
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 23.06.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 16:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Einar Lauritzen MEDL SKAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Kurt Michalsen Ørjan Albrigtsen SKKP
Kjell-Arne Sørensen Kari-Ann Olaisen SKKP
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP
Øystein Skallebø (ifm befaring 
Taskeby

Irene Toresen (inhabil) SKAP

Merknader til innkallingen: 
- Ønske om eiermøte og generalforsamling for Skjervøy ASVO ifm møtet

o Med merknad, innkallingen godkjent
Merknader til sakslista: 

- Teknisk sjef vil legge frem en ny sak, godkjenning av planprogrammet for Sandøra, 
samt ekstra befaring i Taskeby (ulovlig vei)

- Spørsmål om generalforsamling for Årvikbruket Eiendom AS – foreslås 2. juli
- Ordføreren ønsker å beramme en sak knyttet til utvidelse av Lerøy sitt anlegg på 

Skjervøy og vil foreslå en arbeidsgruppe for dette
- Leif-Peder Jørgensen (SP) vil ta opp høringen om fylkets regionale transportplan og i 

den sammenheng Langbakken 
o Med merknader, sakslista godkjent. 



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Espen Li Økonomisjef
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 Kurt Michalsen Irene Toresen 



Angående regional transportplan
- Ordfører får fullmakt til å utforme en høringsuttalelse angående Langbakken

Reguleringsplan Langbakken (fra Leif-Peder Jørgensen (SP))
- Ordfører får fullmakt til å gi innspill om å legge inn en parkeringsplass for vogntog ifm 

ny trasé

Arbeidsgruppe utvidelse Lerøy
- Ordfører får fullmakt til å oppnevne et utvalg bestående av rådmannen og to politikere, 

forslagsvis Vidar Langeland og Øystein Skallebø.
- Mandatet for utvalget er å bidra til en løsning for fremtidsrettet virksomhet på Skjervøy 

for Lerøy Aurora AS og Mørenot AS. 

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

61/14 Saksfremlegg til førstegangsbehandling av 
reguleringsplan Bjørkestøl - utsatt sak

2011/1677

62/14 Søknad om tilleggsareal i Nedre Ringveien 2014/1478

63/14 Søknad om tilleggsareal til Verftsveien 11 2014/1865

64/14 Deling av eiendommen 53/8 i Simavåg 2014/1146

65/14 Kobbepollen: Klage på ordning med pålagt 
slamtømming gnr 59 bnr 1

2014/1064

66/14 fellingstillatelse av elg 2014 på Kågen og Uløya 2014/1315

67/14 Friluftsråd i Nord-Troms 2014/132

68/14 Eierskapsdrøftinger GF Skjervøy ASVO 2013/4086

69/14 Referatsaker

RS 41/14 Lauksletta: Søknad om etablering av 
rømningsveg /trapp på gnr 66 bnr 76

2014/1832

RS 42/14 Utskrift fra rådsforsamling 21.05.14 2014/548

RS 43/14 Søknad om tillatelse 2014/1464

RS 44/14 Eideveien 17: søknad om fasadeendring gnr 69 
bnr 1 fnr 123

2014/1864

RS 45/14 BØP-rapport # 4, juni 14 2014/1641

70/14 Godkjenning av planprogram for reguleringsplan 
Sandøra

2009/1265



61/14 Saksfremlegg til førstegangsbehandling av reguleringsplan Bjørkestøl -
utsatt sak

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10, jf. § 12 - 11. legges forslag til 
reguleringsplan for nytt hyttefelt på Uløya (Gnr/ Bnr. 44/ 2) bestående av plankart datert 
24.02.14 og bestemmelser, disse sist revidert hhv. 11.03.14 ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014 

Behandling:

Administrativ endring: 
- «Plankontorets innstilling»

Vedtak:

Med administrativ endring: Innstillingen enstemmig bifalt. 

62/14 Søknad om tilleggsareal i Nedre Ringveien

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknaden om tilleggsareal til Nedre Ringvei 21 innvilges forutsatt at arealet reduseres til ca 200 
kvm.
Arealformålet vil være uforandret, men det tilførte areal vil være med i beregning av TU-graden.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

63/14 Søknad om tilleggsareal til Verftsveien 11

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknad om tomteutvidelse til Verftsveien 9 godkjennes som omsøkt. Det tilførte arealet vil være 
med i beregning av TU-graden, men ha uforandret reguleringsformål. Det vil si offentlig formål. 



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

64/14 Deling av eiendommen 53/8 i Simavåg

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til fradeling av tilleggsareal på 
henholdsvis 560 og 200 kvm til eiendommene 53/29 og 53/30 som omsøkt.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

65/14 Kobbepollen: Klage på ordning med pålagt slamtømming gnr 59 bnr 1

Teknisk sjefs innstilling.

Med hjemmel i forurensningsloven § 26 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, Skjervøy kommune, Troms § 21 og 22 avslås 
dispensasjonssøknaden til Jan Henriksen om fritak for slamtømming.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



66/14 fellingstillatelse av elg 2014 på Kågen og Uløya

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i
Skjervøy kommune i 2014:

Kågen Grunneierlag totalt 5 dyr, fordelt på 2 voksne hanndyr på 1,5 år og eldre, 2 voksen 
hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år.

Kågen Utmarkslag totalt 6 dyr, fordelt på 2 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre, 3 voksne 
hunndyr på 1,5 år og eldre, og 1 kalv 0,5 år.

Nordre Uløy totalt 7 dyr, fordelt på 3 voksne hanndyr på 1,5 år og eldre, 3 voksne hunndyr 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.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014 

Behandling:

Teknisk sjef la fram nye opplysninger i saken med ny stilling i saken. 

Administrativt forslag til ny innstilling: 
- Formannskapet viser til saksutredningen og tilleggskriv av 23.06.14 og godkjenner 

følgende tildelinger for elguttak i Skjervøy kommune i 2014: 

- Kågen Grunneierlag totalt 6 dyr, fordelt på 2 voksne hanndyr på 1,5 år og eldre, 2 
voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 2 kalver 0,5 år.

- Kågen Utmarkslag totalt 8 dyr, fordelt på 3 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre, 3 voksne 
hunndyr på 1,5 år og eldre, og 2 kalver 0,5 år.

- Nordre Uløy totalt 7 dyr, fordelt på 3 voksne hanndyr på 1,5 år og eldre, 3 voksne 
hunndyr 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.



Vedtak:

Forslaget til ny innstilling enstemmig vedtatt. 

67/14 Friluftsråd i Nord-Troms

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014 

Behandling:

Forslag fra ordfører: 
- Som formannskapets representant til styret oppnevnes ordfører
- Som vararepresentant oppnevnes varaordfører

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt

68/14 Eierskapsdrøftinger GF Skjervøy ASVO

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014 

Behandling:

Styreleder Halvar Solheim og fungerende daglig leder Rolf Johansen innledet i møtet. 

Vedtak:

Formannskapet tar eierskapsdrøftingen til etterretning

69/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene anses referert og behandlet



RS 41/14 Lauksletta: Søknad om etablering av rømningsveg /trapp på gnr 66 
bnr 76 2014/1832

RS 42/14 Utskrift fra rådsforsamling 21.05.14 2014/548

RS 43/14 Søknad om tillatelse 2014/1464

RS 44/14 Eideveien 17: søknad om fasadeendring gnr 69 bnr 1 fnr 123
2014/1864

RS 45/14 BØP-rapport # 4, juni 14 2014/1641

70/14 Godkjenning av planprogram for reguleringsplan Sandøra

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Skjervøy formannskap vedlagt
planprogram for reguleringsplan Sandøra industriområde.
Innspill og uttalelser fra sektormyndigheter er dels innarbeidet i planprogrammet og tas til 
underretning i den videre planprosessen.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 23.06.2014

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.


