
 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Næringsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 02.03.2015 

Tidspunkt: 10:15 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post.  Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/15 Magnar Jensen - Søknad tilskudd fiskefartøy  2015/72 

PS 2/15 Reguleringsplan for Steinbrudd  2015/475 

PS 3/15 Administrasjonstillegg Næring  2015/475 

PS 4/15 Bok om Rekeindustrien del II  2015/475 

 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -4 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Frode Schultz 

 Dato:                 20.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

1/15 Næringsutvalg 02.03.2015 

 

Magnar Jensen - Søknad tilskudd fiskefartøy 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

 Magnar Jensen innvilges tilskudd på kr. 60.000.- til kjøp av nytt fiskefartøy. 

 Tilskudd gis med forbehold om fullfinansiering. 

 Tilskudd utbetales ved fremlagt regnskap over medgåtte utlegg 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Jensen har i dag el eldre trefartøy og ønsker å skifte det ut med fartøy i plast. 

I den forbindelse søkes det med dette om tilskudd Stort kr. 60.000,- 

 

35 fots fiskefartøy fra 1982, omby22et/forlenget 2006. Motor fra 2006, 130 hk, Ny 

instrumentering 2006. Nytt gear og propelleranlegg, hylse, hydraulikk, ny kjølesløyfe, mv. fra 

2012. Ny motor medfølger. Fartøyet framstår som svært godt. Rettigheter i gruppe 2. 

Fartøyet er Rigget for garn og juksa og søker har redskaper for dette fiske. 

Vurdering 

Skjervøy kommune har de siste år opplevd en vekst i hjemmeflåten. Dette er positivt med tanke 

på å opprettholde de landbaserte tjenester innenfor næringen. 

Kommunen har ikke brukt opp tilskudd for 2014 og det søkes om relativt lite beløp. 

 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/475 -5 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Frode Schultz 

 Dato:                 19.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/15 Næringsutvalg 02.03.2015 

 

Reguleringsplan for Steinbrudd 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

 Reguleringsplan for Steinbruddet i Vågadalen finansieres som et spleiselag mellom 

Skjervøy kommune og næringsaktørene i bruddet.  

 Næringsutvalget bevilger kr. 250.000.- fra Utviklingsfondet til utarbeidelse av 

reguleringsplan for Steinbrudd i Vågadalen. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Steinbruddet i Vågadalen er ikke i forskriftsmessig drift og det er behov for reguleringsplan for 

området om det fortsatt skal være drift i bruddet. 

Kostnader i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan vil beløpe seg til kr. 250.000 og 

dekkes fra Utviklingsfondet. 

Vurdering 

 

Det har i en årrekke vært tatt ut stein/ masse ved steinbruddet i Vågadalen uten at området har 

vært regulert til formålet. 

Skjervøy kommunen ønsker området regulert slik at aktørene kan ha fortsatt drift/ uttak i 

området. 

Tiltaket er å anse som et spleiselag mellom kommunen og næringsaktørene. 

Skjervøy kommune bruker midler fra Utviklingsfondet til å dekke kostnader ved utarbeidelse av 

reguleringsplan for området mens aktørene gjør det praktiske arbeidet med opprydding/ 

forskjønning av området. 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/475 -4 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Frode Schultz 

 Dato:                 19.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

3/15 Næringsutvalg 02.03.2015 

 

Administrasjonstillegg Næring 

Henvisning til lovverk: 

 

Det er fra fylket gitt anledning til å ta ut ca. 5 % som administrasjonskostnader for kommunen. 

 

Rådmannens innstilling 

 

Næringsutvalget bevilger kr. 50.000.- ( ca. 5 %) til administrasjonskostnader. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Vurdering 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/475 -6 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Frode Schultz 

 Dato:                 19.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

4/15 Næringsutvalg 02.03.2015 

 

Bok om Rekeindustrien del II 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Næringsutvalget gjør følgende vedtak: 

 Nord-Troms museum gis kr. 5.000.- i støtte til utgivelse av bok om rekeindustrien i 

Nord-Troms 

 Utbetaling skjer ved framlagt regnskap. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nord-Troms Museum utga i 2009 en bok om rekefisket i Nord-Troms, skrevet 

av Nils Alm, med tittel Entusiasme, framtidstro og vekst. Del 2 som omhandler 

perioden fra ca. 1975 og fram til portene ble stengt på Uniprawns på Skjervøy, 

er planlagt utgitt 25. oktober 2015. 

 
 
Boka får tittelen Vekst, storhetstid og nedbygging, med undertittel: Rekefiske og 

rekeindustri i Nord-Troms fra ca. 1975 til 2008.  Fokus i del 2 vil være på 

oppbyggingen av en moderne rekeindustri i regionen, med introduksjon av 

pillemaskiner til erstatning for håndpilling, med et fokus på Nord-Troms-regionen 

som et av landets viktigste områder for industriell rekeproduksjon, og fram til 



nedbyggingen  og avviklingen av denne industrien  mot slutten av perioden. 

Rekefiskeflåtens utvikling vil også bli belyst. 

 

 

Vurdering 

 

Utgivelsen vil i all hovedsak bli ført i pennen av Bjørn-Petter Finstad og Nils 

Alm. l tillegg vil professor Ola Flåten skrive et kapittel som har et globalt 

blikk på rekehistorien. 

Nord-Troms Museum har som mål at bokutgivelsen skal styrke den 
fiskerihistoriske profilen til museet, og at fiskerihistoriske utstillinger kan lages 
som et resultat av bokutgivelsen. 

 
Boka vil inneholde historiske illustrasjoner og bilder, og den skal tykkes med 

god kvalitet slik at den kan bli en attraktiv gavebok. 

Tiltaket er innenfor regelverk av hva som støttes og det har vært gitt støtte til 

første del. 

Det søkes om kr. 5.000.- til bokutgivelse del II. 
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