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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    
Kurt Michalsen 
Kirsti Lembricht 
 
Protokoll blir signert elektronisk og arkivert i kommunens arkivsystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eiermøte Skjervøy ASVO 
Det ble avholdt eiermøte. Formannskapet er generalforsamling for Skjervøy ASVO.  
Disse var tilstede: Medlemmer av Skjervøy formannskap, rådmann, økonomisjef, konsulent 
v/politisk sekretariat, arkiv og informasjon. 
 
Saksliste: 
1.       Orientere eier om den akutte situasjonen i Asvo as. 
2.       Orientering om den økonomiske situasjonen, herunder behov for kapital og den daglige 
driften i selskapet. 
 
Ordføreren orienterte. Det ble vist til kommuneloven §11-5 iht. sak 1. «Et folkevalgt organ skal 
vedta å lukke et møte når det skal behandles en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige 
forhold» 
 
Ordfører foreslår å lukke møtet. Representantene hadde ingen innsigelser mot dette. Møtet ble 
lukket under behandling av sak 1. 
 
Møtet ble åpnet for offentligheten for behandling av sak 2. 
 
Styreleder for Skjervøy ASVO orienterte ang den økonomiske situasjonen i selskapet, samt 
behov for tilført kapital fra eier. 
 
Habilitetsvurdering PS 8/20 
Kathrine Kaasbøll Hanssen ber organet vurdere sin habilitet da hennes mor er part i saken. 
Representanten fratrer under behandling av habilitet. Representanten vurdert av organet som 
inhabil etter forvaltningsloven § 6 b og fratrer under behandling av saken. 
 
Behandling av ettermeldt sak. Får saksnummer PS 14/20 
 
Behandling: 
Ørjan Albrigtsen(Krf) foreslår at summen økes til 2.000.000,- for å sikre at likviditeten skal 
være stor nok til å håndtere problemene Skjervøy ASVO nå står ovenfor. 
 
Ørjan Albrigtsen(Krf) trekker sitt endringsforslag. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot én stemme. Saken refereres i neste kommunestyre. 
 
Vedtak: 
Skjervøy kommune yter likviditetslån på kroner 1.500.000,- til Skjervøy ASVO for å bedre 
likviditeten i selskapet. Det forutsettes av styret gjør nødvendige grep for å få kontroll over 
økonomien. 
 
 
 
  



 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

4/20 Oppfølgingsrapport nr 1, BØP 2020-2023  2020/173 
5/20 Utarbeiding av alkoholpolitisk handlingsplan 

2020-2023 
 2020/172 

6/20 Retningslinjer for tilskudd til nærings - og 
miljøtiltak i skogbruket 2020-2023. 

 2020/109 

7/20 Klage på formannskapssak 68/19 utfylling av 
masser. 

 2017/336 

8/20 Mellomveien: Ny behandling av søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Dreyerjorda i forbindelse med bygging av 
leilighetsbygg med frittliggende carport - gnr 69 
bnr 1 

 2019/320 

9/20 Havnegata 16: Søknad om rammetillatelse til 
bruksendring av loftsetasje og om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsene - gnr 70 bnr 5 fnr 2 

 2020/63 

10/20 Sør-Rekvika 43: Søknad om konsesjon på erverv 
av fast eiendom - gnr 62 bnr 3 

 2019/479 

11/20 Stussnes: Utvidelse av dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark for persontransport med 
ATV/snøscooter 

 2020/6 

12/20 Nord-Rekvik Grunneierlag: Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for 
kjøring med snøscooter fra Årviksand til Nord-
Rekvik i forbindelse med utryddelse av mink 

 2020/6 

13/20 Referat   
RS 5/20 Lars Hallens vei 12 og 14: Søknad om 

ferdigattest for dobbelgarasje - gnr 69 bnr 693 og 
gnr 69 bnr 638 

 2016/174 

RS 6/20 Svar på anmodning om redegjørelse av status i 
plansak 

 2019/487 

RS 7/20 Taskebyveien 252: Søknad om tilllatelse uten 
ansvarsrett til bygging  grillhytte - gnr 52 bnr 1 

 2019/428 

RS 8/20 Havnegata 27: Foreløpig svar på søknad om 
dispensasjon - gnr 69 bnr 168 snr 1 

 2020/105 

RS 9/20 Sluttvurdering - barnehagene Vågen og 
Eidekroken 

 2020/30 

RS 10/20 Vorterøyveien 74: Svar på søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - 
UO sak utdeles i møtet 

  



 
 

4/20 Oppfølgingsrapport nr 1, BØP 2020-2023 2020/173 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Ordfører orienterte og åpnet for kommentarer til de ulike punktene. 
 
Rådmann og rådmannens stab orienterte og svarte på spørsmål ved behov. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 
 

5/20 Utarbeiding av alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2023 2020/172 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Rådmann og saksbehandler orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Rådmannen legger frem forslag til alkoholpolitisk handlingsplan i løpet av våren 2020. 
2. Rådmannen delegeres myndighet til å sette sammen tverrsektoriell prosjektgruppe til 

arbeidet, med representanter fra Helse- og omsorgsetaten, Kultur- og 
undervisningsetaten, Sentraladministrasjon og eventuelle andre interne/eksterne 
medlemmer. 

 

Rådmannens innstilling 
3. Rådmannen legger frem forslag til alkoholpolitisk handlingsplan i løpet av våren 2020. 
4. Rådmannen delegeres myndighet til å sette sammen tverrsektoriell prosjektgruppe til 

arbeidet, med representanter fra Helse- og omsorgsetaten, Kultur- og 
undervisningsetaten, Sentraladministrasjon og eventuelle andre interne/eksterne 
medlemmer. 



6/20 Retningslinjer for tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket 2020-
2023. 2020/109 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Skjervøy 
kommune, Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020- 2023. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Skjervøy 
kommune, Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020- 2023. 
 
 
 



7/20 Klage på formannskapssak 68/19 utfylling av masser. 2017/336 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Klagen er innkommet til rett tid.  
 
Klagen til nabo Sylvi Nilsen tas ikke til følge.  
 
Vedtaket i sak formannskapet 68/19 opprettholdes sitat:  
 
Klagen er innkommet rett tid. 
Klagen tas delvis til følge: 
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 bokstav l gis Caroline og Jostein Reiersen 
byggetillatelse for anlegging av fylling til bruk som oppstillingsplass inntil nabo i nabogrense 
gnr 69 bnr 247 og 767.  
 
Tillatelsen gis med forbehold om at det settes opp en egen forstøtningsmur mot nabo i 
grenseskille.  

 

 

Rådmannens innstilling 
Klagen er innkommet til rett tid.  
 
Klagen til nabo Sylvi Nilsen tas ikke til følge.  
 
Vedtaket i sak formannskapet 68/19 opprettholdes sitat:  
 
Klagen er innkommet rett tid.  
Klagen tas delvis til følge: 
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 bokstav l gis Caroline og Jostein Reiersen 
byggetillatelse for anlegging av fylling til bruk som oppstillingsplass inntil nabo i nabogrense 
gnr 69 bnr 247 og 767.  
 
Tillatelsen gis med forbehold om at det settes opp en egen forstøtningsmur mot nabo i 
grenseskille.  



8/20 Mellomveien: Ny behandling av søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Dreyerjorda i forbindelse med bygging av 
leilighetsbygg med frittliggende carport - gnr 69 bnr 1 2019/320 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Kathrine Kaasbøll Hanssen ba organet vurdere sin habilitet da hennes mor er part i saken. 
Representanten fratrer under behandling av habilitet. Representanten vurdert av organet som 
inhabil etter forvaltningsloven § 6 b og fratrer under behandling av saken. Vara Hanne Nygaard 
Høgstad (Sp) tiltrer under behandling av saken. 
 
Teknisk sjef orienterte ang saksgang og eventuell klageadgang etter vedtak. 
 
Organet tok en pause for å gjennomføre befaring. 
 
Saken ble gjenopptatt etter befaring. Teknisk sjef svarte på flere spørsmål. 
 
Det ble opphold grunnet behov for gruppemøte. 
 
Kurt Michalsen(Sp) fremmet følgende forslag på vegne av posisjon: 
Saken utsettes. Formannskapet er positivt til at det bygges på tomten, men vi ber tiltakshaver i 
lag med kommunen gjøre ei ny vurdering av hvor bygget skal plasseres i dialog med naboer. 
Kommunen tar initiativ til et dialogmøte. Om det blir nødvendig kan formannskapet ha et 
ekstraordinært møte, slik at saken kan behandles raskt. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslag vedtatt mot én stemme 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. Formannskapet er positivt til at det bygges på tomten, men vi ber tiltakshaver i 
lag med kommunen gjøre ei ny vurdering av hvor bygget skal plasseres i dialog med naboer. 
Kommunen tar initiativ til et dialogmøte. Om det blir nødvendig kan formannskapet ha et 
ekstraordinært møte, slik at saken kan behandles raskt. 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Klagene fra Nils Alm, Lise Roman, Torfinn Mobakk og Randi Kaasbøl er framsatt rettidig, og 
av parter med rettslig klageinteresse, jf. fvl. §§ 28 og 29.  
 
Klagene fra Nils Alm, Lise Roman, Torfinn Mobakk og Randi Kaasbøl tas ikke tilfølge. 
 
Dette begrunnes med at når en bor i et boligfelt, så er det naturlig at utbygginger på nabotomter 
kan hindre noe utsikt og kaste skygge på disse. Dispensasjonen anses som en mindre vesentlig 
endring siden «belastningen» en barnehage hadde gitt og «belastningen» et leilighetsbygg med 6 
leiligheter gir fortoner seg som temmelig like. Et leilighetsbygg vil ha mye mindre biltrafikk enn 
en barnehage. 
 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Skjervøy 
Byggeservice 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 leilighetsbygg med 6 leiligheter og carport med plass til 6 biler i den delen av 
reguleringsplanen 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. Dispensasjonen anses som en mindre vesentlig endring siden «belastningen» en 
barnehage hadde gitt og «belastningen» et leilighetsbygg med 6 leiligheter gir fortoner seg som 
temmelig like. Et leilighetsbygg vil ha mye mindre biltrafikk enn en barnehage. Fordelene ved å 
gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
I medhold av pkt 2.4 i reguleringsbestemmelsene for Dreyerjorda godkjennes tilsendte 
bebyggelsesplan. 
 
 

9/20 Havnegata 16: Søknad om rammetillatelse til bruksendring av loftsetasje 
og om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - gnr 70 bnr 5 fnr 2 
2020/63 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap KaiEn Skjervøy AS 
dispensasjon fra reguleringsplanen for Ytre havn for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.2 i reguleringsbestemmelsene «Resterende arealer skal nyttes til 
offentlig trafikkområde, havn.» til å kunne etablere 3 utleierom i andre etasje på Havnegata 16, 
gnr. 70 bnr. 5 fnr. 2. 
 
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er viktig for å opprettholde driften av funksjonen som 
venterom/gatekjøkken i første etasje. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis KaiEn Skjervøy AS rammetillatelse for 
bruksendring fra serveringslokale til utleie for overnatting i andre etasje på Havnegata 16, gnr. 
70 bnr. 5 fnr. 2. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett for SØK i tiltaksklasse 
1.  
 



Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap KaiEn Skjervøy AS 
dispensasjon fra reguleringsplanen for Ytre havn for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.2 i reguleringsbestemmelsene «Resterende arealer skal nyttes til 
offentlig trafikkområde, havn.» til å kunne etablere 3 utleierom i andre etasje på Havnegata 16, 
gnr. 70 bnr. 5 fnr. 2. 
 
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er viktig for å opprettholde driften av funksjonen som 
venterom/gatekjøkken i første etasje. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis KaiEn Skjervøy AS rammetillatelse for 
bruksendring fra serveringslokale til utleie for overnatting i andre etasje på Havnegata 16, gnr. 
70 bnr. 5 fnr. 2. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett for SØK i 
tiltaksklasse 1.  
 
 
 
 

10/20 Sør-Rekvika 43: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 
62 bnr 3 2019/479 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Anstein 
Næverdal og Line Jeanette Svendsen, for erverv av eiendommen gnr. 62 bnr. 3 i Skjervøy 
kommune som omsøkt.  
 
Kjøpesummen aksepteres. 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Anstein 
Næverdal og Line Jeanette Svendsen, for erverv av eiendommen gnr. 62 bnr. 3 i Skjervøy 
kommune som omsøkt.  
 
Kjøpesummen aksepteres. 
 



11/20 Stussnes: Utvidelse av dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
for persontransport med ATV/snøscooter 2020/6 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Søknaden avslås med følgende begrunnelse: 
En kan ikke se at Explore 70 Degrees AS har «særlig behov» for persontransport til Stussnes, 
da det er fullt mulig å gå til campen. 
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden avslås med følgende begrunnelse: 
En kan ikke se at Explore 70 Degrees AS har «særlig behov» for persontransport til Stussnes, da 
det er fullt mulig å gå til campen. 
 
 

12/20 Nord-Rekvik Grunneierlag: Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark for kjøring med snøscooter fra Årviksand til Nord-
Rekvik i forbindelse med utryddelse av mink 2020/6 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 innvilges Hedgar Arnt Nilsen 
dispensasjon til kjøring av utstyr med snøscooter fra Årviksand til Nord-Rekvik i forbindelse 
med utsetting av minkfeller. Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn SW1434 med gyldighet 
fram til og med 01.05.2023 mot at kommunen mottar kjørebok og fangstrapport årlig.  
 
Tillatelsen skal medbringes under kjøring. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 innvilges Hedgar Arnt Nilsen 
dispensasjon til kjøring av utstyr med snøscooter fra Årviksand til Nord-Rekvik i forbindelse 
med utsetting av minkfeller. Tillatelsen gjelder kjøretøy med kjennetegn SW1434 med gyldighet 
fram til og med 01.05.2023 mot at kommunen mottar kjørebok og fangstrapport årlig.  
 
Tillatelsen skal medbringes under kjøring. 
 
 



 
 

13/20 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsakene. 
 
Møtet ble lukket under RS 10/20 – unntatt offentlighet etter offentleglova §13. Sak utdelt i 
møtet. 

Vedtak: 
Referatsaker anses som referert 
 

RS 5/20 Lars Hallens vei 12 og 14: Søknad om ferdigattest for dobbelgarasje - gnr 69 bnr 
693 og gnr 69 bnr 638 2016/174 

RS 6/20 Svar på anmodning om redegjørelse av status i plansak 2019/487 

RS 7/20 Taskebyveien 252: Søknad om tilllatelse uten ansvarsrett til bygging  grillhytte - 
gnr 52 bnr 1 2019/428 

RS 8/20 Havnegata 27: Foreløpig svar på søknad om dispensasjon - gnr 69 bnr 168 snr 1 
2020/105 

RS 9/20 Sluttvurdering - barnehagene Vågen og Eidekroken 2020/30 

RS 10/20 Vorterøyveien 74: Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark - UO sak utdeles i møtet / 

 

 

 

 

14/20 Likviditetslån til Skjervøy ASVO 2019/478 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune yter likviditetslån på kroner 1.500.000,- til Skjervøy ASVO for å bedre 
likviditeten i selskapet. Det forutsettes av styret gjør nødvendige grep for å få kontroll over 
økonomien. 



 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommune yter likviditetslån på kroner 1.500.000,- til Skjervøy ASVO for å bedre 
likviditeten i selskapet. Det forutsettes av styret gjør nødvendige grep for å få kontroll over 
økonomien. 


