
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 30.05.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Irene Toresen VARAORD AP 
Reidar Mæland MEDL H 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Øystein Skallebø MEDL AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   
   
   
   
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader:  
Innkalling: Ingen, møtet lovlig satt 
Saksliste:  

- Noen justeringer ift rekkefølge.  
- Ordfører melder behov for liten sak ift. Styreverv i Ymber. 

 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Espen Li Økonomisjef 
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 
Arild Torbergsen Kultur –og utdanning 
Mattis Bårnes Konsulent for politisk sekretariat, arkiv og informasjon 



 
 
 
 
 
 
 
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(Krf/KP)  Reidar Mæland(H)  Torgeir Johnsen(Sp) 
  



Habilitetsvurdering Ørjan Albrigtsen (Krf/Kp) – Eierskapsdrøfting Årvikbruket 
Erklært inhabil etter forvaltningsloven §6 b 
 
Habilitetsvurdering Irene Toresen (Ap) – Eierskapsdrøfting Årvikbruket 
Erklært inhabil etter forvaltningsloven §6 b 
 
Habilitetsvurdering, Torgeir Johnsen (Sp) – PS 33/18 
Vurderes som direkte inhabil etter § 6 b 
Erklært inhabil. 
 
Søknad om permisjon Irene Toresen (Ap) – fra ca 13.30 til 14.00 for å ta inn fagprøver. 
Innvilget. Var borte fra 14.00 – 14.50. Under sak PS 29/18.  
 
Orientering Skjervøy Kirkelige Fellesråd 
V/ kirkeverge Magnar Solbakken. Orienterte rundt driften av kirka og utvikling de siste årene ift 
økonomi, bygg, ansatte osv. SKF har gjort økonomiske kutt iht tidligere oppfordring fra 
kommunestyre, på flere områder. Viser videre til behov for mer økonomisk hjelp fra kommunen 
for å gå i balanse i 2018, samt midler til menighetssal. 
 
Orientering – Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-troms  
v/ brannsjef, Nils-Arnold Nilsen 
 
Styremedlemmer Ymber 
Roy Waage ønsker å fratre fra Ymber sitt styre. Ordfører ber om innspill til saken. Vidar Brox-
Antonsen er foreslått, ordfører ber om flere innspill før avgjørelse blir tatt. 
 
Redusering av fartsgrense, fra 50 til 30 
Ift utbyggingsplanene til NOFI kan det være aktuelt å nedsette fartsgrensen fra krysset ved Coop 
til marinaen. Formannskapet signaliserte at rådmann gjør det som må til for at NOFI skal få 
bygge ut slik det er forelagt kommunen. Om det skulle være nødvendig settes fartsgrensen ned 
til 30. 
 
Spørsmål fra Teknisk sjef: Kollagerneset og lagring 
Spørsmål om kommunen kan leie ut på Kollagerneset ift oppbevaring av krabbeteiner. Som 
følge av nytt reglement er det nå behov for dette. Forslaget støttes av formannskapet. 
 
Visit Lyngefjord: Forespørsel om å gå inn som aksjeeiere 
Selskapet har sendt forespørsel om hvordan Skjervøy kommune stiller seg ift å være aksjeeier i 
selskapet. Ordfører orienterte om forespørselen. 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 21/18 Eierskapsdrøfting Årvikbruket   
PS 22/18 Eierskapsdrøfting Skjervøy Asvo   
PS 23/18 Investeringsrapport vår 2017  2017/294 
PS 24/18 Økonomirapportering vår 2018  2017/294 
PS 25/18 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2017  2018/221 
PS 26/18 Avdelingssykepleier  2018/205 
PS 27/18 Framtidig organisering av brannberedskapen i 

Nord-Troms 
 2015/735 

PS 28/18 Fellingstillatelse av elg 2018 på Kågen og Uløya  2018/194 
PS 29/18 Strandveien 106: Detaljregulering Indre Havn 

"Skjervøy Brygge" Sluttbehandling - gnr 69 bnr 
841 

 2015/958 

PS 30/18 Endring av avkjørsel  2016/595 
PS 31/18 Søknad om forlenging av tomtetildeling  2015/979 
PS 32/18 Nye veinavn i Skjervøy kommune  2015/67 
PS 33/18 Referat   
RS 40/18 Søknad til Helsedirektoratet - styrking og 

utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 2017/157 

RS 41/18 Orientering om søkt tilskudd til BUFdir  2017/157 
RS 42/18 Innvilget tilskudd til "styrking av forebygging i 

helsestasjon med fokus på ungdom, barselomsorg 
og foreldreveil" 

 2017/157 

PS 34/18  Klaus Dreyers vei 29: Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanen for Dreyerjorda i 
forbindelse med bygging av garasje gnr 69 bnr 
542 

 2018/234 

RS 43/18 Eideveien 18: Søknad om tillatelse for bygging av 
tilbygg som selvbygger  - gnr 69 bnr 519 

 2018/132 

RS 44/18 Strandveien 50: Søknad om midlertidig 
brukstillatelse - gnr 69 bnr 320 

 2017/310 

RS 45/18 Ørnveien 9: Søknad om igangsettingstillatelse (1) 
til bygging av vertikaldelt bolig 

 2018/77 

RS 46/18 Vågvannet forretningsområde: søknad om 
tillatelse i ett trinn til bygging av forretningsbygg 
og lager - gnr 69 bnr 884 

 2018/86 

RS 47/18 Kirkegårdsveien: Søknad om endring av ansvarlig 
søker og om igangsettingstillatelse (1) av grunn 
og fundamentarbeider til bygging av barnehage - 

 2017/457 



gnr 69 bnr 1 
RS 48/18 Ørnveien 9: Søknad om igangsettingstillatelse for 

resterende del av tiltaket til bygging av 
vertikaldelt bolig 

 2018/77 

RS 49/18 Prestegårdsjorda: Søknad om tillatelse tiltak uten 
ansvarsrett til bygging av midlertidig brakkerigg i 
forbindelse med bygging av barnehage - gnr 69 
bnr 1 

 2017/457 

RS 50/18 Uløybukt: Søknad om utslippstillatelse og 
bygging av mindre avløpsanlegg - gnr 45 bnr 3 

 2017/38 

RS 51/18 Akkarvikdalen: Søknad om tillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av tilbygg - gnr 60 bnr 38 

 2017/234 

 
  



21/18 Eierskapsdrøfting Årvikbruket / 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Eierskapsdrøfting: 
Habilitetsvurdering, Ørjan Albrigtsen (KrF) 
Anses som inhabil etter forvaltningsloven § 6 b 
 
Habilitetsvurdering, Irene Toresen (Ap) 
Anses som inhabil etter forvaltningsloven § 6 b 
 
Øystein Skallebø (AP) velges som setteordfører, etter forslag fra Ingrid Lønhaug (SV) 
 
Styreleder, Kurt Michaelsen orienterer rundt Årvikbruket Eiendom AS sitt regnskap og 
årsberetning. 
 
Votering: 

- Eierskapsdrøftingen enstemmig tatt til etterretning 

Vedtak: 
Eierskapsdrøftingen tatt til etterretning 
 

22/18 Eierskapsdrøfting Skjervøy Asvo / 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling:  
Eierskapsdrøfting: 
Leder, Johan Pedersen orienterte rundt driften av ASVO. Styreleder, Irene Sandnes ga 
utfyllende orientering. 
 
Ørjan Albrigtsen (KrF) orienterer om innkommet søknad om fritak fra styreverv i ASVO fra 
Kari Ann Olaisen. Ørjan Albrigtsen (KrF) har mottatt forslag om Vidar Brox-Antonsen som nytt 
medlem i styre grunnet kompetanse ift. Økonomi.  
 
Vidar Langeland (FrP) foreslår Leif Håkon Pedersen som nytt medlem i styret. 
 
Votering: 
Nytt styremedlem i ASVO: 
Vidar Brox-Antonsen 6 stemmer 
Leif Håkon Pedersen 1 stemme 
 
Vidar Brox-Antonsen valgt inn som nytt medlem av styret i ASVO mot 1 stemme. 
 
Votering: 

- Eierskapsdrøftingen enstemmig tatt til etterretning 
 



Vedtak: 
Eierskapsdrøftingen tatt til etterretning 
 
 

23/18 Investeringsrapport vår 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Rådmannen orienterte, rundt blant annet post ang. flytebrygge. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2018. 
 

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2018. 

24/18 Økonomirapportering vår 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Rådmannen orienterte rundt økonomirapportering vår 2018.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd med 
skjema 1A og 1B 
 

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd 

med skjema 1A og 1B 

25/18 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2017 2018/221 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Rådmannen orienterte rundt årsregnskap og årsmelding for 2017 i samarbeid med økonomisjef. 
Noen feil og justeringer ble påpekt. 
 



Spørsmål rundt spesifikke poster fra Vidar Langeland (Frp) og Ingrid Lønhaug (Sv). 
Rådmannen svarte, med bistand fra økonomisjef og kultur –og utdanningssjef. 
 
Ordveksling rundt flyktningetjenesten, sykefravær m.m. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Overskuddet på kroner 6.403.812,- avsettes til disposisjonsfond. 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

3. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes. 
4. Overskuddet på kroner 6.403.812,- avsettes til disposisjonsfond. 

26/18 Avdelingssykepleier 2018/205 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen (Krf) leverte forslag til endring/tilføying til rådmannens innstilling: 
Formannskapet godkjenner økning i administrasjonstid for avdelingssykepleier stillingen ved 
Solkroken. Økningen tilsvarer 32%, kr 160 000 og tas fra bundne fond, 
kompetanseheving/rekrutering. De nye vilkårene gjelder fra 01.06.2018. For årene videre 
innarbeides økningen i budsjett –og økonomiplan 
 
 
Votering: 
Det stemmes over rådmannens innstilling og Formannskapets innstilling. 
 

- Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner økning i administrasjonstid for avdelingssykepleier stillingen ved 
Solkroken. Økningen tilsvarer 32%, kr 160 000 og tas fra bundne fond, 
kompetanseheving/rekrutering. De nye vilkårene gjelder fra 01.06.2018. For årene videre 
innarbeides økningen i budsjett –og økonomiplan 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet godkjenner økning i administrasjonstiden for avdelingssykepleier stillingen ved 
Solkroken.  
Økningen tilsvarer 32% som innarbeides i budsjettet. 
De nye vilkårene gjelder fra 01.06.2018 



27/18 Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms 2015/735 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Brannsjef Nils-Arnold Nilsen orienterte rundt framtidig organisering av brannberedskap i Nord-
Troms. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 

1. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 
utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde 
brannberedskap. 

2. Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen 
inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   

3. Forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 

4. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 
utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde 
brannberedskap. 

5. Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen 
inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   

6. Forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes. 

28/18 Fellingstillatelse av elg 2018 på Kågen og Uløya 2018/194 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Ordfører foreslår at saken utsettes til neste formannskapsmøte grunnet inhabilitet, saksbehandler. 
 
Enstemmig vedtatt utsatt 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 
Skjervøy kommune i 2018: 
 



Med hjemmel i § 7.Fravik fra minstearealet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt) fraviker 
Skjervøy kommune det fastsatte minstearealet med 50 prosent ned. Fravik fra minstearealet er et 
enkeltvedtak skal gjelde på Nord Uløy sitt jaktområde og på jaktområdene på Kågen. 
 
 
Vedtaket begrunnes med at det er forsvarlig med uttak tilsvarende dette og at uttaket er med på å 
regulere elgstammen.  
 
Kågen Grunneierlag totalt 3 dyr, 1 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv. 
 
Kågen Utmarkslag totalt 6 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år, og 1 valgfri 
 
«1 Felles dyr» på Kågen - valgfri. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning totalt 6 dyr, fordelt på 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr 
på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år, og 1 valgfri 
 
 
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. 

29/18 Strandveien 106: Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge" 
Sluttbehandling - gnr 69 bnr 841 2015/958 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Det ble under møtet oppdaget at det ikke var samsvar mellom planbeskrivelsen og 
reguleringsbestemmelser ift. Størrelse på bygg, blant annet høyde. Dette må rettes opp til 
kommunestyre. 
 
Formannskapet melder behov for bedre klarering av hva som er de faktiske saksopplysninger til 
kommunestyremøte 13.06.18. 
 
Formannskapet ønsker ikke å forandre på innstillingen. Presiserer at evt. Vedtak fattes med 
forbehold om at saksdokumenter korrigeres før saken blir tatt opp i kommunestyret 13.06.18.  
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, med nevnte forbehold. 
 

Vedtak: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende 
bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841. 



 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende 
bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841. 

30/18 Endring av avkjørsel 2016/595 

Saksprotokoll i Formannskap – 03.05.2018 
Behandling:  
Ordveksling rundt vedlagt kart, og noen oppklaringer fra teknisk sjef. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det ikke dispensasjon til endring av avkjørsel 
for reguleringsplanen for Ratamajorda. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at en endring ikke vil 
bedre noe av siktforholdene. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det ikke dispensasjon til endring av avkjørsel 
for reguleringsplanen for Ratamajorda. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at en endring ikke vil 
bedre noe av siktforholdene. 

31/18 Søknad om forlenging av tomtetildeling 2015/979 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Hans Ballovarre får tildelt tomta frem til 31,12,2018.   
Det er en forutsetning at bygget ikke kommer i konflikt med oljeledning. Avstanden til oljetank 
må avklares. Dersom ombygging ikke er startet innen 31,12,2018 frafaller vedtaket.  
Vedtaket forutsetter at parkerings areal til AR-Eiendom blir avklart. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Hans Ballovarre får tildelt tomta frem til 31,12,2018.   
Det er en forutsetning at bygget ikke kommer i konflikt med oljeledning. Avstanden til oljetank 
må avklares. Dersom ombygging ikke er startet innen 31,12,2018 frafaller vedtaket.  



Vedtaket forutsetter at parkerings areal til AR-Eiendom blir avklart. 

32/18 Nye veinavn i Skjervøy kommune 2015/67 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Forslaget til veinavn kommer ikke frem i Rådmannens innstilling, men i saksframlegget finner 
man følgende under «vurdering»: 
De foreslåtte veinavna har lokal tilknytting, er tydelige og lette å lese. Det anbefales at følgende 
forslag sendes på offentlig høring: Laukøyveien og Kågsundveien. 
 
Innstilling fremmet av Ørjan Ablrigtsen (KrF), på vegne av formannskapet: 
Formannskapet viser til Lov om stadnamn og foreslår følgende forslag til veinavn på Arnøya og 
Laukøya. Fra fergeleiet på Skaret til Akkarvik-krysset foreslås «Kågsundveien» og på Laukøya 
foreslås «Laukøyveien». Forslagene legges ut til høring med frist til 13.07.2018. 
 
Votering: 
Det stemmes mellom Formannskapets innstilling, fremmet av ordfører, og rådmannens 
innstilling. 
 
Formannskapets innstilling, fremmet av Ørjan Albrigtsen (KrF), enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet viser til Lov om stadnamn og foreslår følgende forslag til veinavn på Arnøya og 
Laukøya. Fra fergeleiet på Skaret til Akkarvik-krysset foreslås «Kågsundveien» og på Laukøya 
foreslås «Laukøyveien». Forslagene legges ut til høring med frist til 13.07.2018. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Skjervøy 
kommune og som legges ut til høring med frist til 13,07,2018. 

34/18 Klaus Dreyers vei 29: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen 
for Dreyerjorda i forbindelse med bygging av garasje gnr 69 bnr 542 
2018/234 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Saken ble ved feil satt opp under referatsaker i innkalling. Ble behandlet som politisk sak og blir 
flyttet til bolk med politiske saker i protokoll, med samme saksnummer. 
 
Habilitetsvurdering, Torgeir Johnsen (Sp): 
Vurderes som direkte inhabil etter § 6 b. Direkte slektskap. 
Enstemmig ansett som inhabil. 
 
Det påpekes feil i navn i saksbehandlingen. Liss Johnsen erstattes med Eva Johnsen som er 
riktig navn. 
 



Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, med korrigering av navn. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Eva Johnsen og Arild 
Henriksen dispensasjon fra pkt. 1.11 i reguleringsbestemmelsene om å øke TU graden fra 0,3 til 
0,45 slik at de kan bygge en garasje på inntil 50 m2. 
 
Eva Johnsen og Arild Henriksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom som 
omsøkt. Avkjørslene er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til miljø 
og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven. 
 
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.  
 
Vedtaket er gjort under forutsetning av at ingen naboer protesterer på tiltaket. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Liss Johnsen og Arild 
Henriksen dispensasjon fra pkt. 1.11 i reguleringsbestemmelsene om å øke TU graden fra 0,3 til 
0,45 slik at de kan bygge en garasje på inntil 50 m2. 
 
Liss Johnsen og Arild Henriksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom som 
omsøkt. Avkjørslene er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til miljø 
og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven. 
 
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.  
 
Vedtaket er gjort under forutsetning av at ingen naboer protesterer på tiltaket. 

35/18 Strandveien 50: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr 69 bnr 320 
2017/310 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 
Er en referatsak. Anses som referert, jf. PS 33/18. 

Vedtak: 
 
 



33/18 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018  

Behandling: 

Vedtak: 
Referatsaker anses som referert, uten kommentarer eller innvendinger.  
 
 

RS 40/18 Søknad til Helsedirektoratet - styrking og utvikling av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 2017/157 

RS 41/18 Orientering om søkt tilskudd til BUFdir 2017/157 

RS 42/18 Innvilget tilskudd til "styrking av forebygging i helsestasjon med fokus på 
ungdom, barselomsorg og foreldreveil" 2017/157 

RS 43/18 Eideveien 18: Søknad om tillatelse for bygging av tilbygg som selvbygger  - gnr 
69 bnr 519 2018/132 

RS 45/18 Ørnveien 9: Søknad om igangsettingstillatelse (1) til bygging av vertikaldelt bolig 
2018/77 

RS 46/18 Vågvannet forretningsområde: søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av 
forretningsbygg og lager - gnr 69 bnr 884 2018/86 

RS 47/18 Kirkegårdsveien: Søknad om endring av ansvarlig søker og om 
igangsettingstillatelse (1) av grunn og fundamentarbeider til bygging av barnehage - gnr 
69 bnr 1 2017/457 

RS 48/18 Ørnveien 9: Søknad om igangsettingstillatelse for resterende del av tiltaket til 
bygging av vertikaldelt bolig 2018/77 

RS 49/18 Prestegårdsjorda: Søknad om tillatelse tiltak uten ansvarsrett til bygging av 
midlertidig brakkerigg i forbindelse med bygging av barnehage - gnr 69 bnr 1 2017/457 

RS 50/18 Uløybukt: Søknad om utslippstillatelse og bygging av mindre avløpsanlegg - gnr 
45 bnr 3 2017/38 

RS 51/18 Akkarvikdalen: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av tilbygg - gnr 
60 bnr 38 2017/234 


