
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 14.01.2020 
Tidspunkt: 09:15 – 10.40 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kurt Michalsen Varaordfører SP 
Kathrine Kaasbøll Hanssen Medlem SP 
Pål Schreiner Mathiesen Medlem SV/R 
Kirsti Lembricht Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen Ordfører KRF 
Vidar Langeland Medlem FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Peder Andre Amundsen Medlem KRF 
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Rådmann melder om orientering fra Kultur- og undervisningssjef ang. 
barnehagesituasjon. Rådmann melder også om orientering fra Helse- og omsorgssjefen ang 
situasjon i hjemmetjenesten. 
 
Grunnet ordførers forfall fungerer varaordfører Kurt Michalsen(Sp) som Ordfører i møtet. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell-Ove Lehne Teknisk etat 
Bjørn Pedersen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Sissel Moksnes Fagforbundet 
Mattis Bårnes Konsulent v/ 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. 
 
 
 
 
Kurt Michalsen  Kathrine Kaasbøll Hanssen  Victoria F. Mathiassen 
  



Orientering ang barnehagesituasjon 
Kultur- og undervisningssjef orienterte ang barnehagesituasjonen, herunder prosess ift 
nedbemanning, kommunikasjon med ansatte og veien videre. 
 
Orientering ang hjemmetjenesten 
Helse- og omsorgssjefen orienterte ang utfordrende situasjon i hjemmetjenesten som følge av 
behov for økte ressurser. 
  



 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

1/20 Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030 - 
høringsutkast 

 2018/369 

2/20 Verftsveien 3: Søknad om rammetillatelse og 
dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Dreyerjorda i forbindelse med bygging av tilbygg 
til eksisterende verkstedsbygning - gnr 69 bnr 676 

 2019/488 

3/20 Referat   
RS 1/20 Grunnfjordalen: Svar på søknad om å sette opp 

grillhytte i Grunnfjordalen ved Trolltindveien - 
gnr 57 bnr 37 

 2019/530 

RS 2/20 Rypeveien 5: Søknad om midlertidig 
brukstillatelse - gnr 69 bnr 893 

 2019/156 

RS 3/20 Søknad om preparering av skiløype i Uløybukt  2019/36 
RS 4/20 Klaus Dreyers vei 2: Søknad om rammetillatelse, 

bruksendring og ombygging til utleieboliger - 
gnr69 bnr 270 

 2019/444 

 
 
  



1/20 Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030 - høringsutkast 2018/369 

Saksprotokoll i Formannskap - 14.01.2020  

Behandling: 
Rådmann orienterte ang. arbeidet. 
 
Flere representanter kom med tilbakemeldinger. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Høringsforslag til kommuneplanens samfunnsdel godkjennes. Planforslaget legges ut på høring 
med høringsfrist 29.2.2020. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Høringsforslag til kommuneplanens samfunnsdel godkjennes. Planforslaget legges ut på høring 
med høringsfrist 29.2.2020. 



2/20 Verftsveien 3: Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Dreyerjorda i forbindelse med bygging av tilbygg til 
eksisterende verkstedsbygning - gnr 69 bnr 676 2019/488 

Saksprotokoll i Formannskap - 14.01.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Hofsøy Mekaniske 
AS dispensasjon fra reguleringsplanen for Dreyerjorda for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.1 «I område D skal det oppføres barnehage med tilhørende 
anlegg.» til å bygge tilbygg til eksisterende verkstedbygning i den delen av tomta som er 
som betegnes som område D. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet 
i lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med 
at Skjervøy kommune ikke skal bruke dette området til barnehage lengre. Området er en 
naturlig utvidelse av tomta til Hofsøy Mekaniske AS. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Hofsøy Mekaniske AS rammetillatelse for 
oppføring av tilbygg i 2 trinn til verksted som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett som SØK i 
tiltaksklasse 1. 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Hofsøy Mekaniske AS 
dispensasjon fra reguleringsplanen for Dreyerjorda for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.1 «I område D skal det oppføres barnehage med tilhørende anlegg.» til å 
bygge tilbygg til eksisterende verkstedbygning i den delen av tomta som er som betegnes som 
område D. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med at 
Skjervøy kommune ikke skal bruke dette området til barnehage lengre. Området er en naturlig 
utvidelse av tomta til Hofsøy Mekaniske AS. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Hofsøy Mekaniske AS rammetillatelse for 
oppføring av tilbygg i 2 trinn til verksted som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett som SØK i 
tiltaksklasse 1. 

3/20 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 14.01.2020  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsakene. 
 
RS 4/20: Prinsipiell diskusjon ang ombygning/bruksendring til boligformål. 

Vedtak: 
Referatsaker gjennomgått uten motsetninger 
 

RS 1/20 Grunnfjordalen: Svar på søknad om å sette opp grillhytte i Grunnfjordalen ved 
Trolltindveien - gnr 57 bnr 37 2019/530 

RS 2/20 Rypeveien 5: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr 69 bnr 893 2019/156 

RS 3/20 Søknad om preparering av skiløype i Uløybukt 2019/36 

RS 4/20 Klaus Dreyers vei 2: Søknad om rammetillatelse, bruksendring og ombygging til 
utleieboliger - gnr69 bnr 270 2019/444 


