
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 21.04.2016 

Tidspunkt: 09:15 – Møtet hevet 15.30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Reidar Mæland MEDLEM H 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Rolf-Egil Larsen Torgeir Johnsen SP 

Arne Nilssen Vidar Langeland FRP 

Peder André Amundsen (PS 

16/16) 

Ørjan Albrigtsen  KRF/KP 

 

Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt.  

Merknader til sakslisten:  

- Fungerende rådmann: sak PS 25/16 behandles før sak 21/16 

- Fungerende rådmann ønsker å orientere til sak 22/16 

- Ordfører ønsker å drøfte: 

Hytterenovasjon. 

Sportskafe. 

Sommerarbeidsplasser. 

Orientering ang. Sandøra. 

Måseplagen i kommune.  

Fylkesvei 866. 

- Ingrid Lønhaug(SV) varsler om spørsmål ang. miljø. 

 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent. 

 

 

  



Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Kjell Ove Lehne Fungerende rådmann 

Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 

Espen Li Økonomisjef 

Sissel Moksnes Fagforbundet 

Hanna Larsen Leder ungdomsrådet 

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   Rolf Egil Larsen   Ingrid Lønhaug 

 

  



Intensjonsavtaler kommunereform: 
Ordfører orienterte i saken.  

Innspill tillegg til avtalen: 

 Punkt 6, infrastruktur: Arnøy- og Laukøyforbindelsen, samt skredsikring rundt 

Singla. Viktig at hurtigbåtavganger og hurtigruteavganger består. 

 Skoler (inkl. videregående) og sykehjem i de enkelte kommunene må forbli i samme 

kommune. 

 Forslag på navn: Skjervø 

 Forslag på tettsted: Skjervøy 

 

Skjervøy.no: 

Prosjektleder Silja Karlsen fra Plasi AS orienterte i saken.  

- Bakgrunnen for prosjektet, Brynebyen ble presentert. 

- Organisasjonsmodell, visjon og mål 

- Videre finansiering og videre arbeid med prosjekt inn i eventuell driftsfase.  

 

Status renovering Skjervøy ungdomsskole:  

Prosjektleder Terje Tretten orienterte i saken.  

- EPC-prosjektet: Er nå i tredje fase, første driftsfase.  

- Skjervøy ungdomsskole: Orienterer om hva som er gjort i/på bygget, og hva som 

gjenstår.  

- Anbudsrunde 1 og 2 er gjennomført og/eller påbegynt. Anbudsrunde 3 er nå ute på 

doffin, anbudsfrist 2.mai. Anbudsrunde 4 skal ut i nærmeste fremtid.   

- Brannteknisk oppgradering pågår. 

 

Hytterenovasjon: 

Varaordfører Irene Toresen orienterte i saken.  

- Har vært i kontakt med andre kommuner/firma ang. prosedyrer rundt hytterenovasjon. 

- Anbefalingen er å fortsette med den hytterenovasjonen som er nå. Kan eventuelt se på 

intervallene på tømming rundt de mest belastede områdene samt tilgjengelighet på 

containerne.  

 

Sportskafe: 

Varaordfører Irene Toresen orienterte i saken.  

- Igangsatt arbeid med tømming og rydding, arbeidet med oppussingen er startet. 

 

Sommerarbeidsplasser:  

Varaordfører Irene Toresen orienterte i saken. 

- Helse- og omsorgsområdet 

- Ungdomsfiske 

- Flere arbeidsplasser for ungdom 

 

Orientering ang. Sandøra: 

Ordfører orienter i saken. 

 

Måseplagen i kommunen:  

Ordfører og fungerende rådmann orienterte i saken. 

- I fjord ble det søkt om å få plukke egg, ble ikke plukket ned mange. 

- Har tiltak på en treårsperiode til å plukke egg.  

- Ordfører og varaordfører jobber videre med saken. 

 

 



Miljøgruppen: 
Ingrid Lønhaug(SV) lurer på om det kan frigjøres økonomiske midler for å gjøre noe med 

søppel som må bort i løpet av våren/sommeren? Og hva kommunen har mulighet å bidra med 

tanke på arbeidskraft. 

Fungerende rådmann svarer at ang. midler er det usikkert. Ordfører vil se om dette kan la seg 

gjør, og forklarer at kommunen skal være behjelpelig med søppelaksjonen.  

 

Fylkesvei 866: 
Statens vegvesen har i grunnlaget til nasjonal transportplan foreslått at fylkesvei 866 skal bli 

riksvei.  

  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

16/16 Eierskapsdrøfting Skjervøy ASVO   

O Presentasjon av Skjervøy.no   

O Intensjonsavtaler kommunereform   

O Status renovering Skjervøy ungdomskole   

17/16 Oppfølgingsrapport nr 2 2016-19  2016/41 

18/16 Kommuneplanens arealdel 2015-2027, 

sluttbehandling. 

 2015/70 

19/16 Opprettelse av Skjervøy kommunes faste 

byggekomite samt underliggende plankomite. 

 2016/97 

20/16 Bruk av reservert kontrakt grøntanlegg i Skjervøy 

kommune 

 2015/915 

21/16 Deling av eiendommen gnr 60 bnr 54 i Geitvika  2016/84 

22/16 Lars Hallensvei 12 og 14: Vedtak om 

dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan 

for Vågvannet til bygging av dobbel garasje gnr 

69 bnr 693 og bnr 638 

 2016/174 

23/16 Laukslatta: Søknad om dispensasjon fra 

kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 

kommune fra formålet ferdsel til 

akvakulturformål gnr 66 bnr 31 

 2015/1428 

24/16 Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på 

Ratamajorda, brudd på gjeldene reguleringsplan - 

gnr 69 bnr 816 

 2015/1320 

25/16 Geitvika: Landbruks faglig uttalelse til søknad 

om deling av  eiendom - gnr 60 bnr 54 

 2016/84 

26/16 Arnøyhamn: Høringsuttalelse, etter jordloven, til 

søknad om deling av eiendommen Tronsvang - 

gnr 57 bnr 20 

 2016/144 

27/16 Referatsaker   

RS 12/16 Strandveien 62 og 64: Vedtak om 

igangsettingstillatelse av rivearbeider i 

forbindelse med ombygging av kontorlokaler til 

leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 231 

 2015/62 

RS 13/16 Strandveien 138:  Søknad om byggetillatelse, som 

selvbygger, til oppføring av  tilbygg og garasje 

gnr 69 bnr 666 

 2016/106 

RS 14/16 Strandveien 62/64: Vedtak om rammetillatelse til 

ombygging til leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 

231 

 2015/62 

RS 15/16 Rypeveien 16: Vedtak om rammetillatelse til  2016/82 



oppføring av bolig gnr 69 bnr 

RS 16/16 Ørnveien 18: Søknad om byggetillatelse, som 

selvbygger, til oppføring av  tilbygg gnr 69 bnr 

230 

 2016/152 

RS 17/16 Nordveien 41: Ferdigattest for tilbygg gnr 69 bnr 

132 9180 Skjervøy 

 2016/36 

RS 18/16 Årviksand: Vedtak tillatelse til å rive brannskadd 

bolig på gnr 64 bnr 70 

 2016/83 

RS 19/16 Søknad om dispensasjon for kjøring til Nord 

Rekvika 

 2015/1352 

RS 20/16 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon 

for kjøring Årviksand til Nord-Rekvik 

 2015/1352 

RS 21/16 Skjervøy: Svar på søknad om dispensasjon for 

kjøring med snøscooter fra parkeringsplass ved 

kirkegården på Skjervøy til Isakeidet langs 

traseen til veien til Isakeidet 

 2015/1352 

RS 22/16 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon 

for kjøring Årviksand til Nord-Rekvik 

 2015/1352 

RS 23/16 Geitvika: Svar på søknad om dispensasjon for 

kjøring fra Akkarvik til Geitvika 

 2015/1352 

RS 24/16 Vorterøy: Svar på søknad om dispensasjon for 

kjøring fra Vorterøyskagen til Myreng i traseen til 

kommunal vei 

 2015/1352 

RS 25/16 Kågen: Dispensasjon for kjøring med snøscooter i 

forbindelse med telling av elg 12 og 13 mars 

2016 på Kågen 

 2015/1352 

RS 26/16 Ang vedtak om fritak fra båndtvang  gjort 

28.01.2016 - gnr 54 bnr 3 - Kågen 

 2015/419 

RS 27/16 Arnøyprøven 2016: Svar på søknad om 

dispensasjon fra regler om båndtvang 

 2015/419 

 

 

  



Presentasjon av Skjervøy.no 

Intensjonsavtaler kommunereform 

Status renovering Skjervøy ungdomskole 

 

16/16 Eierskapsdrøfting Skjervøy ASVO / 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurdering av Ørjan Albrigtsen(KrF/KP) 

- Ørjan Albrigtsen (KrF/KP) enstemmig erklært inhabil som styremedlem i Skjervøy 

ASVO, og fratrådte i saken. 

- Peder André Amundsen trer inn som vara.  

 

Daglig leder Johan Pedersen og styreleder Halvar solheim orienterte i saken. 

 

Vedtak: 

- Eierskapsdrøftingen enstemmig tatt til etterretning.  

Vedtak:  

Eierskapsdrøftingen enstemmig tatt til etterretning 

 

17/16 Oppfølgingsrapport nr 2 2016-19 2016/41 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Forslag til endring av punkt 1 fra AP, KrF/KP og SV: 

 

- De setningene som er markert med rødt foreslås fjernet. (fra 100 000 er bevilga) 

Formannskapet påpeker viktigheten av at prosjekteringsarbeidet for oppgradering/utskifting av 

vann- og avløpsnettet i eideveien og Kirkegårdsveien starter opp. Dette arbeidet bør være ferdig 

slik at kommunestyret kan fatte vedtak om finansiering høsten 2016. Siden prosjektet kan bli 

stort, bør ei prioriteringsliste legges frem for kommunestyret. 

 

Siden teknisk har ei svært arbeidsbelastning bør denne prosjekteringsbistanden kjøpes eksternt.  

 

Forslag angående punkt 7 fra Ingrid Lønhaug(SV): 

Handlingsdelen i boligsosialhandlingsplan ønskes gjennomgått som egen politisk sak i senere 

møte. 

 

Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet tar rapporten til etterretning.  



 

Punkt 1: 

De setningene som er markert med rødt foreslås fjernet. (fra 100 000 er bevilga) 

 

Formannskapet påpeker viktigheten av at prosjekteringsarbeidet for oppgradering/utskifting av 

vann- og avløpsnettet i eideveien og Kirkegårdsveien starter opp. Dette arbeidet bør være ferdig 

slik at kommunestyret kan fatte vedtak om finansiering høsten 2016. Siden prosjektet kan bli 

stort, bør ei prioriteringsliste legges frem for kommunestyret. 

 

Siden teknisk har ei svært arbeidsbelastning bør denne prosjekteringsbistanden kjøpes eksternt.  

 

Punkt 7: 

Handlingsdelen i boligsosialhandlingsplan ønskes gjennomgått som egen politisk sak i senere 

møte. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet tar rapporten til etterretning.  

 

18/16 Kommuneplanens arealdel 2015-2027, sluttbehandling. 2015/70 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Tillegg til innstillingen fra administrasjonen: 

 Vedtaket begrunnes også med at det den 19. oktober ble gjennomført et møte mellom 

Skjervøy kommune, ved Eivind Mathisen og Svein Solberg, Sametinget og 

Fylkesmannen i Troms. Målet med møtet var å få Sametinget til å trekke innsigelsen. 

Konklusjonen fra dette møtet var at Sametinget opprettholder sin innsigelse 

 

Generell oppfordring fra formannskapet: 

- Gjennomgang av planen for å se om det må gjøres mindre korrigeringer før behandling i 

kommunestyret. Kart må også legges ved til kommunestyre saken.  

 

Innstillingen med tillegg fra administrasjonen, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Sametinget tilfølge på siste setning i § 3.3, i 

planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2015-2027. § 3.3 som sier at «Framtidig 

fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen 

gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 

Siste del av § 3.3, med følgende ordlyd: «Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter» unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Begrunnelse: Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den legger 

for strenge begrensinger på hva kommunen kan tillate og ikke tillate. Skjervøy kommune mener 

at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en måte som ivaretar 

andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, kulturminnevern, 



strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» er med på å 

opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende bygder.  

 

Vedtaket begrunnes også med at det den 19. oktober ble gjennomført et møte mellom Skjervøy 

kommune, ved Eivind Mathisen og Svein Solberg, Sametinget og Fylkesmannen i Troms. Målet 

med møtet var å få Sametinget til å trekke innsigelsen. Konklusjonen fra dette møtet var at 

Sametinget opprettholder sin innsigelse 

 

Skjervøy kommunestyre kan heller ikke se at den beskjedne hyttebygginga som finner sted i 

Skjervøy er til hinder eller til sjenanse for utøvelse av reindrift i kommunen. Vedtaket begrunnes 

også med at det ikke er kommet innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, som er 

innsigelsesmyndighet når det gjelder utøvelse av reindrift. 

 

Skjervøy kommunestyre viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og vedtar kommuneplanens 

arealdel for Skjervøy kommune 2015 – 2027. 

 

Skjervøy kommunestyre ber administrasjon om å legge fram en sak med fokus på 

Arnøy/Laukøyforbindelsen hvor fastlandsforbindelse til Kågen vektlegges. Det bør komme fram 

vurderinger på hvilket plangrunnlag som er mest hensiktsmessig for dette. Rullering av 

eksisterende arealplan eller utarbeidelse av egen reguleringsplan? 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Sametinget tilfølge på siste setning i § 3.3, i 

planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2015-2027. § 3.3 som sier at «Framtidig 

fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen 

gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 

Siste del av § 3.3, med følgende ordlyd: «Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter» unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Begrunnelse: Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den legger 

for strenge begrensinger på hva kommunen kan tillate og ikke tillate. Skjervøy kommune mener 

at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en måte som ivaretar 

andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, kulturminnevern, 

strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» er med på å 

opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende bygder.  

 

Skjervøy kommunestyre kan heller ikke se at den beskjedne hyttebygginga som finner sted i 

Skjervøy er til hinder eller til sjenanse for utøvelse av reindrift i kommunen. Vedtaket begrunnes 

også med at det ikke er kommet innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, som er 

innsigelsesmyndighet når det gjelder utøvelse av reindrift. 

 

Skjervøy kommunestyre viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og vedtar kommuneplanens 

arealdel for Skjervøy kommune 2015 – 2027. 

 

Skjervøy kommunestyre ber administrasjon om å legge fram en sak med fokus på 

Arnøy/Laukøyforbindelsen hvor fastlandsforbindelse til Kågen vektlegges. Det bør komme fram 

vurderinger på hvilket plangrunnlag som er mest hensiktsmessig for dette. Rullering av 

eksisterende arealplan eller utarbeidelse av egen reguleringsplan? 



19/16 Opprettelse av Skjervøy kommunes faste byggekomite samt 

underliggende plankomite. 2016/97 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Forslag fra Høyre og FRP fremmet av Reidar Mæland: 

 Byggekomiteen skal bestå av tre politikere (ikke ordfører), Teknisk sjef, etatsleder og 

prosjektleder.  

 

Forslag på politikerrepresentant fra SP: 

 Torgeir Johnsen (SP) 

 

Forslag på politikerrepresentant fremmet av Øystein Skallebø: 

 Einar Lauritzen (AP) 

 

Votering forslag fra Høyre og FRP mot innstillingen: 

- Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer 

 

Votering: 

- Innstillingen med forslag til politikerrepresentanter enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Skjervøy kommune oppretter en fast byggekomite for alle større byggprosjekt i kommunal regi. 

Byggekomiteen skal ha mandat til å følge opp et byggeprosjekt fra A til Å etter at Skjervøy 

kommunestyre har fastsatt rammebetingelse for prosjektet. Byggekomiteen rapporterer direkte 

til kommunestyre. For å avhjelpe byggekomiteen opprettes det parallelt med byggekomiteen en 

plankomite for hvert enkelt byggeprosjekt som skal ha ansvar for det faglige innholdet i 

byggeprosjektet. Plankomiteen rapporterer direkte til byggekomiteen.  

 

Skjervøy kommunes faste byggekomiteen skal bestå av: 

 

(Leder) Ordfører 

(Medlem) Torgeir Johnsen og Einar Lauritzen 

(Medlem) Teknisk sjef 

(Medlem) Etatsleder ihht type bygg 

(Sekretær) Prosjektleder 

 

Etatslederen som er under de ulike byggeprosjekter har ansvar med å opprette, lede og 

sammensette plankomiteen.   

 

 

Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommune oppretter en fast byggekomite for alle større byggprosjekt i kommunal regi. 

Byggekomiteen skal ha mandat til å følge opp et byggeprosjekt fra A til Å etter at Skjervøy 

kommunestyre har fastsatt rammebetingelse for prosjektet. Byggekomiteen rapporterer direkte 

til kommunestyre. For å avhjelpe byggekomiteen opprettes det parallelt med byggekomiteen en 

plankomite for hvert enkelt byggeprosjekt som skal ha ansvar for det faglige innholdet i 

byggeprosjektet. Plankomiteen rapporterer direkte til byggekomiteen.  

 



Skjervøy kommunes faste byggekomiteen skal bestå av: 

 

(Leder) Ordfører 

(Medlem) 2 Politikkere 

(Medlem) Teknisk sjef 

(Medlem) Etatsleder ihht type bygg 

(Sekretær) Prosjektleder 

 

Etatslederen som er under de ulike byggeprosjekter har ansvar med å opprette, lede og 

sammensette plankomiteen.   

 

20/16 Bruk av reservert kontrakt grøntanlegg i Skjervøy kommune 2015/915 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Forslag til presisering av listen over grøntanlegg fremmet av Rolf Egil Larsen(SP) 

 På grøntanlegg ved helsesenteret fjernes «etter behov» 

 Grøntanlegg ved havna i Arnøyhamn og Barnehage/minnestøtte i Årviksand. 

 

Formannskapet ønsker at kulepunktene fra saksfremlegget legges inn i vedtaket.  

 

Votering: 

- Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Votering for kulepunkter inn i vedtaket: 

- Kulepunktene enstemmig vedtatt. 

 

Votering for presisering av liste fra Rolf Egil Larsen(SP): 

- Vedtatt mot 2 stemmer 

Vedtak: 

Skjervøy kommune legger vedlikehold av grøntanlegg ut som begrenset konkurranse ihht 

forskrift om offentlig anskaffelse (FOA) § 3-12 (reserverte kontrakter) 

 

Foretakene ASVO Skjervøy, ASVO Nordreisa og ASVO Kvænangen forespør om pristilbud på 

vedlikehold av grøntarealene på Skjervøy kommune for perioden 01.05.16 til 01.09.16 med opsjon 

for 1+1+1 år til og med år 2019. 

 

Billigste tilbyder får oppdraget med å vedlikeholde Skjervøy kommunes grøntareal for perioden 

01.05.16 til 01.09.16 med opsjon for 1+1+1 år til og med 2019 

 
Det etterspør pris på følgende grøntanlegg i Skjervøy kommune for avtaleperioden 01.05.16 til 

01.09.16 med opsjon for 1+1+1 år til og med 2019:  

 Grøntanlegg/plen ved pumpestasjon terminalområde 

 Grøntanlegg/plen ved Seppolaparken og rådhuset mot Skoleveien 

 Grøntanlegg/plen rundt bygning Skoleveien 2-4 

 Grøntanlegg/plen mellom Strandveien og Havnegata vis a vis hotellet 

 Grøntanlegg/plen mellom Skoleveien - Eideveien og Kirkegårdsveien 

 Grøntanlegg/plen trekant ved Kirkegården 



 Flagging av 85 små flagg på strekningen Rema 1000-DS kaia på 17 mai og 

konfirmasjonshelgen 

 Søppeltømming av bokser gjennom sentrum av Skjervøy 

 Plukking av søppel strekningen Rema 1000-til DS kaia gjennom sentrum 

 Grøntanlegg/plen ved Helsesenteret. 

 Det bes om timepris for reparasjoner av vinterskader på ovenstående grøntanlegg/plener 

 Foretakene er selv ansvarlig for inntak av personell (sommerarbeidsplasser) 

 Foretaket er selv ansvarlig for å holde og vedlikeholde utstyr. 

 På grøntanlegg ved helsesenteret fjernes «etter behov» 

 Grøntanlegg ved havna i Arnøyhamn og Barnehage/minnestøtte i Årviksand. 

 

Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommune legger vedlikehold av grøntanlegg ut som begrenset konkurranse ihht 

forskrift om offentlig anskaffelse (FOA) § 3-12 (reserverte kontrakter) 

 

Foretakene ASVO Skjervøy, ASVO Nordreisa og ASVO Kvænangen forespør om pristilbud på 

vedlikehold av grøntarealene på Skjervøy kommune for perioden 01.05.16 til 01.09.16 med opsjon 

for 1+1+1 år til og med år 2019. 

 

Billigste tilbyder får oppdraget med å vedlikeholde Skjervøy kommunes grøntareal for perioden 

01.05.16 til 01.09.16 med opsjon for 1+1+1 år til og med 2019 

 

21/16 Deling av eiendommen gnr 60 bnr 54 i Geitvika 2016/84 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

Søknad fremmet av Nord- Troms jordskifterett om deling av eiendommen 60/54 i Geitvika på 

Arnøya godkjennes som omsøkt. 

 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at delingen ikke vil komme i konflikt med andre 

arealbruksinteresser.   

 

Teknisk sjefs innstilling 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

Søknad fremmet av Nord- troms jordskifterett om deling av eiendommen 60/54 i Geitvika på 

Arnøya godkjennes som omsøkt. 

 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at delingen ikke vil komme i konflikt med andre 

arealbruksinteresser.   

 



22/16 Lars Hallensvei 12 og 14: Vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i 

reguleringsplan for Vågvannet til bygging av dobbel garasje gnr 69 bnr 693 

og bnr 638 2016/174 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

Reguleringsplan for Vågvann 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Presisering fra teknisk sjef: 

 Kulepunkt 1 gjelder eiendommen gnr 69 bnr 693. 

 Kulepunkt 2 vil størrelsen økes til 100 m2. 

 Følgende tekst fjernes: I tillegg har det i boligfeltet gitt dispensasjon for tilsvarende forhold 

tidligere. 

 Et nytt avsnitt. Dispensasjonen gis med forbehold om at naboer ikke har innvendinger 

mot tiltaket. 

 

Innstillingen med presiseringen av teknisk sjef, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap eierne av Lars Hallens 

vei 12 og 14 følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Vågvann:  

 Fra pkt 5 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 20 opptil 32 % for 

eiendommen gnr 69 bnr 693.  

 Fra pkt 7 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 35 m2 til 100 m2.  

 

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.  

 

Eierne av Lars Hallens vei 12 og 14 må fremme egen byggesøknad og eventuelt rivesøknad av 

eksisterende garasjer som behandles administrativt.  

 

Denne delen av vedtaket begrunnes med at dobbelgarasjen er å betrakte som et byggverk på 98 

m2 hvor bl.a. branskillevegg må bygges. Byggverket krever og at det søkes om ansvarsretter. 

 

Dispensasjonen gis med forbehold om at naboer ikke har innvendinger mot tiltaket. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap eierne av Lars Hallens 

vei 12 og 14  følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Vågvann: 

 

 Fra pkt 5 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 20 opptil 32 %. 

 Fra pkt 7 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 35 m2 til 50 m2. 

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 

lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 

dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 



ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Eierne av Lars Hallens vei 12 og 14 må fremme egen byggesøknad og eventuelt rivesøknad av 

eksisterende garasjer som behandles administrativt. 

 

Denne delen av vedtaket begrunnes med at dobbelgarasjen er å betrakte som et byggverk på 98 

m2 hvor bl.a. branskillevegg må bygges. Byggverket krever og at det søkes om ansvarsretter. 

 

23/16 Laukslatta: Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Nordreisa og 

Skjervøy kommune fra formålet ferdsel til akvakulturformål gnr 66 bnr 31 

2015/1428 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Administrativ endring: Arnøy Laks AS endres til Arnøy Laks Slakteri AS 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Arnøy Laks Slakteri AS dispensasjon fra 

Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommune område (F2) H7 ferdsel til Akvakulturformål 

(A) for etablering av slaktemerder som omsøkt.  

 

Vedtaket begrunnes med at utviding av akvakulturområdet ikke vil være i strid med intensjonene i 

kystsoneplanen til Skjervøy kommune. 
 

Teknisk sjefs innstilling innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Arnøy Laks AS dispensasjon fra 

Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommune område (F2) H7 ferdsel til 

Akvakulturformål (A) for etablering av slaktemerder som omsøkt. 

 

Vedtaket begrunnes med at utviding av akvakulturområdet ikke vil være i strid med 

intensjonene i kystsoneplanen til Skjervøy kommune. 

 

24/16 Alfheimveien 6: Klagesak utbygninga på Ratamajorda, brudd på 

gjeldene reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 2015/1320 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Skjervøy formannskap har med hjemmel i forvaltningsloven § 33 vurdert klagen fra Anna 

Ratama, datert 23.12.2015, og kommet fram til at det ikke er noen momenter som skulle tilsi ny 

behandling og omgjøring av vedtak gjort 30.11.2015 i sak 83/15. 
 



Vedtaket begrunnes med at Skjervøy formannskap ikke er enig med klager om at tiltaket har 

endret fra å være midlertidig, til varig tiltak. Fyllingen som den opprinnelig framstod er planert 

og bryter ikke med regulert formål som anført i klagen. FF2 området som det framstår er etter 

Skjervøy formannskap sitt skjønn ikke til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv og til vesentlig 

ulempe for omgivelsene.  

 

Skjervøy Formannskap opprettholder sitt vedtak gjort 30.11.2015, sak 83/15 som lyder slik:  

 

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. 

 

Vedtaket er begrunnet med at FF2 området er eiet av tiltakshaver. Tiltakshaver har brukt dette 

området til midlertidig plassering av masser i forbindelse med gravearbeider i forbindelse med 

bygging av hus. Tiltakshaver fikk delvis medhold fra Fylkesmannen i Troms i vedtak datert 

23.06.2013 om at reguleringsplanen får ikke virkning for midlertidige tiltak (fylling). 

 

 Vedtaket begrunnes også med at det som er igjen av fyllingen, etter at planeringsarbeid er 

utført, ikke er til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv eller være til vesentlig ulempe for 

omgivelsene utover det 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 dette er 

satt til 10.06.2016. 

 

En kan heller ikke se at nevnte planeringsarbeider på område FF2 er i strid med gjeldende 

reguleringsplan. Skjervøy kommune betrakter planeringsarbeidet, etter det er rettet opp jfr. 

vedtak i Skjervøy Formannskap, 30.11.2015, som et arbeid som er unntatt søknadsplikt jfr. 

byggesaksforskriften § 4-1. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling, jf. Forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Formannskapet gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy formannskap har med hjemmel i forvaltningsloven § 33 vurdert klagen fra Anna 

Ratama, datert 23.12.2015, og kommet fram til at det ikke er noen momenter som skulle tilsi ny 

behandling og omgjøring av vedtak gjort 30.11.2015 i sak 83/15. 
 



Vedtaket begrunnes med at Skjervøy formannskap ikke er enig med klager om at tiltaket har 

endret fra å være midlertidig, til varig tiltak. Fyllingen som den opprinnelig framstod er planert 

og bryter ikke med regulert formål som anført i klagen. FF2 området som det framstår er etter 

Skjervøy formannskap sitt skjønn ikke til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv og til vesentlig 

ulempe for omgivelsene.  

 

Skjervøy Formannskap opprettholder sitt vedtak gjort 30.11.2015, sak 83/15 som lyder slik:  

 

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. 

 

Vedtaket er begrunnet med at FF2 området er eiet av tiltakshaver. Tiltakshaver har brukt dette 

området til midlertidig plassering av masser i forbindelse med gravearbeider i forbindelse med 

bygging av hus. Tiltakshaver fikk delvis medhold fra Fylkesmannen i Troms i vedtak datert 

23.06.2013 om at reguleringsplanen får ikke virkning for midlertidige tiltak (fylling). 

 

 Vedtaket begrunnes også med at det som er igjen av fyllingen, etter at planeringsarbeid er 

utført, ikke er til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv eller være til vesentlig ulempe for 

omgivelsene utover det 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 dette er 

satt til 10.06.2016. 

 

En kan heller ikke se at nevnte planeringsarbeider på område FF2 er i strid med gjeldende 

reguleringsplan. Skjervøy kommune betrakter planeringsarbeidet, etter det er rettet opp jfr. 

vedtak i Skjervøy Formannskap, 30.11.2015, som et arbeid som er unntatt søknadsplikt jfr. 

byggesaksforskriften § 4-1. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling, jf. Forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

 

25/16 Geitvika: Landbruks faglig uttalelse til søknad om deling av eiendom - 

gnr 60 bnr 54 2016/84 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

Formannskapet viser til Jordlovens §12 og godkjenner fradeling søknad fra   

Nord - Troms jordskifterett som ett ledd i en pågående jordskiftesak. Fradeling av parsellene er 

et resultat av rettsforlik i saken hvor kravet er oppløsning av personlig sameie på gnr/bnr 60/54 

med 13 medeiere. 

 

Vedtaket begrunnes med at eiendommen har 2,05 daa jordekt fastmark, 60,4 daa skrinn 

fastmark og 66,4 daa uproduktiv skog. Dette arealet har ikke vært nyttet på mer enn 30 år i 

jordbrukssammenheng. Etter reglene er ikke noe av arealet på eiendommen å betrakte som 

dyrka jord. 

Teknisk sjefs innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet viser til Jordlovens §12 og godkjenner fradeling søknad fra   

Nord - Troms jordskifterett som ett ledd i en pågående jordskiftesak. Fradeling av parsellene er 

et resultat av rettsforlik i saken hvor kravet er oppløsning av personlig sameie på gnr/bnr 60/54 

med 13 medeiere. 

 

Vedtaket begrunnes med at eiendommen har 2,05 daa jordekt fastmark, 60,4 daa skrinn fastmark 

og 66,4 daa uproduktiv skog. Dette arealet har ikke vært nyttet på mer enn 30 år i 

jordbrukssammenheng. Etter reglene er ikke noe av arealet på eiendommen å betrakte som 

dyrka jord. 

 

26/16 Arnøyhamn: Høringsuttalelse, etter jordloven, til søknad om deling av 

eiendommen Tronsvang - gnr 57 bnr 20 2016/144 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i Jordlovens §§ 9 og 12 gjøres følgende vedtak: 

Skjervøy formannskap har ingen merknader til at dyrkbar jord, ca. 3 daa omdisponeres til 

boligtomter og at omsøkt fradeling gjøres. 

 

Vedtaket begrunnes med at i landbrukssammenheng er eiendommen svært liten. Den dyrkbare 

jorda som berøres, 3 daa, er så lite at det ikke har interesse som tilleggsjord for andre. At 

arealet ikke har ikke vært nyttet i jordbrukssammenheng siden 1966 er også vektlagt.  

 

Teknisk sjefs  innstilling 

Med hjemmel i Jordlovens §§ 9 og 12 gjøres følgende vedtak: 

Skjervøy formannskap har ingen merknader til at dyrkbar jord, ca. 3 daa omdisponeres til 

boligtomter og at omsøkt fradeling gjøres. 

 

Vedtaket begrunnes med at i landbrukssammenheng er eiendommen svært liten. Den dyrkbare 

jorda som berøres, 3 daa, er så lite at det ikke har interesse som tilleggsjord for andre. At arealet 

ikke har ikke vært nyttet i jordbrukssammenheng siden 1966 er også vektlagt.  



 

27/16 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 

Referatsakene enstemmig referert.  

 



RS 12/16 Strandveien 62 og 64: Vedtak om igangsettingstillatelse av rivearbeider i 

forbindelse med ombygging av kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 231 

2015/62 

RS 13/16 Strandveien 138:  Søknad om byggetillatelse, som selvbygger, til oppføring av  

tilbygg og garasje gnr 69 bnr 666 2016/106 

RS 14/16 Strandveien 62/64: Vedtak om rammetillatelse til ombygging til leiligheter i 2. 

etasje gnr 69 bnr 231 2015/62 

RS 15/16 Rypeveien 16: Vedtak om rammetillatelse til oppføring av bolig gnr 69 bnr 

2016/82 

RS 16/16 Ørnveien 18: Søknad om byggetillatelse, som selvbygger, til oppføring av  tilbygg 

gnr 69 bnr 230 2016/152 

RS 17/16 Nordveien 41: Ferdigattest for tilbygg gnr 69 bnr 132 9180 Skjervøy 2016/36 

RS 18/16 Årviksand: Vedtak tillatelse til å rive brannskadd bolig på gnr 64 bnr 70 2016/83 

RS 19/16 Søknad om dispensasjon for kjøring til Nord Rekvika 2015/1352 

RS 20/16 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Årviksand til Nord-

Rekvik 2015/1352 

RS 21/16 Skjervøy: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring med snøscooter fra 

parkeringsplass ved kirkegården på Skjervøy til Isakeidet langs traseen til veien til 

Isakeidet 2015/1352 

RS 22/16 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Årviksand til Nord-

Rekvik 2015/1352 

RS 23/16 Geitvika: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring fra Akkarvik til Geitvika 

2015/1352 

RS 24/16 Vorterøy: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring fra Vorterøyskagen til 

Myreng i traseen til kommunal vei 2015/1352 

RS 25/16 Kågen: Dispensasjon for kjøring med snøscooter i forbindelse med telling av elg 

12 og 13 mars 2016 på Kågen 2015/1352 

RS 26/16 Ang vedtak om fritak fra båndtvang  gjort 28.01.2016 - gnr 54 bnr 3 - Kågen 

2015/419 

RS 27/16 Arnøyprøven 2016: Svar på søknad om dispensasjon fra regler om båndtvang 

2015/419 

 


