste kommunestyremøte 24. Oktober. Formannskapet ber om at det etableres et planutvalg, 
som skal utrede muligheter for bygging av fotballhall. Tomteareal og kostnader skal inngå i 
arbeidet til planutvalget. Et overslag om kostnader bør foreligge kommunestyret til 
økonomibehandling i Desember. 
 
Rådmann understreket at tidsrammen som er foreslått er urealistisk ift administrasjonens 
kapasitet, spesielt sett i sammenheng med den nåværende behandling av budsjett som også er 
tidkrevende. 
 
Ordfører opplever at intensjonen er igangsetting og at det nedsettes et planutvalg som 
presenterer nettopp dette i Desember, ikke at man skal ha gjort ferdig en utredning.  
 
Det ble av representanten Reidar Mæland (H) foreslått at følgende setning strykes i forslaget: 
Et overslag om kostnader bør foreligge kommunestyret til økonomibehandling i Desember. 
 
Votering: 
Forslag enstemmig vedtatt, med endring foreslått av Reidar Mæland (H) 

                                         
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 53/18 Økonomirapport høst 2018  2017/294 
PS 54/18 Investeringsrapport høst 2018  2017/294 
PS 55/18 Reetablering av plansamarbeid i Nord-Troms?  2015/984 
PS 56/18 Opprettelse av interkommunalt 

barnevernssamarbeid i Nord-Troms 
 2015/1247 

PS 57/18 Interkommunalt vertskommunesamarbeid – 
Arbeidsgiverkontroller for kommunene 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord 

 2016/589 

PS 58/18 Skjervøyterminalen - kommunalt AS?  2015/764 
PS 59/18 Nye veinavn i Skjervøy kommune  2015/67 
PS 60/18 Søknad om deling av eiendommen 68/3 på 

Laukøya 
 2018/342 

PS 61/18 Kirkegårdsveien 45: Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanen for St. Hanshaugen - gnr 69 
bnr 711 

 2018/360 

PS 62/18 Deling av eiendommen 66/20 på Lauksletta  2018/297 
PS 63/18 Strandveien 56: Søknad om bruksendring for 

eiendommen - gnr 69 bnr 733 
 2018/380 

PS 64/18 Nedre Ringvei 21: Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Ringveiene i forbindelse 
med planer om å bygge garasje i 2 etasjer - gnr 69 
bnr 290 

 2018/388 

PS 65/18 Referat   
RS 78/18 1. halvårs rapportering Fylkesmannen i Troms  2018/408 
RS 79/18 Rapportering 1. kvartal 2018  2018/408 
RS 80/18 Rapportering 2. kvartal 2018  2018/408 
RS 81/18 Rapportering 3. kvartal 2018  2018/408 
RS 82/18 Rønning Østgaardsvei 11: Søknad dispensasjon 

fra reguleringsplan for Vågavann og om tillatelse 
i ett trinn til bygging av garasje -  gnr 69 bnr 439 

 2018/357 

RS 83/18 Melding om vedtak på søknad om bygging av 
traktorveg i Skjervøy kommune - Gnr/bnr 51/3. 

 2017/449 

RS 84/18 Søknad om tillatelse til oppføring av brakkerigg  2018/353 
 
 



53/18 Økonomirapport høst 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen gav kort innledning til saken. 
 
Noen spørsmål ble stilt på enkeltpunkter, og besvart av etatsjefer. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

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

1A og 1B datert 01.10.2018 
2. Bemanningsendring vedtas i tråd med vedlagte bemanningsplan. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 1A og 

1B datert 01.10.2018 
2. Bemanningsendring vedtas i tråd med vedlagte bemanningsplan. 

 

54/18 Investeringsrapport høst 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Spørsmål ble stilt fra ulike representanter og besvart av etatsjefer med ansvar for de gjeldende 
punkter. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 2A 
og 2B datert 01.10.2018. 
 

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 2A og 
2B datert 01.10.2018. 



55/18 Reetablering av plansamarbeid i Nord-Troms? 2015/984 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen presenterte saken. Utfyllende kommentar fra ordfører. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Det anbefales at formannskapet gjør slikt vedtak: 

1. Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms. 

2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, 
som utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang 
organisering av plansamarbeid m fl. 

 

Rådmannens innstilling 
Det anbefales at formannskapet gjør slikt vedtak: 

1. Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende plansamarbeid 
i Nord-Troms. 

2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, 
som utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang 
organisering av plansamarbeid m fl. 



56/18 Opprettelse av interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-Troms 
2015/1247 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen gav innledning til saken.  
Barnevernsleder Mette Øyen Bless presenterte saken videre. 
 
Følgende endringsforslag fremmet av Ingrid Lønhaug (Sv) på vegne av posisjon: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i 
gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I tiden 
fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle 
praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet 
for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for 
samarbeidet. 

2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig 
fordelingsnøkkel 40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom 
samarbeidskommunene. 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

 
Flere innspill og spørsmål til saken fra ulike representanter. 
 
Votering, posisjons innstilling mot rådmannens innstilling: 
Posisjons innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i 
gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I tiden 
fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare 
alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra 
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til 
grunn for samarbeidet. 

2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 
40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60% 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

 
 

57/18 Interkommunalt vertskommunesamarbeid – Arbeidsgiverkontroller for 
kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 2016/589 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen innledet til saken. 
 



Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
1)  Det opprettes en 100 % interkommunal regnskapskonsulent etter samarbeidsform §28-1 

b i kommunelova – vertskommunesamarbeid.   
2) Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen blir 

vertskommune. 
3) Kostnaden ved tjenesten fordeles deltagerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del 

og 60 % etter antall kontroller.  
4) De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019. 

For Skjervøy kommune vil dette utgjøre inntil kroner 100.000,- ekstra pr. år. 
5) Kommunestyret ber Rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 

vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen. (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
1)  Det opprettes en 100 % interkommunal regnskapskonsulent etter samarbeidsform §28-1 

b i kommunelova – vertskommunesamarbeid.   
2) Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen 

blir vertskommune. 
3) Kostnaden ved tjenesten fordeles deltagerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del 

og 60 % etter antall kontroller.  
4) De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019. 

For Skjervøy kommune vil dette utgjøre inntil kroner 100.000,- ekstra pr. år. 
5) Kommunestyret ber Rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 

vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen. (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 

58/18 Skjervøyterminalen - kommunalt AS? 2015/764 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmann innledet til saken og utdypet bakgrunn for åpen innstilling. 
 
Ingrid Lønhaug (Sv) fremmet på vegne av posisjon følgende endringsforslag: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
I forbindelse med at ny hurtigruteavtale trer i kraft, vil godskapasiteten bli kraftig redusert. Dette 
skaper usikkerhet om hvordan terminalen skal driftes i fremtiden. Dagens organisering av 
terminalen videreføres. 
 
Votering: 
Innstilling fremmet på vegne av posisjon enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
I forbindelse med at ny hurtigruteavtale trer i kraft, vil godskapasiteten bli kraftig redusert. 
Dette skaper usikkerhet om hvordan terminalen skal driftes i fremtiden. Dagens organisering av 
terminalen videreføres. 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram med åpen innstilling. 

59/18 Nye veinavn i Skjervøy kommune 2015/67 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Kågsundveien, Laukøyveien, Skattørveien og Sandøra godkjennes som nye veinavn i Skjervøy 
kommune. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Kågsundveien, Laukøyveien, Skattørveien og Sandøra godkjennes som nye veinavn i Skjervøy 
kommune. 

60/18 Søknad om deling av eiendommen 68/3 på Laukøya 2018/342 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak:  
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av en tomt fra 
eiendommen gnr 68 bnr 3 som omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. 
 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak:  



I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av en tomt fra 
eiendommen gnr 68 bnr 3 som omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. 

61/18 Kirkegårdsveien 45: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
St. Hanshaugen - gnr 69 bnr 711 2018/360 

Behandling: 
Peder Andre Amundsen (KrF) ber om vurdering av habilitet. Representanten er gift med søster 
til part i saken. Representanten fratrer under vurdering av habilitet: 

- Representanten erklæres inhabil etter forvaltningsloven §6 b 
 
Reidar Mæland (H) fremmet følgende endringsforslag: 
I henhold til vegloven §40 og §43 gis det dispensasjon for å gi byggetillatelse for garasje og 
tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til Kirkegårdsveien 45 til kommunal vei i tråd med 
søknaden. 
 
Irene Toresen (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av posisjon: 
Skjervøy formannskap gjør slikt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Bjørn Helge og Ingvild Pedersen følgende 
dispensasjoner fra reguleringsplan for St. Hanshaugen: 

- Til å overskride bygglinja med ca 60 cm i det nordøstlige hjørnet i reguleringskartet for 
St.hanshaugen mot Kirkegårdsveien. 

- Fra pkt 1.5 reguleringsbestemmelse til å bygge en garasje med flatt tak. 
- I forhold til vegloven delegere formannskapet myndighet til rådmannen, slik at dette kan 

behandles i forbindelse med byggesaken. 
 
Dette 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 den nye garasjen 
legges mye lavere i terrenget enn eksisterende garasje og får dermed en bedre adkomst enn 
denne. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Votering, rådmannens innstilling mot posisjons innstilling: 
Posisjonens innstilling taes med vor videre votering, seks stemmer for. 
 
Votering, Reidar Mæland (H) mot posisjons forslag: 
Posisjons forslag vedtatt mot én stemme 
 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap gjør slikt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Bjørn Helge og Ingvild Pedersen følgende 
dispensasjoner fra reguleringsplan for St. Hanshaugen: 

- Til å overskride bygglinja med ca 60 cm i det nordøstlige hjørnet i reguleringskartet for 
St.hanshaugen mot Kirkegårdsveien. 

- Fra pkt 1.5 reguleringsbestemmelse til å bygge en garasje med flatt tak. 
- I forhold til vegloven delegere formannskapet myndighet til rådmannen, slik at dette kan 

behandles i forbindelse med byggesaken. 
 
Dette 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 den nye garasjen 



legges mye lavere i terrenget enn eksisterende garasje og får dermed en bedre adkomst enn 
denne. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i vegloven § 40 og §43 avslår vi søknad byggetillatelse for garasje og om 
tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra Kirkegårdsveien 45 til kommunal vei. 
 
Avslaget begrunnes ut i fra trafikksikkerhetshensyn. Garasjebygget er over 48 m2 og ønskes 
plassert slik at det ikke er mulig manøvrere på egen tomt ved inn og utkjøring.  

62/18 Deling av eiendommen 66/20 på Lauksletta 2018/297 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Representanten Hanne Høgstad (Sp) ber om vurdering av habilitet. Representanten er gift med 
styreleder i Lauksletta småhus AS. Representanten fratrer under vurderingen. 
 

- Representanten erklæres inhabil etter forvaltningsloven § 6 punkt C. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av en boligtomt fra 
eiendommen 66/20 som omsøkt.  
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. 
 

Rådmannens innstilling 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av en boligtomt fra 
eiendommen 66/20 som omsøkt.  
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. 

63/18 Strandveien 56: Søknad om bruksendring for eiendommen - gnr 69 bnr 
733 2018/380 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Ordfører innledet til saken og ga ordet til teknisk sjef ift informasjon om det aktuelle bygget. 
 
Reidar Mæland (H) fremmet følgende endringsforslag: 
I henhold til § 7 i reguleringsplanen for Skjervøy sentrum gis det dispensasjon til bruksendring 
for eiendommen gnr. 69 bnr 733, Strandv. 56 fra næringseiendom til boligformål for 100% av 
huset. 
 
Votering, rådmannens innstilling mot Reidar Mæland (H) innstilling: 



Rådmannens innstilling vedtatt mot én stemme. 
 

Vedtak: 
Skjervøy kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av sentrumsplan, omsøkt område 
innbefattes i denne planen. Innspillet om å gjøre bygningen om til leilighetsbygg vil bli vurdert i 
den pågående arbeide med sentrumsplanen. Sentrumsplanen skal være ferdig 20 november 
2019.   
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av sentrumsplan, omsøkt område 
innbefattes i denne planen. Innspillet om å gjøre bygningen om til leilighetsbygg vil bli vurdert i 
den pågående arbeide med sentrumsplanen. Sentrumsplanen skal være ferdig 20 november 
2019. 

64/18 Nedre Ringvei 21: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Ringveiene i forbindelse med planer om å bygge garasje i 2 etasjer - gnr 69 
bnr 290 2018/388 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Teknisk sjef ønsker at saken skal trekkes og utsettes til neste formannskap, grunnet noen 
usikkerheter som bør avklares. 
 
Peder Andre Amundsen (KrF) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet utsetter sak 64/18 til neste formannskapsmøte 
 
Votering ift om saken skal utsettes eller ikke: 
Saken utsettes, mot én stemme. 

Vedtak: 
Formannskapet utsetter sak 64/18 til neste formannskapsmøte 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Torleif Dervola 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Ringveiene og Verftsveien:  
 

 Fra § 2 i bestemmelsene for Ringveiene, til å tillate at det kan bygges et verksted/garasjebygg 
for lettere næringsvirksomhet på tomta. 
 

 Fra § 3 i bestemmelsene for Ringveiene, til å øke utnyttelsesgraden fra 0,2 til 0,4 slik at en kan 
bygge et garasje/verksted bygg i 2 etasjer med tilsammen et gulvareal på (2 x 80 m2) 160 m2. 
 

 Dispensasjon til å bygge garasjebygg/verksted inn i friluftsområdet i reguleringsplanen for 
Verftsveien i henhold til tilsendte situasjonsplan. 
 



Denne delen av 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. 

 

65/18 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsakene 
 
RS 82/18 tas ut av innkallingen da den ikke skulle vært med i sakspapirene grunnet ukomplett 
saksbehandling. 
RS 85/18 tas ut av innkallingen da den ikke skulle vært med i sakspapirene grunnet ukomplett 
saksbehandling. 
 
Sakslista blir etter møtet nummerert på nytt og sak RS 82/18 vil tilfalle ny sak i protokoll kontra 
innkalling. RS 85/18 bortfaller både som sak og som saksnummer. 

Vedtak: 
Referatsaker anses som referert 

RS 78/18 1. halvårs rapportering Fylkesmannen i Troms 2018/408 

RS 79/18 Rapportering 1. kvartal 2018 2018/408 

RS 80/18 Rapportering 2. kvartal 2018 2018/408 

RS 81/18 Rapportering 3. kvartal 2018 2018/408 

RS 82/18 Rønning Østgaardsvei 11: Søknad dispensasjon fra reguleringsplan for 
Vågavann og om tillatelse i ett trinn til bygging av garasje -  gnr 69 bnr 439 2018/357 

RS 83/18 Melding om vedtak på søknad om bygging av traktorveg i Skjervøy kommune - 
Gnr/bnr 51/3. 2017/449 

RS 84/18 Søknad om tillatelse til oppføring av brakkerigg 2018/353 


