
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 13.09.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 14:55 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen (permisjon fra 
og med PS 61/17) 

VARAORDFØRER AP 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Reidar Mæland MEDLEM H 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rolf Egil Larsen Torgeir Johnsen SP 
   

 
Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt.  
Merknader til sakslisten:  

- Rådmannen ønsker presisering rundt reparasjon flytebrygge 2. Dette tas opp til 
behandling som ordinær sak, og tildeles saksnummer PS 61/17. 

- Rolf Egil Larsen (SP) ønsker svar ang. brøytekontrakter 
- Reidar Mæland (H) ønsker svar ang. barnetallsutvikling og barnehage Prestegårdsjorda. 
- Vidar Langeland (FRP) ønsker svar ang. tomt Fiskenes, avkjørsler v/midlertidig 

barnehage og brøyting fram til nytt anbud er avklart.  
- Permisjonssøknad Irene Toresen (AP) 
 Sakslisten med merknader, enstemmig vedtatt.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk etat 
Espen Li Økonomisjef 
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   Ingrid Lønhaug   Reidar Mæland  



Status kirkelig fellesråd/investeringsbehov  
Kirkeverge Magnar Solbakken orienterte ang. økonomi, budsjett og investeringsbehov 
fremover. Solbakken ga også oversikt over status Skjervøy kirke, Arnøy kirke, kirkegårdene og 
maskinparken.  
Det ble orientert om status for nytt menighetshus i strandveien.  
 
Forberedende drøftinger til høstens budsjettarbeid 
Rådmannen og etatsjefene orienterte i saken. 
 
Strategi for samarbeid i Nord-Troms 
Ordfører og rådmann orienterte i saken.  
Regionrådet er i en prosess for å se på organiseringen av de interkommunale samarbeidene.  
Dette vil komme til politisk behandling i kommunene.  
 
Interkommunal innkjøpstjeneste: 
Rådmannen ønsker signal fra formannskapet om Skjervøy kommune skal være med videre i 
dette samarbeidet..  
 
Formannskapet ber en evaluering av innkjøpstjenesten som sak til kommunestyret i oktober.  
 
Permisjonssøknad Irene Toresen (AP) 
Representanten søker om permisjon fra kl 13:15. 
Permisjon fra og med sak PS 61/17, enstemmig innvilget.  
 
Spørsmål ang. krav brøytekontrakter fra Rolf Egil Larsen (SP): 
Ang. krav til materiell (skuffel på 5 kubikk) i anbudet som gjør at man ikke kan bruke traktor.  
Kan man med den fristen som er igjen på anbudet fjerne dette kravet? 
 
Teknisk sjef svarte: 
I kravet om materiell er det skrevet «ca». Dette gir rom for vurderinger og er dermed ikke et 
absolutt krav.  
 
Spørsmål ang. barnetall og barnehage Prestegårdsjorda fra Reidar Mæland (H): 
Representanten trakk spørsmålet da det ble orientert om under orienteringssaken: forberedende 
drøftinger til høstens budsjettarbeid.  
 
Spørsmål fra Vidar Langeland (FRP): 
Ang. brøyting i Skjervøy kommune: 
Hva gjøres med brøyting av kommunale veier fram til nytt anbud er på plass? 
 
Teknisk sjef svarte: 
Det er tatt kontakt med entreprenørene som har brøytet rodene fram til våren 2017, med 
spørsmål om muligheten for at de kan brøyte rodene fram til 15.11.17 med opsjon til 
01.01.2018. 
 
Ang. tomt på Fiskenes: 
Det ønskes orientering om status for tomt på Fiskenes. 
 
Teknisk sjef orienterte: 
 Saken om tomten på Fiskenes ble behandlet i kommunestyret 14.juni 2017 i sak PS 47/17. Det 
ble her vedtatt at tomten skal innarbeides i sentrumsplanen.  
 



Ang. avkjørsler ved midlertidig barnehage i skoleveien 2: 
Det ser ut til at det er kommet flere avkjørsler ved siden av den midlertidige barnehage, er disse 
omsøkt? 
 
Teknisk sjef svarte: 
Disse er ikke omsøkt, og det er ikke gitt utkjørselstillatelse.  
 
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Status kirkelig fellesråd og investeringsbehov 
v/Magnar Solbakken 

  

O Forberedende drøftinger til høstens budsjettarbeid   
O Strategi for regionalt samarbeid i Nord-Troms   
57/17 Klage på vedtak gjort i f-sak 49/17  2015/140 
58/17 Eideveien 11: søknad om oppføring av garasje og 

dispensasjon fra reguleringsplanen for St. 
Hanshaugen - gnr 69 bnr 1 festetomtnr 78 

 2017/304 

59/17 Søknad om tilleggsareal  2017/312 
60/17 Detaljregulering for Vågvann trelasthandel, 1. 

gangs behandling 
 2017/62 

61/17 Referat   
RS 57/17 Kommuneplanens arealdel 2015-2027: Etter 

meklingsmøte med Sametinget 01.11.2016 
 2015/70 

RS 58/17 Strandveien 4: Søknad om tillatelse i ett trinn  i 
forbindelse med bygging av garasjeanlegg  på gnr 
69 bnr 1 fnr 825 

 2017/331 

RS 59/17 Verftsveien 9: Søknad om byggetillatelse, uten 
ansvarsrett, til bygging av garasje - gnr 69 bnr 
528 

 2017/67 

RS 60/17 Strandveien 39: Søknad om tillatelse uten 
ansvarsrett til oppføring av tilbygg på 
Kulturhuset- gnr 70 bnr 6 

 2017/119 

RS 61/17 Strandveien 40: Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Skjervøy sentrum og søknad 
om bruksendring   av tidligere lokaler til nærradio 
til leilighet - gnr 69 bnr 3 

 2017/263 

RS 62/17 Kirkegårdsveien 22: Søknad om byggetillatelse, 
uten ansvarsrett, til bygging av tilbygg med 
soverom og inngangsparti, samt ombygging av 
bod i sokkeletasje til kjellerstue med kjøkken - 
gnr 69 bnr 285 

 2017/274 

RS 63/17 Kirkegårdsveien 54: Søknad om dispensasjon fra 
utnyttelsesgrad og om tillatelse i ett trinn til 
bygging av tilbygg og altan -gnr 69 bnr 601 

 2017/259 

RS 64/17 Øvre Ringvei 11 C: Søknad om tillatelse uten 
ansvarsrett til oppføring av tilbygg/inngangsparti 
- gnr 69 bnr 812 

 2017/242 

RS 65/17 Idrettsveien 2: Søknad om bruksendring av 1 
etasje, fra kontor til bolig, på eksisterende 
bruksenhet - gnr 69 bnr 738 

 2017/293 



RS 66/17 Industriveien 2: Svar på søknad om midlertidig 
brukstillatelse gnr 69 bnr 65 

 2016/198 

RS 67/17 Industriveien 19: Uttalelse -  etablering av 
båtopptrekk - gnr 69 bnr 771 

 2017/206 

RS 68/17 Ørnveien 22: Søknad om tillatelse i ett trinn til 
bygging av bolig - gnr 69 bnr 264 

 2017/202 

RS 69/17 Akkarvik Akkarvikdalen 99: Søknad  om 
tillatelse uten ansvarsrett til bygging av garasje - 
gnr 60 bnr 96 

 2017/311 

RS 70/17 Arnøyhamn: Søknad om tillatelse i ett trinn til 
bygging av garasje gnr 57 bnr 139 

 2017/175 

RS 71/17 Fjerebakkveien 1, Årviksand: Søknad om 
igangsettingstillatelse av hele tiltaket for 
oppføring av tilbygg til utvidelse av eksisterende 
verkstedbygg - gnr 64 bnr 92 

 2015/1317 

RS 72/17 Uløybukt: Søknad om rammetillatelse til 
ombygging av bygninger tilhørende eldre 
fiskebruk til reiselivsanlegg/overnatting - gnr 45 
bnr 3 

 2017/38 

RS 73/17 Referat fra møte om ny avkjørsel til Nofi AS og 
parkeringsplasser for Coop Extra på Skjervøy 

 2017/113 

62/17 Reparasjon flytebrygge 2 - småbåthavna   
 
 

Status kirkelig fellesråd og investeringsbehov v/Magnar Solbakken 

Forberedende drøftinger til høstens budsjettarbeid 

Strategi for regionalt samarbeid i Nord-Troms 

  



57/17 Klage på vedtak gjort i f-sak 49/17 2015/140 

Saksprotokoll i Formannskap - 13.09.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknaden datert 07.03.2017 avslåes. 
Vedtaket gjort i f-sak 49/17 opprettholdes. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknaden datert 07,03,2017 avslåes. 
Vedtaket gjort i f-sak 49/17 opprettholdes. 

 

58/17 Eideveien 11: søknad om oppføring av garasje og dispensasjon fra 
reguleringsplanen for St. Hanshaugen - gnr 69 bnr 1 festetomtnr 78 2017/304 

Saksprotokoll i Formannskap - 13.09.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Christian Lembricht  
følgende dispensasjon fra reguleringsplanen for St. Hanshaugen: 
 
Fra pkt 1.5 i bestemmelsene, til å føre opp garasjen i 2 etasjer og med et bruksareal på inntil 80 
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 andre boligfeltet 
gitt dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Det er og lagt vekt på at naboer har gitt 
samtykke til tiltaket.  
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Selve byggetillatelsen vil bli behandlet administrativt. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Skjervøy formannskap Christian Lembricht  
følgende dispensasjon fra reguleringsplanen for St. Hanshaugen: 
 
Fra pkt 1.5 i bestemmelsene, til å føre opp garasjen i 2 etasjer og med et bruksareal på inntil 80 
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 andre boligfeltet 
gitt dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Det er og lagt vekt på at naboer har gitt 
samtykke til tiltaket.  
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Selve byggetillatelsen vil bli behandlet administrativt. 

 

59/17 Søknad om tilleggsareal 2017/312 

Saksprotokoll i Formannskap - 13.09.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Søknaden om kjøp av tilleggsareal godkjennes som omsøkt. 
I henhold til § 19-2 gis det dispensasjon ifra reguleringsplanen for idrettsanlegget. 
 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.  
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknaden om kjøp av tilleggsareal godkjennes som omsøkt. 
I henhold til § 19-2 gis det dispensasjon ifra reguleringsplanen for idrettsanlegget. 
 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.  
  



60/17 Detaljregulering for Vågvann trelasthandel, 1. gangs behandling 
2017/62 

Saksprotokoll i Formannskap - 13.09.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. § 12-11 legges forslag til reguleringsplan 
for Vågvannet trelasthandel bestående av plankart datert 04.09.2017, planbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 04.09.2017 ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. § 12-11 legges forslag til reguleringsplan 
for Vågvannet trelasthandel bestående av plankart datert 04,09,2017, planbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 04,09,2017 ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

 

61/17 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 13.09.2017  

Behandling: 
RS 57/17: Formannskapet ønsker at administrasjonen vurderer om denne saken skal 
sluttbehandles i kommunestyret.  
 
RS 71/17: Ordfører Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) er inhabil i saken etter forvaltningsloven § 6, og 
fratrer i saken.  
Ingrid Lønhaug (SV) velges enstemmig til setteordfører. 
 
Votering: 

- Referatsakene med merknader, enstemmig referert.  

Vedtak: 
RS 57/17: Formannskapet ønsker at administrasjonen vurderer om denne saken skal 
sluttbehandles i kommunestyret.  
 
Referatsakene med merknader, enstemmig referert.  
 



RS 57/17 Kommuneplanens arealdel 2015-2027: Etter meklingsmøte med Sametinget 
01.11.2016 2015/70 

RS 58/17 Strandveien 4: Søknad om tillatelse i ett trinn  i forbindelse med bygging av 
garasjeanlegg  på gnr 69 bnr 1 fnr 825 2017/331 

RS 59/17 Verftsveien 9: Søknad om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av garasje 
- gnr 69 bnr 528 2017/67 

RS 60/17 Strandveien 39: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til oppføring av tilbygg på 
Kulturhuset- gnr 70 bnr 6 2017/119 

RS 61/17 Strandveien 40: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skjervøy 
sentrum og søknad om bruksendring   av tidligere lokaler til nærradio til leilighet - gnr 69 
bnr 3 2017/263 

RS 62/17 Kirkegårdsveien 22: Søknad om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av 
tilbygg med soverom og inngangsparti, samt ombygging av bod i sokkeletasje til 
kjellerstue med kjøkken - gnr 69 bnr 285 2017/274 

RS 63/17 Kirkegårdsveien 54: Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og om tillatelse 
i ett trinn til bygging av tilbygg og altan -gnr 69 bnr 601 2017/259 

RS 64/17 Øvre Ringvei 11 C: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til oppføring av 
tilbygg/inngangsparti - gnr 69 bnr 812 2017/242 

RS 65/17 Idrettsveien 2: Søknad om bruksendring av 1 etasje, fra kontor til bolig, på 
eksisterende bruksenhet - gnr 69 bnr 738 2017/293 

RS 66/17 Industriveien 2: Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 65 
2016/198 

RS 67/17 Industriveien 19: Uttalelse -  etablering av båtopptrekk - gnr 69 bnr 771 
2017/206 

RS 68/17 Ørnveien 22: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av bolig - gnr 69 bnr 264 
2017/202 

RS 69/17 Akkarvik Akkarvikdalen 99: Søknad  om tillatelse uten ansvarsrett til bygging 
av garasje - gnr 60 bnr 96 2017/311 

RS 70/17 Arnøyhamn: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av garasje gnr 57 bnr 139 
2017/175 

RS 71/17 Fjerebakkveien 1, Årviksand: Søknad om igangsettingstillatelse av hele tiltaket 
for oppføring av tilbygg til utvidelse av eksisterende verkstedbygg - gnr 64 bnr 92 
2015/1317 

RS 72/17 Uløybukt: Søknad om rammetillatelse til ombygging av bygninger tilhørende 
eldre fiskebruk til reiselivsanlegg/overnatting - gnr 45 bnr 3 2017/38 

RS 73/17 Referat fra møte om ny avkjørsel til Nofi AS og parkeringsplasser for Coop 
Extra på Skjervøy 2017/113 
 



62/17 Reparasjon flytebrygge 2 - småbåthavna / 

Saksprotokoll i Formannskap - 13.09.2017  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterer at festene til flytebrygge 2 i småbåthavna er i dårlig forfatning, og må 
utbedres umiddelbart.  
Dette vil ha en kostnadsramme på ca kr 280 000,-. 
 
Saken behandles etter kommunelovens § 13 1.ledd «utvidet myndighet i hastesaker», samt 
Skjervøy kommunes reglement for politiske styringsorgan punkt 2.2.2. 
 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) på vegne av formannskapet: 
Rådmannen gis myndighet til å iverksette reparasjoner av brygge 2 innenfor en ramme på kr 
300 000,- 
 
Votering:  

- Forslaget fremmet på vegne av formannskapet, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Rådmannen gis myndighet til å iverksette reparasjoner av brygge 2 innenfor en ramme på kr 
300 000,- 


