
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 03.02.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 17:25

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SKKP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Kjell Arne Sørensen Kari-Ann Olaisen SKKP
Dag Hugo Lorentzen Leif-Peder Jørgensen SKSP
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP
Vidar Brox-Antonsen Ørjan Albrigtsen (inhabil i 

sak 2/14)

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Ordføreren vil orientere om status etter dieselutslippet og Skjervøy sjømat (etter 

anmodning fra Skjervøy SP), samt måsesaken og arbeid for en fremtidig bunkersløsning 
på Skjervøy

- Ordføreren vil også besvare spørsmålene reist av Vidar Langeland om utestående 
fordringer (basert på Mona Jørgensens brev til KomRev Nord)

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Yngve Volden Teknisk sjef
Kjell Ove Lehne Byggesaksbehandler 
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær 



Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Irene Toresen Dag Hugo Lorentzen



Spørsmål til ordføreren angående utestående fordringer
Diverse dokumenter ble lagt frem i saken. Ordføreren og rådmann (ved økonomisjef) orienterte.
Forslag fra Mona Jørgensen (H) 

- Saken om utestående fordringer settes opp på sakskartet i kommunestyremøtet onsdag 
12. mars 2014. Vi krever at økonomisjef, rådmann, forvaltningsrevisor, kommunerevisor 
og kontrollutvalgets leder møter i kommunestyret og svarer på spørsmål fra 
kommunestyret. 

Votering: Forslaget falt mot 1 stemme

Rådmannen oppfordret Jørgensen til å ta opp spørsmålene ifm godkjenningen av årsregnskapet i 
kommunestyremøtet i juni. 

Ordføreren orienterte om følgende saker: 
- Status etter dieselutslippet
- Status salg fiskebruket
- Ønske om overføring av formannskapsmøtene på Skjervøy nærradio
- Status bunkerssituasjonen på Skjervøy
- Måsesaken – rådmannen orienterte i saken

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

1/14 Søknad om deling av eiendommen Myrvoll gnr. 
44 bnr. 7 beliggende i Uløybukt

2013/3617

2/14 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 
gnr. 64 bnr. 40 beliggende i Årviksand

2014/120

3/14 Salg av areal for oppføring av garasje 2013/4041

4/14 Nye veinavn i Skjervøy kommune 2012/3715

5/14 Utvidelse av akvakulturlokalitet  10726 -
Uløybukt

2013/4229

6/14 Nordveien 28: oppføring av ulovlig grillstue gnr 
69 bnr 791

2009/9381

7/14 Nordveien 28: Klage på formanskapssak 92/13 
ang ulovlig byevirksomhet på gnr 69 bnr 791.

2009/9381

8/14 Strandveien 41: Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsformål og reguleringsbestemmelser 
"Bakerihuset" gnr 69 bnr 758

2013/3428

9/14 Prestgårdsjordet: klage på formannskapsvedtak 
99/13 ang. oppføring av småblokker på dette 
område.

2012/1125

10/14 Alfheimvegen 6. Klage på formannskapssak 
95/13 ang ulovlig utfylling på gnr 69 bnr 816.

2012/4123



11/14 Gjeitvika: Klage på administrativt vedtak datert 
02.10.13 ang oppføring hytte/campingvogn på 
gnr 60 bnr 7 og 54

2013/917

12/14 Taskeby: ulovlig oppgradering av sti/veg gnr 52 
bnr 2, 5 og 7

2012/4362

13/14 Leieavtale kai til Arnøy Laks Slakteri as 2013/3864

14/14 Reorganisering Startlånsordninga 2013/3864

15/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte 2014/250

16/14 Referatsaker

RS 1/14 BØP-rapport 2014 nr 1 2013/3864

RS 2/14 Oppsigelse skatteetatens servicekontor 2013/3864

RS 3/14 Svar - søknad om støtte fra Skjervøy kommune -
ungdomsbedrift

2012/4208

RS 4/14 Svar - søknad om økonomisk støtte - Jusshjelpa 2013/1804

RS 5/14 Ang spørsmål fra Vidar Langeland om 
Solovkiprosjektet

2013/3845

RS 6/14 Kunnskapsløft i kulturminneforvaltningen -
søknad om tilskudd til utarbeiding av 
kulturminneplaner, Nordreisa og Skjervøy

2012/750

RS 7/14 Svar - søknad driftstilskudd Amathea 2012/4208

RS 8/14 Søknad om støtte - pøbelprosjektet 2012/4208

RS 9/14 Svar - søknad om støtte til lydavis for 2014 2013/1804

RS 10/14 Kirkegårdsveien 22: Søknad om endring av gitt 
tillatelse gnr 69 bnr 285.

2012/4921

RS 11/14 Svar - søknad om støtte fra MedHum Tromsø 2013/1804

RS 12/14 Taskeby Lille: Søknad om endring av gitt 
tillatelse gnr 53 bnr 24

2012/4217

RS 13/14 Strandveien 4: Sikring av kjelerom gnr 69 bnr 1 
fnr 825

2012/4903

RS 14/14 Strandveien 4 Søknad om igangsettingstillatelse 
for sprinkelanlegg hovedbygning 69 bnr 1 fnr 825

2012/4903



1/14 Søknad om deling av eiendommen Myrvoll gnr. 44 bnr. 7 beliggende i 
Uløybukt

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad og godkjenner fradeling av 1,1 daa annet areal for oppføring av 
redskapshus på eiendommen Myrvoll gnr. 47 bnr. 7 i Skjervøy kommune som søkt. 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen ikke berører dyrka eller dyrkbar jord, og at 
fradelingen ikke vil påvirke avkastningsevnen ved eventuell framtidig jordbruksdrift på 
eiendommen.Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

2/14 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 64 bnr. 40 
beliggende i Årviksand

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad og innvilger konsesjon til Andor Albrigtsen for erverv av 
eiendommen gnr. 64 bnr. 40 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har liten landbruksmessig interesse for 
selvstendig jordbruksdrift, siden den er ubebygd og arealressursene er små. Siden søkeren fra før 
eier en landbrukseiendom i Årviksand som er i drift, gir ervervet av konsesjonseiendommen 
64/40 muligheter for felles utnyttelse i jordbruksmessig sammenheng.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Ørjan Albrigtsen enstemmig erklært inhabil (sønn til part i saken) og fratrådte i saken. 
Vidar Brox-Antonsen tok sete i hans sted. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



3/14 Salg av areal for oppføring av garasje

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

 Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon i fra 
reguleringsplanen for ytre havn til oppføring av et garasjeanlegg som omsøkt.

 I henhold til plan- og bygningslovens § 26-1 gis det tillatelse til fradeling av tomt som 
omsøkt.

 Det er ved avgjørelse lagt vekt på at formålet bak reguleringsplanen ikke er vesentlig 
tilsidesatt.

 Det skal ikke etableres tiltak på eiendommen ut over det som er omsøkt.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

4/14 Nye veinavn i Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Planutvalget viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Skjervøy 
kommune og som legges ut til høring med frist til 24,03,2014. 

Veinummer Veinavn
1401 Uløybuktveien
1402 Follesøyveien
1403 Nord-Uløya
1404 Sætra
1405 Storstein
1406 Kobbepollen
1407 Simavågveien
1408 Sandvågveien
1409 Taskebyveien
1410 Skognesveien
1411 Maursundveien
1412 Taskebyneset
1413 Sæternes
1414 Vestkågen
1415 Vågdalen
1416 Nilseng



1417 Skattørstien
1418 Isakeideveien
1419 Egnesveien
1420 Lauksundveien
1421 Singlaveien
1422 Haugnesveien
1423 Akkarvikveien
1424 Akkarvikdalen
1425 Akkarfjordnesset
1426 Langfjorddalen
1427 Nord-Rekvika
1428 Sør-Rekvika
1429 Geitvika
1430 Lillevika
1431 Hellnesveien
1432 Nikkebyveien
1433 Vorterøyveien
1434 Trollvasstien
1435 Trondalen
1436 Haukøya

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Forslag fra Mona Jørgensen (H):
- Vei 1416 bør hete Langørastien i stedet for Nilseng
- Vei 1415 bør hete Langbakkveien i stedet for Vågdalenveien

Forslag fra Torgeir Johnsen (KP)
- Ny vei: Flåtenveien

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP)
- Endret vei: Singlaveien fra fergeleiet til Loftet

Forslag fra Dag Hugo Lorentzen: 
- Ny vei Arnøyhamnveien fra Loftet og rundt Arnøyhamn
- Endret vei: 1422 Haugnesveien

Forslag fra rådmannen:
- Ift konsekvent språkbruk bør Akkarfjordnesset og Taskebynesset staves med to s’er

Vedtak:

Med foreslåtte endringer: Innstillingen enstemmig bifalt. 

5/14 Utvidelse av akvakulturlokalitet  10726 - Uløybukt

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:



Skjervøy kommune har ingen innvendinger til omsøkte utvidelse av maksimalt tillatte 
biomasse på lokaliteten 10726 Uløybukt.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Dag Hugo Lorentzen ba om å få sin habilitet vurdert (ansatt i et av Arnøy laks-selskapene) 
- Lorentzen ble erklært habil mot en stemme. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

6/14 Nordveien 28: oppføring av ulovlig grillstue gnr 69 bnr 791

Teknisk sjef innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 gis Daniel Jakobi pålegg om å innsende 
byggesøknad for allerede oppført grillstue.

Daniel Jakobi henstilles til å sende inn søknad for gravearbeidene/ny avkjørsel på eiendommen 
gnr 69 bnr 791.   

Kommunen opprettholder forøvrig forhandsvarselt av 16.09.13 som også omhandler riving og 
overtredelsesgebyr men kommer tilbake til dette i ettertid.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



7/14 Nordveien 28: Klage på formanskapssak 92/13 ang ulovlig 
byevirksomhet på gnr 69 bnr 791.

Teknisk sjef innstilling

Klagen fra tiltakshaver tas ikke til følge da det ikke fremkommer nye momenter i saken som 
gjør at vedtaket omgjøres.

Saken gis oppsettende virkning inntil klagebehandlingen er avsluttet. 

Vedtaket i sak 92/13 opprettholdes sitat:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 pålegges Jakobi og rive sammenføyningene
mellom hus og garasje slik at garasjen blir som omsøkt.

Rivingen skal være utført innen 04.11.13. Fra denne dag vil det påløper Kr. 1.000,- i dagbøter
inntil garasjen er utført som omsøkt. (det er gitt oppsettende virkning på denne dato slik at denne 
begynner å løpe fra vedtaket blir stadfestet)

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 pålegges Daniel Jakobi å sende søknad for:
oppføring veranda, oppføring platt inkludert trapp til denne samt for endring av godkjent søknad
m/3 vindu til å være 2 vindu. (søknadsplikten for platt inkludert trapp vil bortfalle dersom 
trappen er tatt bort)

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 gis Daniel Jakobi et overtredelsesgebyr stort
kr.20.000,-

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

8/14 Strandveien 41: Søknad om dispensasjon fra reguleringsformål og 
reguleringsbestemmelser "Bakerihuset" gnr 69 bnr 758

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden til Bakerihjørnet AS v/Halvar 
Solheim om dispensasjon fra reguleringsformål og bestemmelser.

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum § 10 må det 
foreligge detaljplan for område før søknad om byggetillatelse tas til behandling.  

Ombygging av bakkerihuset strider i det vesentlige med reguleringsplanene Ytre havn og 
Skjervøy sentrum. Formannskap kan ikke ta til behandling en søknad om ombygging av 
bakerihuset før det foreligger en reguleringsplan for område som er i samsvar med den planlagte 
bygningen og arealet som det vises til i innkommet søknaden. Formannskapet viser i den 
anledning til reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Skjervøy sentrum § 10 
”bygningsrådet kan kreve at det foreligger en bebyggelsesplan for hele område eller naturlig del 
av dette, før det blir tatt stilling til byggetillatelsen”



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Ørjan Albrigtsen ba om å få sin habilitet vurdert (svigerfaren bistår tiltakshaver i saken)
- Ørjan Albrigtsen enstemmig erklært habil

Vurdering av Mona Jørgensen sin habilitet (datter til eier i AR Eiendom som er konkurrent i 
leilighetsmarkedet på Skjervøy)

- Mona Jørgensen enstemmig erklært habil

Administrativ endring: 
- Ordet «reguleringsplan» i innstillingen endres til «detaljplan» (…før det foreligger en 

detaljplan for område…)

Vedtak:

Med administrativ endring: Innstillingen enstemmig bifalt. 

9/14 Prestgårdsjordet: klage på formannskapsvedtak 99/13 ang. oppføring av 
småblokker på dette område.

Rådmannens innstilling
Klagen avvisses.

Formannskapet har ved gjenomgang av klagen ikke funnet å kunne se at det foreligger søknad i 
saken som kan/er behandles etter plan- og bygningsloven med forskrifter. Vedtaket i 
formannskapssak 99/13 må anses som en utdyping av gjeldende reguleringsplan 
m/reguleringsbestemmelser.

Fremkommet materiale fra Skjervøy byggeservice AS er av en slik karakter at dette ikke kan 
behandles etter plan- og bygningsloven m/forskrifter, samt at det ikke foreligger en konkret 
søknad i saken.

Korrespondansen i saken må anses som avklaringer i forhold til en fremtidig utarbeidet 
detaljplan for området Prestgårdsjordet. 

Formannskapet henviser til utbygger og utarbeider en detaljplan for område Prestgårdsjordet og 
da ihht inngått intensjonsavtale og gjeldende reguleringsplan for dette område. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



10/14 Alfheimvegen 6. Klage på formannskapssak 95/13 ang ulovlig utfylling 
på gnr 69 bnr 816.

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet har ved gjenomgang av klagen ikke kunne se at det fremkommer nye momenter 
i saken som gjør at vedtaket omgjøres. Formannskapssak 95/13 opprettholdes:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 pålegges Jørn Larsen og Hanne Karlsen og fjerne
fyllingen utenfor huset på gnr 69 bnr 816, fyllingen ligger i et område som er definert som
friområde ihht reguleringsplan Ratamajordet.

Fyllingen skal være fjernet innen 30.06.2014 fra denne dag vil det påløpe kr. 1.000,- i dagbøter
inntil fyllingen er fjernet slik at tomten er i samsvar med reguleringsplanen Ratamajordet.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

11/14 Gjeitvika: Klage på administrativt vedtak datert 02.10.13 ang 
oppføring hytte/campingvogn på gnr 60 bnr 7 og 54

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet har ved gjenomgang av klagen ikke kunne se at administrativt vedtak av 
02.10.13 kan omgjøres.

Administrativt vedtak av 02.10.13 opprettholdes med unntak av fristen for fjerning av 
campingvognen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden om dispensasjon for oppføring 
av campingvogn subsidiert hytte på gnr 60 bnr 7 og 54.

Campingvognen som står på gnr 60 bnr 54 må være borte innen 31.05.2014

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



12/14 Taskeby: ulovlig oppgradering av sti/veg gnr 52 bnr 2, 5 og 7

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF område 2. for den allerede utførte oppgradering av sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Svanhild og helge Olsen byggetillatelse for 
den allerede utførte oppgraderingen av sti/veg på gnr 52 bnr 2, 5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes ansvarsrett i kategorien
SØK, PRO og UTF vegbygging tiltaksklasse 1.  

Tillatelsen gis med forbehold om at sti/veg blokkeres ved at det legges store steinblokker i 
vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp større maskinkjøretøy. Steinblokkene skal være utlagt 
innen juli måned 2014

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Irene Toresen enstemmig erklært inhabil (nær familie med berørt grunneier) og fratrådte i saken. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

13/14 Leieavtale kai til Arnøy Laks Slakteri as

Rådmannens innstilling

Formannskapet godkjenner endelig forslag til leieavtale med Arnøy Laks Slakteri a/s.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vurdering av habilitet til Dag Hugo Lorentzen (daglig leder av Arnøy Laks slakteri AS)
- Lorentzen erklært habil med 3 mot 3 stemmer, ordførers stemme blir avgjørende

Endringsforslag fra Ørjan Albrigtsen (KP)
- Formannskapet godkjenner framlagt utkast til leieavtale med Arnøy Laks Slakteri AS. 
- Ordfører får fullmakt til å godkjenne endelig avtale

Vedtak:

Endringsforslaget enstemmig vedtatt

14/14 Reorganisering Startlånsordninga

Rådmannens innstilling



Formannskapet tar stilling til ny organisering og fremmer innstilling til kommunestyret i tråd 
med det. Herunder også justering av mål for saksbehandlingstid.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP): 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Startlånsreglementets pkt 7, 1. setning endres til: Startlån innvilges av et låneutvalg 

bestående av 3 politikere og 2 vara oppnevnt av kommunestyret. Overskriften i pkt 7 

endres til: Tildeling og klage

2. Følgende oppnevnes til å sitte i låneutvalget:

Ørjan Albrigtsen, leder
Vidar Langeland
Irene Toresen
1. vara: Torgeir Johnsen

2. vara Ingrid Lønhaug, 

3. Nytt låneutvalg starter sitt arbeid 15. mars 2014

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt

15/14 Pensjonsordning for politikere

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Folkevalgte i Skjervøy kommune som kvalifiserer til pensjonsordning for folkevalgte 
innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte i Skjervøy kommune, 
det vil si alternativ 1. 

2. Ordningen innføres fra 01.01.2014 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

16/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Ad RS 1/14, Oppfølging BØP 



- Punkt 90, sentrumsplan: 
o Torgeir Johnsen og Aksel Jørgensen (med forbehold om samtykke) oppnevnes 

som politiske medlemmer i arbeidsgruppa. 

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet. 

RS 1/14 BØP-rapport 2014 nr 1 2013/3864

RS 2/14 Oppsigelse skatteetatens servicekontor 2013/3864

RS 3/14 Svar - søknad om støtte fra Skjervøy kommune - ungdomsbedrift 
2012/4208

RS 4/14 Svar - søknad om økonomisk støtte - Jusshjelpa 2013/1804

RS 5/14 Ang spørsmål fra Vidar Langeland om Solovkiprosjektet 2013/3845

RS 6/14 Kunnskapsløft i kulturminneforvaltningen - søknad om tilskudd til 
utarbeiding av kulturminneplaner, Nordreisa og Skjervøy 2012/750

RS 7/14 Svar - søknad driftstilskudd Amathea 2012/4208

RS 8/14 Søknad om støtte - pøbelprosjektet 2012/4208

RS 9/14 Svar - søknad om støtte til lydavis for 2014 2013/1804

RS 10/14 Kirkegårdsveien 22: Søknad om endring av gitt tillatelse gnr 69 bnr 
285. 2012/4921

RS 11/14 Svar - søknad om støtte fra MedHum Tromsø 2013/1804

RS 12/14 Taskeby Lille: Søknad om endring av gitt tillatelse gnr 53 bnr 24 
2012/4217

RS 13/14 Strandveien 4: Sikring av kjelerom gnr 69 bnr 1 fnr 825 2012/4903

RS 14/14 Strandveien 4 Søknad om igangsettingstillatelse for sprinkelanlegg 
hovedbygning 69 bnr 1 fnr 825 2012/4903


