
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Skjervøy rådhus 

Dato: 30.11.2015 

Tidspunkt: 10:15 – Møtet hevet 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

Reidar Mæland MEDLEM H 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   Ørjan Albrigtsen(orienteringssak) Ordfører      KRF/KP 

   Irene Toresen(Orienteringssak) Varaordfører      AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Åshild Hansen(orienteringssak) Irene Toresen AP 

Peder André Amundsen 

(orienteringssak) 

Ørjan Albrigtsen KRF/KP 

 

Merknader til innkallingen: Ingen – Møtet lovlig satt 

Merknader til sakslista:  
- Ordfører vil orientere i slutten av møtet om pågående saker. 

- Rådmannen vil orientere om skjenkekontroller i kommunen. 

 Med merknader, sakslista godkjent.  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen 

Arild Torbergsen 

Rådmann 

Kultur- og Undervisningssjef 

Tommy Hansen Helse- og Omsorgssjef 

Kjell Ove Lehne 

Espen Li 

Teknisk sjef 

Økonomisjef 

Sissel Moksnes Fagforbundet 

Kathrine Kaasbøll 

Hanssen 

Formannskapssekretær 



 

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 Torgeir Johnsen  Ingrid Lønhaug 

  



Orienteringssak: Årvikbruket Eiendom AS 

Irene Toresen(AP) og Ørjan Albrigtsen(KRF/KP) blir erklært inhabil. Åshild Hansen(AP) og 

Peder André Amundsen(KRF/KP) går inn som vara. Øystein Skallebø(AP) velges som 

setteordfører. 

 

Styret i Årvikbruket Eiendom AS ønsket et eiermøtet angående vedtaket fra kommunestyret 

21.oktober 2015. Formannskapet drøfter oppfølgingen av tredje punkt i kommunestyrevedtaket. 

 

Ordfører orienterer om pågående saker: 

Statlig finansiering av eldreomsorgen: 

Helse og omsorgssjefen innledet i saken.  

 

Ymber:  

Innkalt til ekstraordinær generalforsamling da styreleder ønsker å gå av. 

 

Fergesambandet Arnøy-Laukøy-Storstein:  

Ordfører orienter i saken.  

 

Politireformen:  

Ingrid Lønhaug(SV) orienterte i saken. Ingrid Lønhaug(SV) har utarbeidet et forslag til uttalelse 

fra formannskapet i forbindelse med Politireformen.  

 

Skjenkekontroll i Skjervøy kommune:  
Rådmannen orienterte i saken. 

 

   

  



                                      Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Eiermøte Årvikbruket Eiendom AS   

79/15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019  2015/1353 

80/15 Oppfølgingsrapport nr 6 2015-18  2015/425 

81/15 Forskrift havn  2015/1361 

82/15 Nordveien 46: Søknad om byggetillatelse av 

garasje og dispensasjoner fra reguleringsplan gnr 

69 bnr 136 

 2015/1256 

83/15 Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på 

Ratamajorda, brudd på gjeldene reguleringsplan - 

gnr 69 bnr 816 

 2015/1320 

84/15 Uttalelse - Flytebrygge7 - Skjervøy fiskerihavn 

Gnr 69 bnr 817 

 2015/1065 

85/15 Referat   

RS 74/15 Nikkeby: Svar vedr. søknad om utslippstillatelse - 

gnr 68 bnr 37/19 

 2015/1054 

 

 

  



Eiermøte Årvikbruket Eiendom AS 

  



79/15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 2015/1353 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2015  

Behandling: 

Forslag fra Øystein Skallebø(AP) på vegne av KP, KRF, SV og AP.  

Forslag fra Torgeir Johnsen(SP) på vegne av SP. 

Forslag fra Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP. 

Forslag fra Reidar Mæland(H) på vegne Høyre. 

 

Forslagene lagt frem i egne dokument. 

 

Vedtak: 

Votering: 

- Rådmannens forslag støttet av ingen stemmer. 

- KP, KRF, SV og Aps forslag støttet av 4 stemmer 

- Høyres forslag støttet av 1 stemme. 

- SPs forslag støttet av 1 stemme. 

- FRPs forslag støttet av 1 stemme.  

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2016 og 

økonomiplan for 2016 - 2019: 

 

1. Drift 

1.1 Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 

 

1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper. 

 

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 

 

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 

slik: 

Februar   Eiendomsskatt for 1. Halvår 

April    Vann, kloakk mv for 1. Halvår 

August   Eiendomsskatt for 2. Halvår 

Oktober   Vann, kloakk mv for 2. halvår 

 

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 

 

1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 

kommunestyrets budsjettvedtak. 

 

1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 

2015. 

 
 

2. Investering/finansiering 



2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 

 

2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 

økonomiplan. 

 

2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 

benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling. 

 

2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd 

eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 

 

3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 

budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 

myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan 

videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder. 

 

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av 

året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å 

få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens. 

 

For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 

fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret. 

 

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av 

vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 

investeringsprosjekter. 

 

Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 

oppbygging av buffer for framtida. 

 

80/15 Oppfølgingsrapport nr 6 2015-18 2015/425 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet tar rapporten til etterretning.  

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet tar rapporten til etterretning.  



81/15 Forskrift havn 2015/1361 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2015  

Behandling: 

Forlag fra formannskapet: 

- Ørjan Albrigtsen 

- Irene Toresen 

- Vidar Langeland 

 

Forslaget fra formannskapet enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet nedsetter en arbeidsgruppe som sammen med rådmannen skal utarbeide ny 

forskrift om bruk og orden i havnene i Skjervøy kommune. Forskriften med prisregulativ skal 

være ferdig senest høsten 2016. 

 

Arbeidsgruppen skal bestå av tre personer: 

- Leder Ørjan Albrigtsen 

- Irene Toresen 

- Vidar Langeland 

 

Ordførers innstilling 

Formannskapet nedsetter en arbeidsgruppe som sammen med rådmannen skal utarbeide ny 

forskrift om bruk og orden i havnene i Skjervøy kommune. Forskriften med prisregulativ skal 

være ferdig senest høsten 2016. 

 

Arbeidsgruppen skal bestå av tre personer: 

Leder Ørjan Albrigtsen. Formannskapet bestemmer de resterende to medlemmene.  

 

  



82/15 Nordveien 46: Søknad om byggetillatelse av garasje og dispensasjoner 

fra reguleringsplan gnr 69 bnr 136 2015/1256 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2015  

Behandling: 

Innstillingen vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, annet ledd, samt bestemmelsene i 

Reguleringsplan for forlengelse av Nordveien pkt. 1.4 og 1.8, byggelinje på tilhørende 

reguleringskart, Veiloven og forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av 

avkjørsler fra offentlig veg (hjemlet i veiloven §43) avslås søknad om byggetillatelse for garasje 

i Nordveien 46. 

 

Avslaget begrunnes ut i fra trafikksikkerhetshensyn. Garasjebygget er over 70 m2 og av en slik 

størrelse at det ikke er plass til å snu bilen i egen avkjørsel. Bestemmelsen det søkes dispensert 

fra, herunder veiloven §43, reguleringsbestemmelsene pkt. 1.4 og 1.8, blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap gjør slikt vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, annet ledd, samt bestemmelsene i 

Reguleringsplan for forlengelse av Nordveien pkt. 1.4 og 1.8, byggelinje på tilhørende 

reguleringskart, Veiloven og forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av 

avkjørsler fra offentlig veg (hjemlet i veiloven §43) avslås søknad om byggetillatelse for garasje 

i Nordveien 46. 

 

Avslaget begrunnes ut i fra trafikksikkerhetshensyn. Garasjebygget er over 70 m2 og av en slik 

størrelse at det ikke er plass til å snu bilen i egen avkjørsel. Bestemmelsen det søkes dispensert 

fra, herunder veiloven §43, reguleringsbestemmelsene pkt. 1.4 og 1.8, blir vesentlig tilsidesatt. 

 

  



83/15 Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på Ratamajorda, brudd på 

gjeldene reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 2015/1320 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Klagen/anmerkning er innkommet i rett tid. 

 

Klagen/anmerkningen tas delvis til følge. 

 

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 4-1 bokstav d. pkt. 7 pålegges Jørn Larsen å rette opp de 

planeringsarbeider som er utført på område FF2 i reguleringsplanen for Ratamajordet. Det 

dreier seg om at høyden på fylling ikke overstiger 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå og at 

avstanden fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Frist for å rette opp ovennevnte arbeider settes til 10.06.2016. 

 

Denne delen av vedtaket begrunnes med befaring av området og fotodokumentasjon (vedlagt) 

gjort 30.10.2015. 

 

Planeringsarbeidet som er gjort i friområdet, FF2, anses etter at nevnte forhold i vedtaket er 

rettet opp, som forskjønnende og området vil fremstå som mer tilgjengelig og i tråd med 

gjeldende reguleringsplan. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Klagen/anmerkning er innkommet i rett tid. 

 

Klagen/anmerkningen tas delvis til følge. 

 

Med hjemmel i byggesaksforskriften § 4-1 bokstav d. pkt. 7 pålegges Jørn Larsen å rette opp de 

planeringsarbeider som er utført på område FF2 i reguleringsplanen for Ratamajordet. Det dreier 

seg om at høyden på fylling ikke overstiger 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå og at avstanden fra 

fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Frist for å rette opp ovennevnte arbeider settes til 10.06.2016. 

 

Denne delen av vedtaket begrunnes med befaring av området og fotodokumentasjon (vedlagt) 

gjort 30.10.2015. 

 

Planeringsarbeidet som er gjort i friområdet, FF2, anses etter at nevnte forhold i vedtaket er 

rettet opp, som forskjønnende og området vil fremstå som mer tilgjengelig og i tråd med 

gjeldende reguleringsplan. 



 

84/15 Uttalelse - Flytebrygge7 - Skjervøy fiskerihavn Gnr 69 bnr 817 

2015/1065 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2015  

Behandling: 

Forslag fra Øystein Skallebø(AP) på vegne av KRF/KP, SV og AP: 

 

I Skjervøy havn er det gjort investeringer, utdyping, moloer mv. for 164 millioner (2002) kroner 

(Kilde Kystverket). På denne bakgrunn ønsker Skjervøy kommune at sjøarealene innafor 

moloene forvaltes på en best mulig og arealeffektiv måte. Møblering av havna, med flytebrygger 

som, bl.a. Skjervøy Båtforening forvalter, er en arealeffektiv måte å forvalte sjøarealene i havna 

på. 

 

Skjervøy kommune ønsker at Skjervøy Båtforening sin brygge 7 fortsatt lokaliseres til Skjervøy 

indre havn. Å flytte brygga til Sandvågen, og da med en løsning med langt færre båtplasser på 

nevnte område er ikke en løsning som er ønsket fra Skjervøy kommunes side. 

 

Skjervøy kommune ser positivt på de planer Skjervøy Båtforening, Nord-Troms videregående 

skole og Lerøy AS har for økt aktivitet til Brygge 7. 

 

Skjervøy kommune støtter Båtforeningas ønske om at flytebrygga må ligge slik den ligger i dag 

med den foreslåtte ending av front. Ei vridning av brygga vil føre til tap av mange bryggeplasser 

på nordøstlig side og vanskeliggjøre innseiling på den sørvestlige side. 

 

Den beste løsninga vil være med landfeste som den går i dag, under forutsetning av at 

adkomstmuligheten mellom videregående skole og brygga bedres slik at plassen øst for 

landfestet frigis til bruk for båtforeninga istedenfor de 4 parkeringsplassene som er vest for 

landfestet i dag.  

 

Hvis Skjervøy Båtforening ikke kommer til enighet med grunneier, godkjennes alternativt 

landfeste i tråd med søknad fra Skjervøy Båtforening. En vridning av brygga vil vanskeliggjøre 

både inngangen til Einarsen AS og bryggeplassene, samt innskrenke antall båtplasser betydelig.  

 

KRF/KP, SV og APs forslag mot innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

I Skjervøy havn er det gjort investeringer, utdyping, moloer mv. for 164 millioner (2002) kroner 

(Kilde Kystverket). På denne bakgrunn ønsker Skjervøy kommune at sjøarealene innafor 

moloene forvaltes på en best mulig og arealeffektiv måte. Møblering av havna, med flytebrygger 

som, bl.a. Skjervøy Båtforening forvalter, er en arealeffektiv måte å forvalte sjøarealene i havna 

på. 

 

Skjervøy kommune ønsker at Skjervøy Båtforening sin brygge 7 fortsatt lokaliseres til Skjervøy 

indre havn. Å flytte brygga til Sandvågen, og da med en løsning med langt færre båtplasser på 

nevnte område er ikke en løsning som er ønsket fra Skjervøy kommunes side. 

 

Skjervøy kommune ser positivt på de planer Skjervøy Båtforening, Nord-Troms videregående 

skole og Lerøy AS har for økt aktivitet til Brygge 7. 



 

Skjervøy kommune støtter Båtforeningas ønske om at flytebrygga må ligge slik den ligger i dag 

med den foreslåtte ending av front. Ei vridning av brygga vil føre til tap av mange 

bryggeplasser på nordøstlig side og vanskeliggjøre innseiling på den sørvestlige side. 

 

Den beste løsninga vil være med landfeste som den går i dag, under forutsetning av at 

adkomstmuligheten mellom videregående skole og brygga bedres slik at plassen øst for 

landfestet frigis til bruk for båtforeninga istedenfor de 4 parkeringsplassene som er vest for 

landfestet i dag.  

 

Hvis Skjervøy Båtforening ikke kommer til enighet med grunneier, godkjennes alternativt 

landfeste i tråd med søknad fra Skjervøy Båtforening. En vridning av brygga vil vanskeliggjøre 

både inngangen til Einarsen AS og bryggeplassene, samt innskrenke antall båtplasser betydelig.  

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap uttaler følgende: 

 

I Skjervøy havn er det gjort investeringer, utdyping, moloer mv. for 164 millioner (2002) kroner 

(Kilde Kystverket). På denne bakgrunn ønsker Skjervøy kommune at sjøarealene innafor 

moloene forvaltes på en best mulig og arealeffektiv måte. Møblering av havna, med flytebrygger 

som, bl.a. Skjervøy Båtforening forvalter, er en arealeffektiv måte å forvalte sjøarealene i havna 

på. 

 

Skjervøy kommune ønsker at Skjervøy Båtforening sin brygge 7 fortsatt lokaliseres til Skjervøy 

indre havn. Å flytte brygga til Sandvågen, og da med en løsning med langt færre båtplasser på 

nevnte område er ikke en løsning som er ønsket fra Skjervøy kommunes side. 

 

Brygge 7 ligger i en av de best skjermede deler av Skjervøy havn. Den beste løsninga er med 

landfeste fra brygge 7 som den går i dag. Hvis en ikke kommer til enighet med grunneier om 

landfeste som i dag, er landfeste til gnr 69 bnr 817 (eiendommen til Skjervøy Båtforening) eller 

til gnr 69 bnr 65 (eiendommen til Troms Fylkeskommune og Nord-Troms vgs.) et alternativ 

som kan vurderes. Brygge 7 må da vris slik at den ligger rett mot der landfestet skal være. Et 

landfeste som anlagt på vedlagte skisse fra Skjervøy Båtforening, ansees ikke som en god 

løsning, da den vil ligge framfor gnr 69 bnr 1 fnr 41 (Eiendommen til Einarsen AS). 

 

85/15 Referat / 

RS 74/15 Nikkeby: Svar vedr. søknad om utslippstillatelse - gnr 68 bnr 37/19 2015/1054 

 


