
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 07.04.2014
Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Leif-Peder Jørgensen 
(permisjon fra kl 14:30, kun 
sak 24 og 29 gjenstår)

MEDL SKSP

Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Einar Lauritzen MEDL SKAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Øystein Skallebø Einar Lauritzen SKAP
Kurt Michalsen (ifm sak 26/14) Kari-Ann Olaisen SKKP

Merknader til innkallingen: 
- Tilleggsopplysninger ang byggesaken på Haukøya deles ut
- Spørsmål fra Mona Jørgensen (H) vil bli besvart på slutten av dagen
- Med merknader – innkallingen godkjent

Merknader til sakslista: 
- Spørsmål fra Øystein Skallebø (AP) ang plassering av bunkringsstasjon på havna vil bli 

besvart pr møte
- Spørsmål fra Mona Jørgensen vil bli besvart angående 
- Ordføreren vil fokusere på tidsbruk ifm møte, og ber representantene bidra til mer 

tidseffektive møter
- Ordføreren ber om at sak 19 behandles senere på dagen
- Leif-Peder Jørgensen søker permisjon fra kl 1430, og ber om at sak 24 tas etter dette 

grunnet mulig inhabilitet
- Styrelederen i Arnøy- Laukøyforbindelsen vil informere om seismikkundersøkelse



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Yngve Volden Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Kjell Ove Lehne Byggesaksbehandler
Espen Li Økonomisjef
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær 

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Mona Jørgensen Ørjan Albrigtsen



Tema omvisning Skjervøy ungdomsskole:
- omvisning og orientering ved rektor Bjørn Pedersen

Orientering fra Arnøy- Laukøyforbindelsen AS
- Styreleder Roy Waage orienterte om selskapets arbeid. Det er nå avklart at det kan gjøres 

en enkel seismikkundersøkelse (sedimentseismikk) som blir langt billigere enn 
opprinnelig planlagt. Ved å foreta denne i juni ifm tilsvarende undersøkelse i
Kvaløysundet vil kostnaden bli ytterligere redusert til under 250 000 kr. 

- Arnøy- Laukøyforbindelsen AS ber om aksept for å gå i gang med undersøkelsen, dette 
uten å forplikte kommunen økonomisk

- Vedtak: 
o Formannskapet godkjenner igangsetting av seismikkundersøkelse under 

overnevnte forutsetninger

Spørsmål fra Øystein Skallebø (AP) – plassering av bunkringsbu ift utnyttelse av 
industriområdet

- Ordføreren svarte at plasseringen er avklart med alle aktuelle parter og at det ikke er 
konflikter knyttet til etableringen

Spørsmål fra Mona Jørgensen (H) ang tilbakebetaling lån til Skjervøy fiskeriutvikling AS
- Stemmer det at summen på 1,5 mill er innbetalt i flere omganger?
- På hvilken dato ble innbetalingene mottatt? Og hvem betalte inn pengene?
- Er innbetalingen bokført i Skjervøy Fiskeriutvikling AS?
- Er det mottatt bekreftelse fra noen signaturberettigede i Industriparken AS på at 

innbetalingen kommer fra dem?
- Uten en slik bekreftelse kan vi vel ikke motta betaling i god tro når vi tar med de 

avsløringene som vi har sett i media siste tiden rundt Industriparken og lånet fra 
Skjervøy Fiskeriutvikling?

- Vil en inntektsføring av betalingen uten bekreftelse stille oss slik til at vi kan bli 
erstatningspliktige overfor tredjepart i neste omgang? Er dette sjekket ut med 
kommunens advokat?

- Ordfører gav en frist til 28.mars 2014 for alle som hadde informasjon om disposisjoner i 
Skjervøy Fiskeriutvikling om å gi informasjon de hadde til ordfører. Fikk ordfører ny 
informasjon? Kan formannskapet få innsikt i en innkommet informasjon?

Ordføreren svarte
- Ift innbetalingen har Skjervøy fiskeriutvikling AS stilt spørsmål til oppgjørsansvarlig 

advokat hvor disse pengene kommer fra. 
- Det er oppgjørsansvarlig advokat som står ansvarlig ved slike forhold, og altså ikke 

risiko for Skjervøy fiskeriutvikling AS 
- For øvrig henviste ordføreren til kontrollutvalgets granskning. 

                                        



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

19/14 Næringskonsulent i Skjervøy kommune 2013/131

20/14 Måsesaken - ny behandling 2013/1369

21/14 Høringsutkast - politivedtekter for Skjervøy 
kommune

2013/1467

22/14 Prestegårdsjorda: Klage på formannskapsvedtak 
9/14 ang at klagen i formannskapssak 99/13 
avvises.

2012/1125

23/14 Deling av eiendommen gnr 44 bnr 7 i Uløybukt 2013/3617

24/14 Deling av nausttomt - gnr 60 bnr 3, Akkarvik 2012/4419

25/14 Søknad om tilleggsareal til Ørnveien 8 2014/393

26/14 Haukøya: Søknad om dispensasjon for oppføring 
av hytte på gnr 3 bnr 17

2014/881

27/14 Taskeby: Klage på formannskapsvedtak 12/14 
ang oppgradering av sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 
7

2012/4362

28/14 Strandveien 57: Søknad om påbygg gnr 69 bnr 
220

2014/980

29/14 Referatsaker

RS 15/14 BØP-rapport 2014 # 2 2013/3864

RS 16/14 Søknad om utslippstillatelse av gråvann fra hytte 
Lille Taskeby gnr 53 bnr 41

2013/1513

RS 17/14 Søknad om endring av gitt tillatelse gnr 53 bnr 41 
Lille Taskeby.

2013/1513

RS 18/14 Kveldsolveien 2: Søknad om fasadeendring gnr 
69 bnr 535

2014/782

RS 19/14 Svar - anke på avslag om tilskudd til støttesenter 
mot incest og seksuelle overgrep

2013/1804

RS 20/14 Svar - søknad om økonomisk bistand - Fullføring 
av Jernrosen Minnemonument 22 juli 2011 -

2013/1804

RS 21/14 Svar - søknad om midler til tiltak for lyngshest 2013/1804

RS 22/14 Konsesjon for helikopterlandingsplass - vedtak 2013/1183

RS 23/14 Kommunale TS-planer, trafikksikker kommune 
og Utlysning av kartrydningsmidler

2014/1166

RS 24/14 Vedtak om seksjonering, gnr 69 bnr 816 2014/793

RS 25/14 Avklaring med kulturetaten ift utforming 2012/1125

RS 26/14 Høringsuttalelse fylkesplan for Troms 2014-2025 2014/548



19/14 Næringskonsulent i Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling:

1. Det opprettes ei 50% kommunal stilling som næringskonsulent i Skjervøy kommune

2. Stillinga lyses ut i april med tilsetting  tidligst 01.08.14

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 07.04.2014 

Behandling:

Forslag fra KP, SP, SV ved Kari-Ann Olaisen (KP)
- Saken utsettes og ei 100 % stilling søkes innarbeidet i BØP 2015-18. 

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

20/14 Måsesaken - ny behandling

Rådmannens innstilling

 Det igangsettes tiltak som beskrevet i punktene 1-5, dette for å imøtekomme beboerne i 
område som opplever måkene som et folkehelseproblem.

 Fra og med hekkesesongen 2014 iverksettes eggplukking v/Stussnesfjellet, område rundt 
Vågavannet og ved steinbruddet. Fra og med hekkesesongen 2015 iverksettes også 
eggplukking i Stussnesfjellet i tilegg til v/Stussnesfjellet, område rundt Vågavannet og 
ved steinbruddet.  Kostnadsramme kr. 60 000,- årlig for årene 2015 og 2016. søkes 
innarbeidet i BØP 2014-2017. Kostnaden kr 60.000 årlig skal finansiere eggplukking i 
selve Stussnesfjellet da dette må gjøres av kvalifiserte fjellklatrere.
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Behandling:

- Ordføreren ber om å få vurdert sin habilitet da han har vært inhabil i tidligere behandling 
av saken

o Ordføreren enstemmig erklært habil

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.



21/14 Høringsutkast - politivedtekter for Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
- Høringsutkastet til nye politivedtekter for Skjervøy kommune godkjennes og sendes ut 

på offentlig høring
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Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

22/14 Prestegårdsjorda: Klage på formannskapsvedtak 9/14 ang at klagen i 
formannskapssak 99/13 avvises.

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet har ved behandling av klagen ikke kunne funnet nye momenter som gjør at 
vedtaket omgjøres. 

Vedtaket i Formannskapssak 9/14 datert 03.02.14 opprettholdes.

Klagen avvisses.
Formannskapet har ved gjenomgang av klagen ikke funnet å kunne se at det foreligger søknad i
saken som kan/er behandles etter plan- og bygningsloven med forskrifter. Vedtaket i
formannskapssak 99/13 må anses som en utdyping av gjeldende reguleringsplan
m/reguleringsbestemmelser.

Fremkommet materiale fra Skjervøy byggeservice AS er av en slik karakter at dette ikke kan
behandles etter plan- og bygningsloven m/forskrifter, samt at det ikke foreligger en konkret
søknad i saken.

Korrespondansen i saken må anses som avklaringer i forhold til en fremtidig utarbeidet 
detaljplan for området Prestgårdsjordet.

Formannskapet henviser til utbygger og utarbeider en detaljplan for område Prestgårdsjordet og
da ihht inngått intensjonsavtale og gjeldende reguleringsplan for dette område.
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Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.



23/14 Deling av eiendommen gnr 44 bnr 7 i Uløybukt

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknaden godkjennes. I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til 
fradeling av 1100 kvm fra eiendommen 44/7 til oppføring av et redskapshus.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.
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Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

24/14 Deling av nausttomt - gnr 60 bnr 3, Akkarvik

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknad om fradeling av nausttomt på 500 kvm fra eiendommen 60/3 i Akkarvik godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.

Skulle det under arbeid i marka komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, kulturetat omgående.
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Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

25/14 Søknad om tilleggsareal til Ørnveien 8

Teknisk sjef innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:



Det gis tillatelse til kjøp av et tilleggsareal på 300 kvm i bakkant av Ørnveien 8.
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Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

26/14 Haukøya: Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på gnr 3 bnr 
17

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden til Ole Henriksen om 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel LNF område 2 for 
oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17 Haukøya.

Avslaget begrunnes med at det var ved fradelingen av gnr 3 bnr 17 ble der lagt vekt på at det 
ikke skulle oppføres nye tiltak på denne eiendommen. Tiltakshaver har ikke vurdert forholdet til 
naturmangfold og forholdet til plan- og bygningsloven § 1-8.  

Det henstilles til tiltakshaver å igangsette en reguleringsprosess av eiendommen(e) som omfattes 
av dette område, med formål å lage en reguleringsplan som tilfredsstiller kravene til de ulike 
grunneierne i område samt hensynet til kulturminnene og strandlinjen med mer i dette område.   
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Behandling:

Brev mottatt i dag, 7. april fra Ole, Thorleif og Jostein Henriksen og Heidi Johansen hensynstas 
i saksbehandlingen

Kari-Ann Olaisen ba om å bli erklært inhabil (søskenbarn og venn til tiltakshaver)
- Enstemmig erklært inhabil og fratrådte i saken. Kurt Michalsen tok sete i hennes sted.

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP)
- Saken utsettes – saken sendes administrasjonen for realitetsbehandling

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

27/14 Taskeby: Klage på formannskapsvedtak 12/14 ang oppgradering av 
sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 7

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet har ved behandlingen av klagen ikke kunne se nye momenter som gjør at 
vedtaket omgjøres.



Vedtaket i formannskapssak 12/14 opprettholdes. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF område 2. for den allerede utførte oppgradering av sti/veg på gnr 52 bnr 2,5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Svanhild og helge Olsen byggetillatelse for 
den allerede utførte oppgraderingen av sti/veg på gnr 52 bnr 2, 5 og 7.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes ansvarsrett i kategorien 
SØK, PRO og UTF vegbygging tiltaksklasse 1.

Tillatelsen gis med forbehold om at sti/veg blokkeres ved at det legges store steinblokker i 
vegbanen som ikke kan flyttes uten hjelp av større maskinkjøretøy. Steinblokkene skal være 
utlagt innen juli måned 2014
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Behandling:

Utsettelsesforslag fra Ørjan Albrigtsen (KP): 
- Saken utsettes: Formannskapet drar på befaring i løpet av våren, dette samkjøres med 

Fylkesmannens besøk

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

28/14 Strandveien 57: Søknad om påbygg gnr 69 bnr 220

Teknisk sjef innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Per Johansen dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende punkter:
Takvinkel 11 grader, valmet tak samt at tilbygget i 2 etasje brukes til boligformål på gnr 69 bnr 
220.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Per Johansen rammetillatelse for oppføring 
av tilbygg til forretning/servicebygg gnr 69 bnr 220.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis I Evensen Byggevare AS ansvarsrett i 
kategoriene SØK og PRO tiltaksklasse 1. Bygning, anlegg eller konstruksjoner, tekniske 
installasjoner.  
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Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.



29/14 Referatsaker
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Behandling:

Ad RS 15/14, BØP-rapport 2014 # 2
- Ad punkt 2; Samordning med menighetsrådet – Forslag til vedtak fra KP, SV og SP ved 

Ørjan Albrigtsen (KP): 
Rådmannen tar kontakt med kirkeverge / menighetsrådsleder fro å se på en bedre 
utnyttelse av ressursene. 
Det er viktig å avklare maskinsamarbeid og personell. Det bør også vurderes om 
kommunen skal overta ansvar for kirkegård og utearealer. 

- Ad punkt 3, konkurranseutsetting snøbrøyting, forslag fra SP, SV og KP
Formannskapet ønsker en mer nøyaktig beskrivelse av hvilke ressurser som 
frigjøres

- Ad punkt 4, reduksjon energibruk, forslag fra KP, SV og SP: 
Det innføres en prøveordning for kommunale barnehager inkludert Årviksand. 
Bonusordning går ut på å spare strøm, halvparten av en evt innsparing vil 
virksomhetene selv beholde.

- Ad punkt 67 Kiilgården – del 1
Formannskapet er positiv til opprettelse av Kiilgårdens venner – prosjektgruppa legger 
frem en sak for formannskapet som planlagt i mai. 

Vedtak:

Referatsak 15/14, BØP-rapport med overstående forslag enstemmig vedtatt. 

Referatsakene anses referert og behandlet.



RS 15/14 BØP-rapport 2014 # 2 2013/3864

RS 16/14 Søknad om utslippstillatelse av gråvann fra hytte Lille Taskeby gnr 
53 bnr 41 2013/1513

RS 17/14 Søknad om endring av gitt tillatelse gnr 53 bnr 41 Lille Taskeby. 
2013/1513

RS 18/14 Kveldsolveien 2: Søknad om fasadeendring gnr 69 bnr 535 2014/782

RS 19/14 Svar - anke på avslag om tilskudd til støttesenter mot incest og 
seksuelle overgrep 2013/1804

RS 20/14 Svar - søknad om økonomisk bistand - Fullføring av Jernrosen 
Minnemonument 22 juli 2011 - 2013/1804

RS 21/14 Svar - søknad om midler til tiltak for lyngshest 2013/1804

RS 22/14 Konsesjon for helikopterlandingsplass - vedtak 2013/1183

RS 23/14 Kommunale TS-planer, trafikksikker kommune og Utlysning av 
kartrydningsmidler 2014/1166

RS 24/14 Vedtak om seksjonering, gnr 69 bnr 816 2014/793

RS 25/14 Avklaring med kulturetaten ift utforming 2012/1125

RS 26/14 Høringsuttalelse fylkesplan for Troms 2014-2025 2014/548


