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

 
Merknader 

- Vidar Langeland (FRP) har sendt inn tre spørsmål ang. kommuneregnskap, sanering av 
«Viljen» og brøytekontraktene.  
 
 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen 
Kjell Ove Lehne 
Espen Li 
Cecilie 

Rådmann 
Teknisk sjef 
Økonomisjef 
Konsulent for politisk sekretariat og arkiv 



Korneliussen 
Silja Karlsen 

 
 
Næringsutvikler 
 
 

  
 
 
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                      Øystein Skallebø                         Reidar Mæland    
 
 
 
  



 
Kommuneplanens samfunnsdel - Innspillsrunde fra formannskapet 
Innspill fra formannskap ble lagt direkte inn i forslag til planprogram. Sakspapirer er lagt ved og 
sendt ut til formannskapet. 
 
Svar på spørsmål fra Vidar Langeland(FRP) 
Kommuneregnskapet 2017, leser i media at alle kommuner har overskudd, fint å få en 
orientering om status regnskap og resultat. Økonomisjefen svarte:  
 
Regnskapet er levert med overskudd. Vi har mottatt nummerert revisjonsbrev. Revisjonen 
påpeker at det er satt av for mye på bunnene fond. Dette må rettes opp i 2018.  
 
 
Hva er status for opphuggingen av Viljen? 
Rådmannen svarte:  
 
«Viljen» skal hogges og saneres under kontrakt med Nils Arne Hofsøy. Det er avtalt at den skal 
være borte senest 17. mai 2018.  
 
 

Brøytekontraktene: 

Hva skjer i forhold til forespeilet rettssak med Skjervøy Park og anlegg AS? Er tidligere opplyst 
at saken skal komme opp i løpet av april. Fra Nrk radio 13 april kunne man få inntrykk av at det 
ikke har skjedd noe i saken siden krav om midlertidig forføyning var omtalt i pressen i slutten 
av februar? 

Rådmannen svarte: 

Det er et mål og få en raskest mulig avgjørelse. Det er et omfattende arbeid og en kompleks sak, 
derfor trenger saksbehandlere tilstrekkelig tid til å behandle denne saken. Om det blir en 
orientering eller et vedtak i kommunestyre den 9.mai er uavklart. Endelig svar: Denne saken vil 
behandles i kommunestyret. 

 

Har fått en henvendelse fra Thor Dalan som mener det er oppgitt gale priser i mottatt 
dokumentasjon fra kommunen, i seg selv en drøy påstand som ikke kan være riktig. Det jeg 
ønsker besvart er hvorfor administrasjonen ikke legger saken død ved å gi forespurt 
dokumentasjon istedet for å gå runde på runde med brev, advokater og mulig søksmål, hvorfor 
ikke bli ferdig med saken? 

Rådmannen og teknisk sjef svarte:  

Denne dokumentasjon er allerede sendt ut til Thor Dalan. Dersom han er i tvil om 
dokumentasjon er riktig, er han velkommen til å være tilstede når dokumentasjon hentes opp 
og skrives ut fra vår database.  

 



 

Spørsmål til formannskapet v/Ingrid Lønhaug, Skjervøy SV: 

 

De nyeste tallene i kommunebarrometeret i Nord Troms har vakt en del debatt. Jeg velger å 
spørre administrasjonen hva som er forklaringen på tallene for pleie og omsorg – vårt 
tjenestenivå er nå blitt dårligere enn ved forrige visning. Nøkkeltall som trekkes fram er andel 
fast ansatte med fagutdanning, andel av beboere i institusjon totalt med omfattende 
bistandsbehov, tid med lege på sykehjem. Vi har fortsatt det samme antall sykehjemsplasser 
som før – hvordan kan det gi utslag f. eks. Har administrasjonen en forklaring på disse tallene.  

 
Svar fra Helse – og omsorgssjef: 
 
Helse – og omsorgssjef vil i et brev komme med en skriftlig tilbakemelding på dette.  

 
 
 
Ordfører tok opp følgende:  
 
Bruk av den gamle søppelfyllingen ved langbakken. 
Ordføreren ønsker innspill på hva man kan bruke området til. Vi må gå i dialog med 
SVV om at de ferdigstiller mest mulig av en vei inn til området.  
 
Status på Sandøra:  
 
Ordfører orienterte om status vedrørende Sandøra. Ved en feil ble seinmassen lagret på 
fylling og dermed ikke fylt rett i sjøen. Dette kan påføre kommunen kostander, men vi 
har en dialog med SVV for å få til en god løsning. Kommunen vil i tillegg pådra seg 
kostnader for å plastre fyllingen. Dette vil komme opp som en politisk sak.  
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Kommuneplanens samfunnsdel - Innspillsrunde fra formannskapet 

15/18 Oppfølgingsrapport nr 2 BØP 2018-2021 2018/75 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018  

Behandling:  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 
Rådmannens innstilling 
 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 
 

16/18 Retningslinjer for tildeling av kommunale utleie boliger i Skjervøy 
kommune 2018/151 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018  

Behandling:  

Retningslinjer for tildeling av kommunale utleie boliger i Skjervøy kommune 
 
Saksopplysninger:  
 
I kommunestyret den 14. 12.16, sak 74/16 «husleiesatser i kommunale boliger- gjengsleie», ble 
det vedtatt å innføre retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger og utleieboliger tilhørende 
Skjervøy kommune.  
 
Hensikten med retningslinjene er å gi husleiemenda og andre tildelere av kommunale boliger, et 
styreverktøy som gjør at de har klarere regler og forholdet seg til ved tildelinger. Det er også 
ønskelig at søkere har et dokument han/hun kan lese, om de oppfyller kravene til å søke 
kommunal utleiebolig. Dette for at det blir en mer lik saksbehandling, og kommunen kan 
dokumentere hvilken prioritering dem gjør, i hvem som skal få leie kommunal bolig.  



 
Bruk av vedtatte retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger, vil trolig forenkle 
arbeidet til husleienemda. Fordi at flere grunnleggende forhold er avklart i forkant av 
søknadsprosessen. Dette er i og med at der er ferdig bestemt hvilke kriterier som stilles i 
søkeprosessen, og hvilke prioriteringer som skal gjøres. Søkeren har også mer håndfaste 
retningslinjer han/hun ser må oppfylles før det kan søkes. Dette er også et verktøy for 
boligforvaltning, der det foreligger vedtak om hva som skal tillates og ikke tillates i kommunale 
boliger. Denne omtaler også hvordan boligforvaltningen skal håndheve leietid og kontrakt 
inngåelse. Dette er spesielt viktig nå når vi begynner med Gjengs leie som utleieform. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Fremlagt forslag til «retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger» godkjennes 
 
 
 
Votering:  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak:  
Formannskapets innstiller følgende: 
 
Retningslinjer som for tildeling av kommunale utleie boliger i Skjervøy kommune som fremlagt i 
vedlegg for formannskapet, godkjennes.  
 

Rådmannens innstilling 
Fremlagt forslag til, « retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger» godkjennes 
 
 

17/18 Lauksletta: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 66 
bnr 95 2018/34 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018  

Behandling:  

Lauksletta: Søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 66 bnr 95 

Teknisk sjefs innstilling: 
 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak:  
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Nygaard, 
Henrik Marcelius for erverv av fast eiendom gnr. 66 bnr. 95 i Skjervøy kommune til jordbruk 
som omsøkt.  
 



Arealet var opprinnelig skilt ut som ei boligtomt og ligger på eiendommen 66/10 som søker 
samtidig kjøper. De er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen skal brukes som 
landbrukseiendom.  
 
Kjøpesummen aksepteres.  

Votering:  

Teknisk sjefs innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak:  
 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
 

1. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 66 bnr 95 til Henrik Marcelius 
Nygaard innvilges. Kjøpesummen godtas.  

 

Teknisk sjefs innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Nygaard, 
Henrik Marcelius for erverv av eiendommen gnr. 66 bnr. 95 i Skjervøy kommune til jordbruk 
som omsøkt. 
 
Arealet var opprinnelig skilt ut som ei boligtomt og ligger på eiendommen 66/10 som søker 
samtidig kjøper. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen skal brukes som 
landbrukseiendom. 
 
Kjøpesummen aksepteres. 

18/18 Strandveien: Søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt bygg som 
inneholder 7 rorbuer med tilhørende flytebrygge og noe kai - gnr 69 bnr 819 
2018/96 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018  

Behandling: 

Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsplan til oppføring av nytt bygg som 
inneholder 7 rorbuer med tilhørende flytebrygge og noe kai-gnr 69 bnr 819. 
 
Ordfører Ørjan Albrigtsen(KRF) foreslår følgende:  

Saken utsettes. Det legges frem en fremdriftsplan for sentrumsplan i kommunestyret den 9. mai.  
 
Forslag fremmet av Reidar Mæland(H): Formannskapet gjøre følgende vedtak:  
 
Hotell maritim gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan til å bygge rorbuer innenfor det 
omsøkte området. Det forutsettes at det ikke kommer i betydelig konflikt for framtidig utvikling 



for sjøretten næringsvirksomhet. Ordfører og rådmann bes kontakte aktuelle næringsaktører for 
å avklare nevnte problemstilling og legge dette frem for formannskapet. 
 
 
Votering:  
 
Utsettelsesforslaget vedtatt mot tre stemmer.  
 
Stemmer mot: Reidar Mæland(H), Vidar Langeland(FRP) og Torgeir Johnsen(SP) 
 
 
Vedtak:  
 
Formannskapet gjør følgende vedtak:  
 
1.Saken utsettes 
 
2. Tiltaket må ses i sammenheng med utarbeidelse av ny sentrumsplan. Det legges frem en 
fremdriftsplan for sentrumsplan i kommunestyret den 9. mai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Skjervøy formannskap søknad om 
rammetillatelse, da denne innebærer dispensasjon ifra pkt. 2 i reguleringsbestemmelsene i 
gjeldende reguleringsplan for Ytre havn.  
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsen det må dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser blir vesentlig tilsidesatt.  
 



19/18 Etablering / rullering av snøscooterløype til rekreasjonskjøring i 
Skjervøy kommune 2018/11 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018  

Behandling:  

Etablering/rullering av snøscooterløype til rekreasjon i Skjervøy kommune. 
 
Henvisning til lovverk:  
 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 
 
Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
 
 
Rådmannens innstilling:  
 
Med hjemmel i § 4a i forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og 
lovens § 4 a, gjør formannskapet følgende vedtak:  
 
Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av 
snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i utmark og på islagte vassdrag og isfiskeløyper med 
tilhørende kart over løypenett for Skjervøy kommune. 
Formannskapet ber administrasjon om å iverksette arbeid for forslag til ny forskrift. 
 
Votering:  
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
 
Formannskapet gjør slikt vedtak:  
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, den tas til følge. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i §4a i forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og 
lovens § 4 a, gjør formannskapet følgende vedtak: 
 
Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av 
snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i utmark og på islagte vassdrag og isfiskeløyper med 
tilhørende kart over løypenett for Skjervøy kommune.  
Formannskapet ber administrasjonen om å iverksette arbeid med forslag til ny forskrift. 
 
 
 



20/18 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018  

Behandling: 
 
 

RS 28/18 Tilsagn - Forprosjekt elevboliger V/Skjervøy kommune 2018/63 

RS 29/18 Strandveien 106: Offentlig ettersyn av privat Reguleringsplan "Skjervøy 
Brygge" 1. gangs behandling -  gnr 69 bnr 841 2015/958 

RS 30/18 Strandveien 106: Annonsering av offentlig ettersyn av privat Reguleringsplan 
"Skjervøy Brygge" - gnr 69 bnr 841 2015/958 

RS 31/18 Nordveien 21: Søknad om tillatelse i ett trinn til oppføring av tilbygg og garasje 
til bolig - gnr 69 bnr 392 2018/94 

RS 32/18 Industriveien 19: Søknad om tillatelse tiltak uten ansvarsrett til bygging av 
midlertidig brakkerigg på det nye industriområdet i indre havn rett nord for bygget til 
Boreal Offshore AS 2018/115 

RS 33/18 Sandøra: Søknad om rammetillatelse for bygging av Sandøra Settefiskanlegg - 
gnr 69 bnr 874 2018/122 

RS 34/18 Sandøra: Søknad om tillatelse til legging av sjøledninger for overføring av vann 
til settefiskanlegg, inntak av sjøvann, utløp og nødoverløp 2018/110 

RS 35/18 Sandvågen: Uttalelse til søknad om etablering av båtoppsett gnr 69 bnr 843 
2018/129 

RS 36/18 Langfjordvannet: Svar på søknad om kjøring av utstyr i forbindelse med 
isfiskekonkurranse 2018 2018/11 

RS 37/18 Nikkeby: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 2 naust på gnr 68 
bnr 6 2018/78 

RS 38/18 Arnøyhamn: Kystboliger AS vedtak om utslippstillatelse - gnr 57 bnr 142 og 143 
2018/125 

RS 39/18 Arnøyhamn: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av leilighetsbygg på 2 
etasjer - gnr 57 bnr 142 2018/125 


