
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 03.11.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 17:10

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen (fra kl 14, fra 
PS 97/14)

Ordfører SKSP

Ingrid Lønhaug Varaordfører SKSV
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Ørjan Albrigtsen (permisjon fra 
kl 1600, etter sak 97-102, 109)

MEDL SKKP

Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Einar Lauritzen MEDL SKAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Mona Jørgensen MEDL SKH
Torgeir Johnsen (forfall frem til 
kl 1400)

MEDL SKSP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Vidar Langeland (permisjon ifm 
sak 97-100) 

Mona Jørgensen SKFRP

Kjell-Arne Sørensen 
(temasaken, kl 11:00-1400)

Torgeir Johnsen SKKP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp) om gressklipper, utestående fordringer, granskning, 

Prestegårdsjorda og økonomisk overskridelse på vannledning
- Rådmannen vil orientere om en mulig rettssak ifm anskaffelse
- Rådmannen vil orientere om et prosjekt ang fysisk aktivitet ifm kroniske lidelser
- Leif-Peder Jørgensen (SP) ba om status ifm reguleringsplanen på Sandøra

o Med merknader, sakslista godkjent



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Espen Li Økonomisjef
Kjell-Ove Lehne 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.

Ingrid Lønhaug Kari-Ann Olaisen Vidar Langeland 



Tema: Budsjett og økonomiplan 2015-18
Rådmannen orienterte i saken

Arild Torbergsen (i helse- og omsorgssjefens fravær) orienterte om prosjektet Fysisk aktivitet til 
de med kroniske lidelser. Fullfinansiert med prosjektmidler fra fylkeskommunen. 

 Vedtak: Formannskapet ga sin tilslutning til prosjektdeltakelsen

Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp): 
- Spørsmål ang gressklipper: 

o Arild Torbergsen svarte. Kommunen har kjøpt inn en gressklipper til 20 000,-
som SIK skal disponere for å vedlikeholde stadionanlegget. Må gjøres avtale med 
SIK

- Når etterslepet på utestående fordringer er hentet inn ønskes en kronologisk oversikt fra 
2006 over fordringer, inndrevet, tap og lignende. 

o Økonomisjefen svarte at dette kan gjøres fra 2008, men ikke for 2006-07 da dette 
var på forrige regnskapssystem

- Status på granskning
o Ordføreren svarte at KomRev Nord IKS håper å være ferdig med hovedjobben 

med granskningen ved årsskiftet. Skal nå begynne med intervju av sentrale 
personer. 

o Rådmannen svarte at de har fått alle dokumenter de har bedt om. 
- Status ang økonomisk overskridelse på vannledning

o Økonomisjefen svarte at opplysningen om 1,2 mill NOK i overskridelser på 
vannledningen over Skattørsundet er feil. Beløpet gjelder ny vannledning fra 
Storbuktvannet som ligger inne i investeringsplanen for 2014. 

- Status utbygging Prestegårdsjorda
o Teknisk sjef orienterte. Kommunestyrevedtak om å si opp avtalen ble satt på vent 

i påvente av fylkesmannens klagebehandling. Vi fikk medhold, og avtalen med 
Skjervøy byggeservice kan sies opp. Nytt konsept med firemannsboliger krever 
også omregulering. Omregulering kan inngå i et OPS-prosjekt. 

Leif-Peder Jørgensen (SP) ba om status reguleringsplan Sandøra
o Teknisk sjef orienterte om at planen stort sett er ferdig, og at det gjenstår noen 

enkeltting som vi løser ved tjenestekjøp fra Marine Harvest

Rådmannen orienterte om en mulig rettssak ifm anskaffelse
o Gjelder konflikt ifm rammeavtale medisinsk utstyr
o Forsøk på forlik med Apotek 1 strandet da de ikke godtok et tilbud om 

kompensasjon på 600 000,-
o Det blir rettssak med krav fra Apotek 1 på 1,7 mill NOK. 

                                       



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

TEMA Orientering om budsjett og økonomiplan 2015-18

97/14 Singla på Arnøya: Søknad om fritak fra 
renovasjon på gnr 55 bnr 2

2014/1064

98/14 Seternes på Taskebyhalvøya - Søknad om frtak 
fra renovasjon på eiendommen gnr 52 bnr 6

2014/1064

99/14 Kågnesset på Vest-Kågen - Søknad om fritak fra 
renovasjon på eiendommen gnr 49 bnr 2

2014/1064

100/14 Steinbakken på Vestsiden av Kågen - klage på 
innføring av renovasjonsgebyr

2014/1064

101/14 Vorterøya - Søknad om fritak fra 
renovasjonsgebyr for eiendommen gnr 47 bnr 16

2014/1064

102/14 Vorterøya - klage på innføring av 
renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 48 bnr 5

2014/1064

103/14 Vorterøya - Klage på innføring av 
renovasjonsgegyr på eiendommen gnr 48 bnr 6

2014/1064

104/14 Lillevika på Arnøya - Søknad om fritak fra 
renovasjonsgebyr for hytte på eiendommen gnr 
60 bnr 1

2014/1064

105/14 Nord-Rekvika og Årviksand - Søknad om fritak 
fra renovasjon på eiendommene gnr 65 bnr 9 og 
gnr 64 bnr 64

2014/1064

106/14 Vorterøy - Klage på innføring av 
renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 48 bnr 17

2014/1064

107/14 Taskebyhalvøya - Søknad om fritak fra 
renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 52 bnr 3

2014/1064

108/14 Vorterøya - klage på renovasjonsgebyr på 
eiendommen gnr 47 bnr 14 festetomtnr 1

2014/1064

109/14 Erfaring med kjøp av vaskeritjenester 2014/161

110/14 Søknad om deling av eiendommen gnr 51 bnr 1 
beliggende i Maursund

2014/2426

111/14 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr 69 bnr 19

2014/2728

112/14 Referatsaker

RS 95/14 Strandveien 25: søknad om oppføring av tilbygg 
på gnr 69 bnr 752

2014/3075

RS 96/14 Havnegata 42: søknad om 
fasadeendring/innsetting av port gnr 69 bnr 1 fnr 
400

2014/3354

RS 97/14 Kveldsolveien 5: søknad om oppføring av tak 2014/3389



over inngangsparti gnr 69 bnr 538

RS 98/14 Søknad om tilleggsareal 2014/393

RS 99/14 Kirkegårdsveien: søknad om oppføring av tilbygg 
til eksisterende fjøs gnr 69 bnr 833 .

2014/3152

RS 100/14 Ørneveien 8: søknad om oppføring av tilbygg gnr 
69 bnr 386

2014/3046

RS 101/14 Bygdeveien 71: søknad om oppføring av tilbygg 
for bruk som  garasje gnr 64 bnr 105

2014/3151

RS 102/14 Årviksand: søknad om igangsettingstillatelse gnr 
64 bnr 104

2014/2934

RS 103/14 Årviksand: søknad om igangsettingstillatelse gnr 
64 bnr 104

2014/2934

97/14 Singla på Arnøya: Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 55 bnr 2

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden til Bjarne Iversen om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 55 bnr 2.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

98/14 Seternes på Taskebyhalvøya - Søknad om frtak fra renovasjon på 
eiendommen gnr 52 bnr 6

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Seternes Familielag v/Rolv 
Seternes, om fritak for renovasjon for eiendom gnr 52 bnr 6.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



99/14 Kågnesset på Vest-Kågen - Søknad om fritak fra renovasjon på 
eiendommen gnr 49 bnr 2

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Anita Kobi om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 49 bnr 2.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

100/14 Steinbakken på Vestsiden av Kågen - klage på innføring av 
renovasjonsgebyr

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Jan Erik Andersen og Isabell 
Andersen om fritak for renovasjon for eiendom ”Steinbakken” gnr 49 bnr 7.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

101/14 Vorterøya - Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for eiendommen 
gnr 47 bnr 16

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Aud Ahlquist om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 47 bnr 16.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 



- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 
administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Votering innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp) : 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme

102/14 Vorterøya - klage på innføring av renovasjonsgebyr på eiendommen 
gnr 48 bnr 5

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Janne Karin Bless om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 48 bnr 5.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Votering innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp): 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme



103/14 Vorterøya - Klage på innføring av renovasjonsgegyr på eiendommen 
gnr 48 bnr 6

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Knut Verner Hansen om fritak 
for gebyr på renovasjon for eiendom gnr 48 bnr 6.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Votering innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp): 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme

104/14 Lillevika på Arnøya - Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for hytte 
på eiendommen gnr 60 bnr 1

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Sylvi Bjørn om fritak for 
renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 60 bnr 1.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Votering innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp): 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme



105/14 Nord-Rekvika og Årviksand - Søknad om fritak fra renovasjon på 
eiendommene gnr 65 bnr 9 og gnr 64 bnr 64

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Alstein Kristiansen om fritak 
for renovasjon for eiendommene gnr 65 bnr 9 og gnr 64 bnr 64.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Votering innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp): 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme

106/14 Vorterøy - Klage på innføring av renovasjonsgebyr på eiendommen 
gnr 48 bnr 17

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Margareth P. Bless om fritak for 
gebyr på renovasjon for eiendom gnr 48 bnr 17.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Votering innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp): 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme



107/14 Taskebyhalvøya - Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr på 
eiendommen gnr 52 bnr 3

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Jan Erik Eriksen om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 52 bnr 3.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Votering innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp): 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme

108/14 Vorterøya - klage på renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 47 bnr 14 
festetomtnr 1

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Ruth Irene Blæss om fritak for 
gebyr på renovasjon for eiendom gnr 47 bnr 1 festetomtnr. 1.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Votering innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp): 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme



109/14 Erfaring med kjøp av vaskeritjenester

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:
Med bakgrunn i saksopplysninger og at Breeze Troms AS har brutt kontrakten på flere punkt 
avslutter Skjervøy kommune kontrakten fra 1. desember.
Kommunens eget vaskeri gjenåpnes. Det foretas vurdering ang egne lokaler og evt andre former 
for å få tjenesten utført.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Forslag fra SV, KP og SP ved Ørjan Albrigtsen (KP): 
- Setningen «kommunens eget vaskeri gjenåpnes» samt «fra 1. desember» strykes
- Nytt punkt: Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med Skjervøy ASVO med tanke 

på at dem kan overta / drive vaskeritjenester for kommunen

Forslag fra Vidar Langeland (Frp). 
- Skjervøy kommune har kjøpt vaskeritjenester siden 23. juni 2014. Ifølge saksfremlegget 

er det skrevet 2 avvik siden oppstart, mens kostnadene er over det som var forespeilet. 
Ifølge teknisk sjefs økonomiregulering som ble vedtatt av kommunestyret 29/10-2014 er 
kostnaden i henhold til budsjett. Ved gjentatte avvik forventes det at kommunen tar i 
bruk økonomiske sanksjoner for å rette opp i forholdene og avkorter betaling frem til 
kvalitet og leveranse er i tråd med kontrakt. Formannskapet finner ikke å kunne 
akseptere en oppsigelse av avtalen på bakgrunn av fremlagt saksfremlegg og ber 
administrasjonen komme tilbake med en oppdatering når kontrakten har fungert i 6-8 
måneder. 

Vedtak:

Votering over forslagene enkeltvis: 
- Rådmannens innstilling støttet med 1 stemme
- Forslaget fra Vidar Langeland støttet med 2 stemmer
- Forslaget fra fellesgrupperinga støttet med 6 stemmer og ble vedtatt

Fullstendig vedtak blir dermed: 
- Med bakgrunn i saksopplysninger og at Breeze Troms AS har brutt kontrakten på flere 

punkt avslutter Skjervøy kommune kontrakten.
- Det foretas vurdering ang egne lokaler og evt andre former for å få tjenesten utført.
- Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med Skjervøy ASVO med tanke på at dem kan 

overta / drive vaskeritjenester for kommunen



110/14 Søknad om deling av eiendommen gnr 51 bnr 1 beliggende i 
Maursund

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til Jordlovens § 9 og 12, og godkjenner fradeling av 3 tomter, på til 
sammen 2,1 daa, fra eiendommen gnr 51 bnr 1 i Skjervøy, som omsøkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen ikke berører viktige landbruksarealer.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

111/14 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 69 bnr 19

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Rune Skjei konsesjon for 
erverv av eiendommen gnr 68 bnr 19 i Skjervøy kommune som bruk til fritidsformål.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke er bebygd samt har mindre 
landbruksmessige interesser pga. at eiendommen ikke har egne ressurser for selvstendig drift og 
lønnsom tradisjonell landbruksdrift.  

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



112/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet

RS 95/14 Strandveien 25: søknad om oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 752 
2014/3075

RS 96/14 Havnegata 42: søknad om fasadeendring/innsetting av port gnr 69 
bnr 1 fnr 400 2014/3354

RS 97/14 Kveldsolveien 5: søknad om oppføring av tak over inngangsparti 
gnr 69 bnr 538 2014/3389

RS 98/14 Søknad om tilleggsareal 2014/393

RS 99/14 Kirkegårdsveien: søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende 
fjøs gnr 69 bnr 833 . 2014/3152

RS 100/14 Ørneveien 8: søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 386 
2014/3046

RS 101/14 Bygdeveien 71: søknad om oppføring av tilbygg for bruk som  
garasje gnr 64 bnr 105 2014/3151

RS 102/14 Årviksand: søknad om igangsettingstillatelse gnr 64 bnr 104 
2014/2934

RS 103/14 Årviksand: søknad om igangsettingstillatelse gnr 64 bnr 104 
2014/2934


