
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 02.10.2019 
Tidspunkt: 09:15 – 15:50 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Mæland MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arne Nilsen Reidar Mæland FRP 
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Vidar Langeland (Frp) ønsker at innkalling også skal sendes til 
vararepresentanter. 
Til sakslista: Ørjan Albrigtsen (Krf) 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Tommy Arne Hansen Helse- og omsorgssjef 
Espen Li Økonomisjef 
Bjørn Pedersen  Kultur- og undervisningssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Silja Karlsen Maritim næringsutvikler 
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. 
 
 
 
 
 
Ørjan Albrigtsen   Øystein Skallebø   Torgeir Johnsen 
 
 
 
 
 
 
 



O: Sentrums-/ områdeplan for Skjervøy sentrum – flere interessenter til samme areal og 
fremtidig utvikling 
 
Maritim næringsutvikler, Silja Karlsen, orienterte ang det pågående arbeidet med utvikling av 
sentrums-/ områdeplan for Skjervøy sentrum. Det ble i etterkant lagt opp til drøfting av ulike 
fremlagte momenter. 
 
Permisjonssøknader, Arne Nilsen (Frp) og Torgeir Johnsen (Sp) 
Permisjon innvilget fra 15.30 og ut møtet. Kun behandling av spørsmål igjen. Politiske saker og 
referatsaker gjennomgått. 
 
Ønske om å flytte formannskapsmøte 30 oktober til 31 oktober 
Som følge av møte i fylkestinget 30 oktober ønsker representanten Kurt Michalsen (Sp) at 
formannskapsmøtet flyttes fra 30 oktober til 31 oktober. Kommunestyret har vedtatt 
møteplanen, og endringen må dermed hjemles etter kommunelovens § 13 for at formannskapet 
skal kunne gjøre endring. 
 
Forslag om å flytte møtet enstemmig vedtatt, med hjemmel i kommunelovens § 13. 
 
Orientering om folkevalgtopplæring 
Ordfører orienterte ang folkevalgtopplæring. Rådmannen organiserer dette. Avholdes i starten 
av 2020. 
 
Ang søknader om areal til naust 
Ordfører orienterte om at det er flere søknader til tomt for naust/redskapslager. Det jobbes med å 
finne løsninger i området Kollagerneset/Boreal. Det ble spesielt tatt frem en mulighet for 
makebytte mellom areal ved den videregående skolen og areal ved Kystverket si kai (gjelder 
henvendelse fra Øystein Mikalsen).   



 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Sentrums-/ områdeplan for Skjervøy sentrum - 
flere interessenter til samme areal og fremtidig 
utvikling 

  

48/19 Økonomirapportering høst 2019  2018/423 
49/19 Investeringsrapport høst 2019  2018/423 
50/19 Forkjøpsrett til Ørneveien Naturbarnehage AS  2015/78 
51/19 Forskjønning av Sandvågen nærfriluftsområde og 

opprusting av lekeplasser. 
 2015/598 

52/19 Simavågen: Søknad om konsesjon på erverv av 
fast eiendom - gnr 53 bnr 1 

 2019/412 

53/19 Rønning Østgårdsvei 3: Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplan for Vågvann boligfelt og om 
tillatelse til tiltak uten ansvarsrett til bygging av 
garasje - gnr 69 bnr 487 

 2019/420 

54/19 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse på gnr 
69 bnr 220 for oppføring av garasje/naust. 

 2017/402 

55/19 Referat   
RS 67/19 Referat fra dialogmøte ang planlagte 

leilighetsbygg i området Mellomveien/Myrveien 
 2019/320 

RS 68/19 Lillevika 37: Forespørsel om oppføring av 
grillhytte - gnr 60 bnr 1 

 2019/172 

RS 69/19 Svar på klage på saksbehandling angående ang 
planlagte leilighetsbygg i området 
Mellomveien/Myrveien 

 2019/320 

RS 70/19 Lauksundveien 484: Søknad om ferdigattest - gnr 
66 bnr 113 

 2018/411 

RS 71/19 Lailafjellveien 20: Søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett til utvidelse av entre - gnr 69 bnr 
54 

 2019/419 

RS 72/19 Strandveien 72 og 74: Søknad om ferdigattest - 
gnr 69 bnr 167 og 175 

 2015/1074 

 
 



Sentrums-/ områdeplan for Skjervøy sentrum - flere interessenter til samme 
areal og fremtidig utvikling 

48/19 Økonomirapportering høst 2019 2018/423 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte 
 
Etatsjefene fikk deretter ordet for å orientere for sine respektive etater. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringene vedtas i tråd med skjema 1A og 
1B. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringene vedtas i tråd med skjema 1A og 
1B. 

49/19 Investeringsrapport høst 2019 2018/423 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringer vedtas i tråd med skjema 2A og 2B. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringer vedtas i tråd med skjema 2A og 2B. 



50/19 Forkjøpsrett til Ørneveien Naturbarnehage AS 2015/78 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019  

Behandling: 
Rådmannen foreslår at formannskapet behandler saken etter kommunelovens § 13, utvidet 
myndighet i haste-saker. 
 
Før avgjørelse ang behandling etter foreslått hjemmel, ønsker rådmannen å orientere. 
 
Frist for å benytte seg av forkjøpsretten er 10.10.2019. Dette er grunnlaget for at man foreslår at 
saken behandles i formannskapet etter kommunelovens §13.  
 
Behandling saken ble utsatt til slutten av møtet. 
 
Behandling av saken gjenopptok før behandling av referatsaker. 
 
Utsettelsesforslag fremmet av ordfører: 
Saken utsettes. Rådmannen bes undersøke de juridiske sidene ved en mulig forkjøpsrettprosess 
ihht. Gjeldende samarbeidsavtaler mellom Ørneveien naturbarnehage og Skjervøy kommune. 
Saken må behandles i kommunestyret. 
 
Votering: 
Ordførers utsettelsesforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken utsettes. Rådmannen bes undersøke de juridiske sidene ved en mulig forkjøpsrettprosess 
ihht. Gjeldende samarbeidsavtaler mellom Ørneveien naturbarnehage og Skjervøy kommune. 
Saken må behandles i kommunestyret. 
 

Rådmannens innstilling: 
1.Skjervøy kommune ønsker å benytte seg av forkjøpsretten til Ørneveien Naturbarnehage. 
 
2.Overtakelsen innebærer ingen endringer for barnehageåret 2019/2020.Fra barnehageåret 
2020/2021 vil det medføre strukturelle endringer av kommunale barnehager. 

51/19 Forskjønning av Sandvågen nærfriluftsområde og opprusting av 
lekeplasser. 2015/598 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019  

Behandling: 
Rita Mathiesen og Ingrid Lønhaug (Sv) orienterte angående prosessen frem til nå. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Formannskapet tar rapporten til orientering. 



2. Bevilgning til Sandvågen på kr 300 000 prioriteres slik: innkjøp av utstyr ihht plan og 
utarbeidelse av prosjektskisse. De resterende midlene søkes overført til 2020. 

3. Bevilgning til lekeplasser på kr 100 000 hvert år i 4 år brukes ihht plangruppens 
rapport. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet tar rapporten til orientering. 
2. Bevilgning til Sandvågen på kr 300 000 prioriteres slik: innkjøp av utstyr ihht plan og 

utarbeidelse av prosjektskisse. De resterende midlene søkes overført til 2020. 
3. Bevilgning til lekeplasser på kr 100 000 hvert år i 4 år brukes ihht plangruppens rapport. 

52/19 Simavågen: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 53 
bnr 1 2019/412 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019  

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 Ivar 
Adolfsen, for erverv av eiendommen gnr. 53 bnr. 1 i Skjervøy kommune som omsøkt.  
  
Kjøpesummen aksepteres.  
 

Rådmannens innstilling 

53/19 Rønning Østgårdsvei 3: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
for Vågvann boligfelt og om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett til bygging av 
garasje - gnr 69 bnr 487 2019/420 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Bjørn Tostrup dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for Vågevann (Vågdalen) for følgende forhold: 
 

 Til å overskride byggelinja mot vei med inntil 4,2 m.  
 Dispensasjon fra pkt. 7 i reguleringsbestemmelsene til å bygge garasjen med pulttak. 



 Dispensasjon fra pkt. 5 i reguleringsbestemmelsene til å øke tomteutnyttelsen fra 20 til 
22%. 

 
Vedtakene 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. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Bjørn Tostrup tillatelse uten ansvarsrett til  
bygging av garasje i tomtegrensa mot Rønning Østgårds vei og i tomtegrensa mot Rønning 
Østgårds vei 5.  
 

Rådmannens innstilling 
 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Bjørn Tostrup dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for Vågevann (Vågdalen) for følgende forhold: 
 

 Til å overskride byggelinja mot vei med inntil 4,2 m.  
 Dispensasjon fra pkt. 7 i reguleringsbestemmelsene til å bygge garasjen med pulttak. 
 Dispensasjon fra pkt. 5 i reguleringsbestemmelsene til å øke tomteutnyttelsen fra 20 til 

22%. 
 
Vedtakene 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. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Bjørn Tostrup tillatelse uten ansvarsrett til  
bygging av garasje i tomtegrensa mot Rønning Østgårds vei og i tomtegrensa mot Rønning 
Østgårds vei 5.  

http://ntephorte/41ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA%2520(JP)&SA_ID=3406
http://ntephorte/41ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA%2520(JP)&SA_ID=3406
http://ntephorte/41ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA%2520(JP)&SA_ID=3406
http://ntephorte/41ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA%2520(JP)&SA_ID=3406
http://ntephorte/41ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA%2520(JP)&SA_ID=3406
http://ntephorte/41ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA%2520(JP)&SA_ID=3406


54/19 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse på gnr 69 bnr 220 for 
oppføring av garasje/naust. 2017/402 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen (Krf) fremmet følgende endringsforslag. Tredje ledd i innstillingen byttes ut 
med følgende: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-3 gis Per og Inger Johansen midlertidig 
utkjøringstillatelse fra lagerbygg/garasje på gnr 69 bnr 220 til kommunalt område O2. 
Dispensasjonen gjøres betinget. Rådmannen utarbeider avtale med tiltakshaver. 
 
Votering, endringsforslag: 
Vedtatt mot en stemme 
 
Votering, Ørjan Albrigtsen (Krf) sitt endringsforslag mot rådmannens innstilling: 
Vedtatt mot to stemmer 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Per og Inger Johansen dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 offentlige 
bygninger for oppføring av lagerbygning/garasje på gnr 69 bnr 220. 
 
Dispensasjon gis med begrunnelse av at reguleringsplanen er gammel og ikke er oppdatert 
ihht dagens behov. Skjervøy kommune kan ikke se at område O2 som ligger på gnr 69 bnr 
220 skal benyttes til offentlige formål.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-3 gis Per og Inger Johansen midlertidig 
utkjøringstillatelse fra lagerbygg/garasje på gnr 69 bnr 220 til kommunalt område O2. 
Dispensasjonen gjøres betinget. Rådmannen utarbeider avtale med tiltakshaver. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Per og Inger Johansen byggetillatelse for 
oppføring av lagerbygning/garasje på gnr 69 bnr 220. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Per og Inger Johansen dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 offentlige 
bygninger for oppføring av lagerbygning/garasje på gnr 69 bnr 220. 
 
Dispensasjon gis med begrunnelse av at reguleringsplanen er gammel og ikke er oppdatert ihht 
dagens behov. Skjervøy kommune kan ikke se at område O2 som ligger på gnr 69 bnr 220 skal 
benyttes til offentlige formål.  
 
Med hjemmel i veilovens § 40 gis Per og Inger Johansen utkjørsel tillatelse fra 
lagerbygning/garasje på gnr 69 bnr 220 til kommunalt område O2.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Per og Inger Johansen byggetillatelse for 
oppføring av lagerbygning/garasje på gnr 69 bnr 220. 



55/19 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019  

Behandling: 
Referatsaker gjennomgått av ordfører. 

Vedtak: 
Referatsaker gjennomgått 
 

RS 67/19 Referat fra dialogmøte ang planlagte leilighetsbygg i området 
Mellomveien/Myrveien 2019/320 

RS 68/19 Lillevika 37: Forespørsel om oppføring av grillhytte - gnr 60 bnr 1 2019/172 

RS 69/19 Svar på klage på saksbehandling angående ang planlagte leilighetsbygg i 
området Mellomveien/Myrveien 2019/320 

RS 70/19 Lauksundveien 484: Søknad om ferdigattest - gnr 66 bnr 113 2018/411 

RS 71/19 Lailafjellveien 20: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett til utvidelse av 
entre - gnr 69 bnr 54 2019/419 

RS 72/19 Strandveien 72 og 74: Søknad om ferdigattest - gnr 69 bnr 167 og 175 2015/1074 


