
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 08.09.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 19:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Ørjan Albrigtsen (permisjon kl 
18 – alle PS og RS behandlet)

MEDL SKKP

Kari-Ann Olaisen (permisjon kl 
19 – alle PS og RS behandlet)

MEDL SKKP

Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP
Vidar Langeland Mona Jørgensen SKH
Øystein Skallebø Irene Toresen (inhabil PS 72) SKAP
Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen (inhabil 

PS 74/14)

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Spørsmål fra Frp ang fremdrift Sandøra, utestående fordringer, byggesaksoppfølging 

Uløybukt og Ymber.
- Spørsmål fra AP om kystens kompetansesenter og steinbruddet på Skjervøy
- SV har spørsmål angående privatisering av vaskeriet, gatelys og valg av representant til 

Halti kvenkultursenter AS
- Det vil bli en orientering om spillemiddelordningen
- Daglig leder i Skjervøy ASVO AS vil orientere om selskapet

o Med merknader, sakslista godkjent

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef



Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Espen Li Økonomisjef
Terje Tretten Fungerende teknisk sjef
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 Ingrid Lønhaug Vidar Langeland



Skjervøy ASVO AS
- Daglig leder Johan Pedersen orienterte om selskapet

Spillemiddelordningen og Årvikmarkaprosjektet
- Hilde Thomassen, Børre Jørgensen og Roald Sebergsen orienterte

Spørsmål fra Ingrid Lønhaug (SV)
1. privatisering av vaskeriet
- SV registrerer at det har vært betydelig misnøye med overgangen fra kommunal til privat 

vasking av tøy fra beboere og virksomheter i kommunen. Avtalen ble heller ikke å innfri 
økonomisk, noe som var grunnlaget for at vi gikk inn for privatisering. Vi har registrert 
at det vurderes å si opp avtalen. 

- SV ønsker en redegjørelse for det som har gått galt, og hva en tenker framover i forhold 
til vasking av tøy i kommunen.

- Terje Trætten orienterte i saken. Flere kontraktsbrudd og uryddige forhold knyttet til 
leveransen fra vaskeriet innledningsvis. 

2. Gatelys
- Som varaordfører har jeg lovd å ta opp vedlikehold av gatelys i politisk sammenheng. I 

Årviksand er mange lyspunkter mørke, noe som irriterer og skaper misnøye hos flere. 
Det virker som vi har satt av for lite penger til vedlikehold av gatelys når potten er tom 
allerede nå. Gatelysene gir trygghet og trivsel i bygdene. Varaordfører setter problemet 
på dagsorden ved å be om en redegjørelse fra teknisk etat i forhold til manglende 
vedlikehold av gatelys.

- Terje Trætten svarte at selve linjestrukturen er utslitt og at større oppgraderinger trengs

3. Valg av representant m/vara til styret i Halti Kvenkultursenter AS
- Det var ekstraordinært representantskapsmøte for Halti Kvenkultursenter 25.09.14. Vi 

klarte ikke å velge styre på representantskapsmøte i vår. Jeg trenger forslag på 
kandidater til styret. Jeg representerer Skjervøy kommune i representantskapet, nå 
gjelder det valg av styre.

- Formannskapet oppfordres til å foreslå kandidater til neste møte

Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp) 
1. Utestående fordringer:
- Hva er status på tapsføringer av utestående fordringer etter gjennomgang fra 

konsulenter før ferien?
- Ser at kommunen igjen får nye elementer fra revisor i referatsak 77/14 hvor manglende 

rutiner påpekes. Vil det komme en politisk sak med gjennomgang av årsaker og ansvar 
for alle saker som har vært rundt mangelfull oppfølging av rutiner rundt 
sakskomplekset utestående fordringer?
Hvor mye er tapsført/avsatt på tap på grunn av manglende oppfølging av utestående 
fordringer pr dato?

- Økonomisjef Espen Li svarte at det nå er etablert gode rutiner ved kommunekassa. Det 
er imidlertid mange som ikke betaler kommunale avgifter og husleie ved forfall.

- Gamle utestående fordringer kreves inn av eksternt firma, koster 950,- pr time. Hittil 
tapsført i overkant av 1,1 million kr. 



2. Fremdrift Sandøra (Smoltanlegg og fórfabrikk)
- Sandøra, hva skjer i prosjektet? Har Skjervøy kommune fulgt opp i tilstrekkelig grad for 

å sikre framdrift?

- Ordføreren svarte at han har hatt flere møter med fylkeskommunen, de trenger 
planforslaget for reguleringsplan Sandøra (lovet ferdig ila september) før de kan starte 
prosessen med utgraving.

- Fremgang ifm samiske kulturminner; det gjenstår nå kun to punkter som trenger videre 
undersøkelser. 

3. Ymber:
- Var ordføreren informert om fusjonsprosessen som er beskrevet i lørdagens Framtid I 

Nord?
- Utfra oppslag i avisen ser det ur som administrasjon og styreleder ser for seg flere 

forsøk på å endre eierskapet i Ymber, bør det ikke komme en eiermelding til 
kommunestyretsom beskriver de fremtidige utfordringer selskapet ser slik at eierne kan 
få bakgrunnsinfo til å gjøre strategiske valg? Vi er ikke tjent med at det foregår skjulte 
prosesser som gir usikkerhet rundt selskapet.

- Ordføreren bekreftet i hovedsak avisversjonen, men at kommunen fikk vite om planene 
2-3 uker før møtet (Fortrolig)

4. Ulovlig hytte i Uløybukt:
- Det var i vår en diskusjon rundt ulovlig bygd hytte i Uløybukt med påfølgende 

medieoppslag. Hva er gjort i saken siden da?

- Rådmannen svarte at plankontoret sammen med fylkesmannen håndterer den saken. Det 
foreligger et rivevedtak forankret i departementet men som fylkesmannen ikke har fulgt 
opp. De ser på saken som foreldet og vil ikke bli fulgt opp videre.

Fra Irene Toresen (AP)
1. Steinbruddet på Skjervøy 
- Hva gjøres for å sikre farlige skrenter ved steinbruddet, samt fjerne søppel som lagres og 

kastes der?

- Terje Trætten orienterte. Steinbruddet er formelt stengt, og masseuttak og gebyr blir ikke 
fulgt opp. Bergmesteren er formell myndighet over steinbrudd, og vi har – som ca 95 % 
av kommunene – ikke det formelle på plass. Det er opp til entreprenørene å sikre 
skrentene, men det kreves oppfølging. 

2. Kystens kompetansesenter: forslag til vedtak fra Irene Toresen (AP):
- Skjervøy formannskap er kjent med usikkerhet rundt ansettelse av ny ass rektor, etter at 

Nils Harald Alm gikk av med pensjon i denne måneden. Formannskapet ber ordfører 
umiddelbart ta opp saken med fylkesråd for utdanning om be om at stillingen fortsatt blir 
med kontorsted Skjervøy. En ansettelse av ny ass. rektor bør sees i sammenheng med det 
videre arbeidet med Kystens kompetansesenter (KKS). En kombinert stillingsinstruks 
med fx 80 % ass. rektor og 20 % allokert til å jobbe med å utvikle KKS ville gitt god 
utnyttelse for å holde kontinuitet i utviklinga av kompetansesenteret. Ansettelsen av ny 
ass. Rektor bør derfor skje med et fokus på å ansette en person med kompetanse og 



erfaring fra fiskeri og havbruksrelatert virksomhet. Vi mener at stillingen bør lyses ut 
eksternt med overnevnte fokus. 

- Forslaget enstemmig vedtatt – sendes til fylkesrådene etter møtet. 

Kystens kompetansesenter: Forslag til uttalelse ved Ingrid Lønhaug (SV): 
- Uttalelse fra formannskapet 8. september 2014
- Skjervøy formannskap har i møte 08.09.14 blitt kjent med at det er lyst ut internt stilling 

som assisterende rektor på Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy. 
Politikerne på Skjervøy har i mange år engasjert seg i det videregående skoletilbudet i 
Nord-Troms og ønsker å støtte opp om skolene i fortsettelsen.

- Skjervøy kommune har kjempet for en fortsatt drift ved skolen i Skjervøy, da vi mener det 
er viktig å skaffe arbeidskraft til fiskeindustrien og videre skape et miljø for å ta den type 
utdanning her hvor vi har alle fasiliteter innenfor fiskeri. Vi ønsker også å opprettholde 
et tilbud som både gutter og jenter søker på. Utfordringen kommunalt ser ut til å være å 
skaffe nok ansatte i helsevesenet.

- For å få en drivkraft for skolen på Skjervøy mener vi at det er noen krav til søker på 
stillingen som er helt avgjørende.

- Stillinga må utlyses eksternt og ha følgende punkter:
o Assisterende rektor må ha kontorsted på Skjervøy

o I utlysningsteksten må det kreves undervisningskompetanse, fordi det er tillagt 

undervisning til stillingen, jf opplæringsloven

o Fordi skolen er et opplæringssted for marine fag, vil det være naturlig at 

kompetanse knyttes til dette. 

- Uttalelse fra formannskap ved Ingrid Lønhaug (SV) enstemmig vedtatt – sendes til 
fylkesrådene etter møtet. 

Nytt forslag Prestegårdsjorda
- Saken enstemmig vedtatt utsatt

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Orienteringssak Orientering om spillemiddelordningen (RS 47/14)

Orienteringssak Orientering fra daglig leder i Skjervøy ASVO 

72/14 Taskeby: klage på vedtak 12/14 ang. 
oppgradering av sti/vei på gnr 52 bnr 2, 5 og 7

2012/4362

73/14 Søknad om kjøp av næringsareal 2014/2590

74/14 Haukøya: Søknad om dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av fritidsbolig 
gnr 3 bnr 17

2014/881

75/14 Lille Taskeby: Søknad om fritak for renovasjon 
gnr 53 bnr 17

2014/1064

76/14 Søknad om oppsetting av trafikkskilt 2013/1078



77/14 Deling av eiendommen 53/8 i Simavågen 2014/1147

78/14 Kiilgården - oppstart av renovering 2013/3678

79/14 Bidrag til TV-aksjonen 2014 2014/1820

81/14 Søknad om konsesjon gnr 1941/64/30 2014/2020

80/14 Referatsaker

RS 46/14 Oppfølging BØP # 5, september 2015 2014/1641

RS 47/14 Spillemiddelordningen -  Invitasjon til møte 
Skjervøy og Arnøya

2013/133

RS 48/14 Høringsskriv - Regulering av skolekretsgrenser i 
Skjervøy kommune

2014/2952

RS 49/14 Kopi av klage på renovasjonsgebyr 2014/2505

RS 50/14 Øvre Ringvei 22; søknad om oppføring av tilbygg 
til garasje gnr 69 bnr 702

2014/2295

RS 51/14 Kirkegårdsveien 60: søknad om oppføring av 
garasje og fasadeendring gnr 69 bnr 403

2014/2201

RS 52/14 Fiskenes 2: søknad om tilbygg til bolig/garasje til 
bruk som carport gnr 69 bnr 15.

2014/2324

RS 53/14 Søknad om avkjørsel samt legging av på gnr 2014/2113

RS 54/14 Søknad om rivningstillatelse av lagerhall gnr 57 
bnr 108 Bjørnbuktneset

2014/2114

RS 55/14 Kirkegårdsveien 63: søknad om oppføring av 
tilbygg gnr 69 bnr 396

2014/2195

RS 56/14 Klaus Dreyersvei 34: søknad om fasadeendring 
gnr 69 bnr 545

2014/2196

RS 57/14 Severin Steffensensvei 29: søknad om oppføring 
av veranda gnr 69 bnr 343

2014/2252

RS 58/14 Rypeveien 3: søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 
835

2013/3156

RS 59/14 Klaus Dreyersvei 32: søknad om opparbeidelse 
av parkeringsplass

2014/2391

RS 60/14 Fjellveien 7: søknad om utvidelse av veranda gnr 
69 bnr 640

2014/2389

RS 61/14 Nikkeby: søknad om oppføring av tilbygg til 
bolig gnr 68 bnr 14.

2014/2427

RS 62/14 Fjellveien 9: søknad om fasadeendring bestående 
av endring av vindusåpninger i bolig på gnr 69 
bnr 475.

2014/1982

RS 63/14 Strandveien 78: søknad om endring av skilt på 
gnr 68 bnr 8.

2014/2287

RS 64/14 Laukøya: Søknad om konsesjon for erverv av 
eiendommen Storelv gnr 66 bnr 8

2014/1071



RS 65/14 Hamnnes: søknad om oppføring av brygge i 
tilknytning til eksisterende flytebrygge gnr 67 bnr 
15

2012/887

RS 66/14 Strandveien 42: søknad om riving/sanering av 
deler av brannskadet forretningsbygg gnr 69 bnr 
559

2014/1829

RS 67/14 Lauksletta: søknad om sanering av bolig på gnr 
66 bnr 26.

2014/2468

RS 68/14 Verftsveien 32: Søknad om fasadeendring samt 
oppføring overbygg inngangsparti gnr 69 bnr 1 
fnr 408

2014/2558

RS 69/14 Årviksand: søknad om oppføring av tilbygg til 
bolig på gnr 64 bnr 99

2014/2629

RS 70/14 Hamnnes Nikkeby: søknad om oppføring av 
tilbygg til bolig gnr 67 bnr 15

2014/2686

RS 71/14 Årviksand: søknad om oppføring av tilbygg til 
garasje gnr 64 bnr 90.

2014/2687

RS 72/14 Nordveien 16: søknad om oppføring av tilbygg 
som bruk som vindfang gnr 69 bnr 588

2014/2858

RS 73/14 Severin Steffensens vei 37: søknad om utvidelse 
av innkjørsel gnr 69 bnr 342

2014/2791

RS 74/14 Strandveien 57: Søknad om 
igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 220

2014/980

RS 75/14 Øvre Ringveg 13: Søknad om rammetillatelse og 
dispensasjon for oppføring av tilbygg på gnr 69 
bnr 748

2014/1594

RS 76/14 Lauksletta: Oppføring av sløyeskur 2014/1706

RS 77/14 Brev 238: Oppsummering fra revisor etter 
revisjon av regnskapet for 2013

2014/114

RS 78/14 søknad om oppføring veranda/tilbygg 2014/2252

RS 79/14 Svar - søknad driftsstøtte - Amathea 2014/2830

RS 80/14 Utskrift fra møte i regionrådet 19. juni 2014 2014/548

RS 81/14 Svar - søknad om støtte NKS veiledningssenter 2014/2830



72/14 Taskeby: klage på vedtak 12/14 ang. oppgradering av sti/vei på gnr 52 
bnr 2, 5 og 7

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet har ved behandlingen av klagen fått ny informasjon som gjør at deler av 
vedtaket kan omgjøres. 

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 det settes opp en låsbar bom på sti/vegen slik at uønsket 
trafikk inn i område hindres. Bommen skal være oppsatt innen 01.01.11

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

Administrativ endring; dato for tidsfristen i siste punkt skal være 01.01.2015.

Irene Toresen (AP) ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte i saken. 
Øystein Skallebø (AP) tok sete i hennes sted.

Forslag fra Øystein Skallebø (AP)
- Siste avsnitt: «Tillatelsen gis med forbehold…» strykes

Utsettelsesforslag fra Vidar Langeland (Frp):
- Saken utsettes til saksbehandler er tilstede og kan redegjøre for hvorfor

saksbehandlingen denne gangen er helt forskjellig fra andre ulovlige tiltak som er 
behandlet siden gebyrregulativet ble vedtatt.

Vedtak:

Votering: 
- Utsettelsesforslaget falt mot en stemme
- Innstillingen med endringsforslaget fra AP enstemmig vedtatt



73/14 Søknad om kjøp av næringsareal

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknad om kjøp av areal som omsøkt, innvilges.
Det gis dispensasjon i fra pbl § 19-2, samt gjeldende reguleringsplan for midtre havn, under 
forutsetning at berørte naboer ikke har innvendinger til tiltaket. 
Er ikke arbeidet satt i gang innen ett år frafaller tildelingen

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

Administrativt tillegg til innstillingen:
- Tillatelsen gis med forbehold om at søker får kjøpt tilstrekkelig areal fra Evensen 

Eiendom for å gjennomføre byggeprosjektet

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP):
- Vedtaket forutsetter at tilstrekkelig areal blir sikret for en fremtidig 

flytebrygge/bunkringspunkt på nedsiden av området

Vedtak:

Votering: 
- innstillingen med administrativt tillegg enstemmig vedtatt:
- tilleggspunkt fra KP enstemmig vedtatt

74/14 Haukøya: Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for 
oppføring av fritidsbolig gnr 3 bnr 17

Teknisk sjef innstilling

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

Det henstilles til tiltakshaver og omkringliggende eiendommer om å igangsette 
reguleringsprosess på området som det ønskes utbygging på for på den måten imøtekomme 
kravene til helhetlig tenkning over ønsket utnyttelse av område.  

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

- Kari-Ann Olaisen (KP) erklærte seg inhabil og fratrådte i saken. Kurt Michalsen (KP) 
tok sete i hennes sted

Forslag fra Kp, SP og SV: 



- Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis tiltakshaver dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel LNF sone 2 for oppføring av 
fritidsbolig på gnr 3 bnr 17 Haukøya. 

- Formannskapet kan ikke se at tiltaket i vesentlig grad vil være i strid med vernehensynet 
som LNF-formålet skal ivareta. Området er i dag bebygd og det forutsettes at hytta ikke 
vil settes nærmere havet enn dagens bebyggelse. Brevet av 17.12.13 fra riksantikvaren er 
av vesentlig betydning for formannskapets beslutning. Her er det åpnet opp for at 
tiltakshaver kan trekke hytten nærmere dagens bebyggelse, dette for å unngå at bygget 
vil virke utilbørlig skjemmende på kulturminnene i området. 

- Formannskapet er av den oppfatning at opplevelse verdien av kulturminnene ikke vil bli 
svekket siden vi fortsatt vil opprettholde det åpne feltet mellom bebyggelse på 
Mellomjordet og Hamna/Hamnaneset.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt.

75/14 Lille Taskeby: Søknad om fritak for renovasjon gnr 53 bnr 17

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, Skjervøy kommune, Troms § 2 avslås
søknaden til Jan Frode Fjære om fritak for renovasjon for eiendom gnr 53 bnr 17.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland (Frp):
- Skjervøy kommune bør revidere gebyrforskriften med tanke på de utslagene 

gebyrregulativet med at noen i praksis får dobbeltbeskatning.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

76/14 Søknad om oppsetting av trafikkskilt

Teknisk sjefs innstilling

Det settes opp skilt nr 552 ”Parkering” med underskilt 807.8 ”Forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse” ved Strandveien 46, samt skilt nr 372 ”Parkering forbudt” på Fiskenes som 
omsøkt.

Planen sendes det regionale vegkontor for endelig vedtak.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

Fellesforslag: 



- Saken utsettes

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

77/14 Deling av eiendommen 53/8 i Simavågen

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til fradeling av en tomt på 1500 kvm fra 
eiendommen 53/8 som omsøkt.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

78/14 Kiilgården - oppstart av renovering

Rådmannens innstilling

Kiilgården – oppstart av renovering

Vedtak:
1. Skjervøy kommune går i gang med renovering av Kiilgården del 1 høsten 2014. Dette 

innebærer utvending renovering innenfor kostnadsoverslaget  til ca kr 1,0 mill.

2. Brannprosjektering av bygget gjennomføres høsten 2014 innenfor 
kostnadsoverslaget  på kr 75000 + moms

3. Innvendig renovering , del 2, innarbeides i økonomiplanen 2015 – 18 med ei 
kostnadsramme på ca kr 1,6 mill. Oppstart i 2015.

4. Den kommunale egenandelen i del 1 vil være kr 300.000. 

             Finansieringsplan for del 2 godkjennes før oppstart i 2015. 
             Oppstart forutsetter Kulturhusmidler gjennom Troms Fylkeskommune. 
             Disse midlene forutsetter at bygget brukes til kulturformål i 20 år.



5. Kiilgården vil etter renoveringa være i kommunalt eie. Den daglige drifta legges inn under 

Kulturhuset, og aktivitetene gjennomføres i samarbeid med frivillige lag og foreninger, 

”Kiilgårdens venner” og Nord-Troms museum.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) 
- Nytt første punkt: Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
- Punkt 3 endres til søkes innarbeidet i økonomiplanen

Utsettelsesforslag fra Vidar Langeland (Frp):
- Formannskapet vil med vedtak av innstillingen forplikte Skjervøy kommunen til å bruke 1 

til 1,6 millioner på bygget uten at kommunestyret har bevilget 1 krone til prosjektet. 
Formannskapet har ikke lovhjemmel til å bevilge penger uten ramme fra kommunestyret.

Vedtak:

Votering over utsettelsesforslaget 
- utsettelsesforslaget falt mot 3 stemmer (4 stemte mot utsettelse, 3 for)

Innstillingen med forslaget fra Ørjan Albrigtsen (KP) enstemmig vedtatt

79/14 Bidrag til TV-aksjonen 2014

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak: 
1. Skjervøy kommune innvilger kr 10 000,- til TV-aksjonen 2013
2. Beløpet dekkes av reservebevilgning (før kalt formannskapets post)

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

81/14 Søknad om konsesjon gnr 1941/64/30

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Jim og Hilde Thomassen 
konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 64, brn 30 i Skjervøy kommune til fritidsformål.

Det er lagt vekt på at eiendommen er liten og ikke kan nyttes til selvstendig jordbruksdrift. 



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

80/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.09.2014 

Behandling:

Vedtak:

Ad RS 46/14 Oppfølging BØP, punkt 16, sykestuekompensasjon
Forslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP) 

- Skjervøy formannskap er kjent med møtet med Helse- og omsorgsdepartementet den 29. 
september 2014. Skjervøy formannskap forlanger at ordfører Torgeir Johnsen blir med 
på møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt

Ad RS 49/14: 
Protokolltilførsel fra Vidar Langeland (Frp):

- Skjervøy kommune bør revidere gebyrforskriften med tanke på de utslagene 
gebyrregulativet med at noen i praksis får dobbeltbeskatning.

Referatsakene anses referert og behandlet.



RS 46/14 Oppfølging BØP # 5, september 2015 2014/1641

RS 47/14 Spillemiddelordningen -  Invitasjon til møte Skjervøy og Arnøya 
2013/133

RS 48/14 Høringsskriv - Regulering av skolekretsgrenser i Skjervøy 
kommune 2014/2952

RS 49/14 Kopi av klage på renovasjonsgebyr 2014/2505

RS 50/14 Øvre Ringvei 22; søknad om oppføring av tilbygg til garasje gnr 69 
bnr 702 2014/2295

RS 51/14 Kirkegårdsveien 60: søknad om oppføring av garasje og 
fasadeendring gnr 69 bnr 403 2014/2201

RS 52/14 Fiskenes 2: søknad om tilbygg til bolig/garasje til bruk som carport 
gnr 69 bnr 15. 2014/2324

RS 53/14 Søknad om avkjørsel samt legging av på gnr 2014/2113

RS 54/14 Søknad om rivningstillatelse av lagerhall gnr 57 bnr 108 
Bjørnbuktneset 2014/2114

RS 55/14 Kirkegårdsveien 63: søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 396 
2014/2195

RS 56/14 Klaus Dreyersvei 34: søknad om fasadeendring gnr 69 bnr 545 
2014/2196

RS 57/14 Severin Steffensensvei 29: søknad om oppføring av veranda gnr 69 
bnr 343 2014/2252

RS 58/14 Rypeveien 3: søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 835 2013/3156

RS 59/14 Klaus Dreyersvei 32: søknad om opparbeidelse av parkeringsplass 
2014/2391

RS 60/14 Fjellveien 7: søknad om utvidelse av veranda gnr 69 bnr 640 
2014/2389

RS 61/14 Nikkeby: søknad om oppføring av tilbygg til bolig gnr 68 bnr 14. 
2014/2427

RS 62/14 Fjellveien 9: søknad om fasadeendring bestående av endring av 
vindusåpninger i bolig på gnr 69 bnr 475. 2014/1982

RS 63/14 Strandveien 78: søknad om endring av skilt på gnr 68 bnr 8. 
2014/2287



RS 64/14 Laukøya: Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storelv 
gnr 66 bnr 8 2014/1071

RS 65/14 Hamnnes: søknad om oppføring av brygge i tilknytning til 
eksisterende flytebrygge gnr 67 bnr 15 2012/887

RS 66/14 Strandveien 42: søknad om riving/sanering av deler av brannskadet 
forretningsbygg gnr 69 bnr 559 2014/1829

RS 67/14 Lauksletta: søknad om sanering av bolig på gnr 66 bnr 26. 
2014/2468

RS 68/14 Verftsveien 32: Søknad om fasadeendring samt oppføring overbygg 
inngangsparti gnr 69 bnr 1 fnr 408 2014/2558

RS 69/14 Årviksand: søknad om oppføring av tilbygg til bolig på gnr 64 bnr 
99 2014/2629

RS 70/14 Hamnnes Nikkeby: søknad om oppføring av tilbygg til bolig gnr 67 
bnr 15 2014/2686

RS 71/14 Årviksand: søknad om oppføring av tilbygg til garasje gnr 64 bnr 
90. 2014/2687

RS 72/14 Nordveien 16: søknad om oppføring av tilbygg som bruk som 
vindfang gnr 69 bnr 588 2014/2858

RS 73/14 Severin Steffensens vei 37: søknad om utvidelse av innkjørsel gnr 69 
bnr 342 2014/2791

RS 74/14 Strandveien 57: Søknad om igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 220 
2014/980

RS 75/14 Øvre Ringveg 13: Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for 
oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 748 2014/1594

RS 76/14 Lauksletta: Oppføring av sløyeskur 2014/1706

RS 77/14 Brev 238: Oppsummering fra revisor etter revisjon av regnskapet 
for 2013 2014/114

RS 78/14 søknad om oppføring veranda/tilbygg 2014/2252

RS 79/14 Svar - søknad driftsstøtte - Amathea 2014/2830

RS 80/14 Utskrift fra møte i regionrådet 19. juni 2014 2014/548

RS 81/14 Svar - søknad om støtte NKS veiledningssenter 2014/2830


