
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 20.04.2015 

Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 16:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Torgeir Johnsen ORDFØRER SP 

Ingrid Lønhaug VARAORDFØRER SV 

Einar Lauritzen MEDLEM AP 

Ørjan Albrigtsen MEDLEM KP 

   

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Leif-Peder Jørgensen MEDLEM SP 

Mona Jørgensen MEDLEM H 

Kari-Ann Olaisen MEDLEM KP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Pål Mathiesen Leif-Peder Jørgensen  SV 

Vidar Langeland Mona Jørgensen Frp 

Peder André Amundsen Kari-Ann Olaisen KrF 

 

 

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt 

Merknader til sakslista:  

- Vidar Langeland ber om status KomRev Nords granskning av Skjervøy fiskeriutvikling 

- Ingrid Lønhaug ber rådmannen orientere om bemanningen ved teknisk etat, spørsmål til 

ordføreren, samt om formannskapet kan få en omvisning av Skoleveien 2 & 4 

- Teknisk sjef ønsker drøfte 3 byggesaker som ikke er saksbehandlet enda 

o Med merknader, sakslista godkjent 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 

Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 

Espen Li Økonomisjef 

 

 

  



Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

 

 

Torgeir Johnsen   Ørjan Albrigtsen    Einar Lauritzen 

  



Status Nord-Troms Museum AS 

- Hans-Christian Michalsen, styremedlem ved museet, orienterte i saken.     

- Hans-Christian trer ut av styret, nåværende varamedlem Nils Alm har takket ja til å tre 

inn som fast medlem. Mona Jørgensen (H) ble foreslått til vervet:  

- Votering:  

o Nils Alm vedtatt som fast medlem mot en stemme.  

o Mona Jørgensen blir dermed varamedlem.  

 

Evt salg av Årvikbruket Eiendom AS 
- Ørjan Albrigtsen (KP) enstemmig erklært inhabil (familie med eiere av driftsselskapet) 

og fratrådte i saken.  

- Økonomisjefen bes undersøke finansieringsmuligheter for restbeløpet slik at kommunen 

kan bidra med lån ifm saken.  

- Regelverk for salg av offentlig eiendom sjekkes av rådmannen 

 

Status granskningsrapporten:  

Ordføreren orienterte i saken – som kommer opp for kommunestyret i junimøtet.  

 

Drøfting av tre byggesaker:  
- Søknad fra Nordveien 28:  

- Dispensasjon oppføring garasje Årviksand 

- Disp-søknad fra Kurt Einarsen ang ombygging lagerbygg til boformål 

o Teknisk sjef tar drøftingen til etterretning 

 

 

Saksliste 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Evt salg av Årvikbruket Eiendom AS   

O Status Nord-Troms Museum AS - ref RS   

18/15 Oppfølgingsrapport nr 3, BØP 2015-18  2015/425 

19/15 Utredning ang. bygging av ny barnehage  2015/78 

20/15 Kommunal barnehagedrift i Årviksand  2015/78 

21/15 Søknad om tildeling av tomt med betalingsfritak  2015/567 

22/15 Søknad på tomt  2015/637 

23/15 Søknad om tomteutvidelse til Nordveien 28  2015/477 

24/15 Søknad om deling av eiendommen "Nymoen" gnr 

66 bnr 11 på Lauksletta 

 2015/457 

25/15 Søknad om deling av hyttetomter på eiendommen 

51/1 i Maursund 

 2015/636 

26/15 Avtale om gjennomføring av Kystverkets tiltak i 

Årviksand i Skjervøy kommune. 

 2015/789 

27/15 Kirkegårdsveien 19: søknad om dispensasjon for 

oppføring av garasje på gnr 69 bnr 329 

 2015/673 



28/15 Godkjenning av listeforslag - Kommunevalget 

2015 

 2015/639 

29/15 Delegering av myndighet ifm valgavviklingen  2015/639 

30/15 Referatsaker   

RS 4/15 Nikkeby: søknad om fasadeendring, rivning og 

gjenoppbygging av tilbygg. 

 2015/333 

RS 5/15 Uttalelser fra Skjervøy SV  2015/556 

RS 6/15 Skoleveien 26 barneskolen: søknad om etablering 

av ventilasjonsrom gnr 69 bnr 1 

 2015/334 

RS 7/15 Haukøya: søknad om oppføring av hytte på gnr 3 

bnr 17 

 2015/217 

RS 8/15 Svar - søknad om lydavisstøtte Skjervøy 2015  2015/630 

RS 9/15 Orientering om salg av hovedkontoret til NTRM i 

Bjørklysvingen 

 2015/61 

RS 10/15 Stevning til Nord-Troms Tingrett  2015/318 

RS 11/15 Anke på utvalgssak 9/15 renovasjon - Rødberget  2015/348 

RS 12/15 Svar på din anke på utvalgssak 9/15 -  renovasjon 

- Rødberget 

 2015/348 

RS 13/15 Opprettholdelse av anke  2015/348 

RS 14/15 Vedrørende vanntrykk i Klaus Dreyersv 36  2015/61 

 

 

  



18/15 Oppfølgingsrapport nr 3, BØP 2015-18 2015/425 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet tar rapporten til etterretning. 

19/15 Utredning ang. bygging av ny barnehage 2015/78 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra teknisk sjef:  

- Eivind Mathiesen tiltrer planutvalget. 

Vedtak: 

Forslaget fra teknisk sjef enstemmig vedtatt – for øvrig innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør følgende vedtak. 

 

1. Det bygges en to avdelings kommunal barnehage ved idrettsplassen, der det tas hensyn 

til at den kan utvides til fireavdelinger, den planlegges og tegnes med tanke på utbygging 

uten at det må bygges om.  

2. Plankomitéen utvides med leder av SIK og leder av Idrettsrådet  

3. Planskisse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftskostnader legges frem for 

kommunestyret fortrinnsvis juni 2015. Kostnadene søkes innarbeid i økonomiplanen for 

2016-2020. Det innhentes ekstern bistand til dette arbeidet om nødvendig. 

 

20/15 Kommunal barnehagedrift i Årviksand 2015/78 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør følgende innstilling: 

 



Innstiller på kommunal drift av barnehagen i Årviksand med oppstart 1. august 2015. 

 

21/15 Søknad om tildeling av tomt med betalingsfritak 2015/567 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Møtet lukkes ifm saken ihht Offl § 13, 1, personlig 

 

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) til vedtak:  

- Formannskapet ønsker å strekke seg langt for å finne en løsning for å dekke kostnadene 

til tomt. Rådmannen og ordfører får fullmakt til å finne en løsning og at 

finansieringsplan og budsjett skal godkjennes av rådmannen.  

- Saken legges frem for kommunestyret for endelig godkjenning.  

Vedtak: 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Teknisk sjefs innstilling 

Saken drøftes i møte, der det gis endelig vedtak. 

 

 

22/15 Søknad på tomt 2015/637 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Teknisk sjefs innstilling 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

 

Søknad om kjøp av tomt FO1 i Hollendervika avslåes. 

Kommunen ønsker at omsøkte areal skal benyttes i henhold til intensjonen i reguleringsplanen.  



 

23/15 Søknad om tomteutvidelse til Nordveien 28 2015/477 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Teknisk sjefs innstilling 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

 

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Nordveien 28 avslåes. 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at kommunen ønsker selv å disponere arealet.  

 

 

24/15 Søknad om deling av eiendommen "Nymoen" gnr 66 bnr 11 på 

Lauksletta 2015/457 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet viser til Jordlovens §§ 1, 9 og 12, og godkjenner fradeling av en parsell på 3,5 

da, med påstående bygninger fra eiendommen gnr 66 bnr 11 i Skjervøy kommune. 

 

Ved delingen settes følgende vilkår: 

 

Før delingen kan gjennomføres etter Plan- og Bygningsloven, må det foreligge kontrakt og 

søknad om fradeling fra Lisbeth Nymoen, på 8 da landbruksarealer til Henrik Nygaard. Arealet 

skal grense opp til naboeiendommen gnr 66 bnr 98. 

 

Det skal foreligge kjøpekontrakt eventuelt skjøte på gnr 66 bnr 95, mellom Olav og Elsa 

Nymoens arvinger og Henrik Nygaard. 



 

25/15 Søknad om deling av hyttetomter på eiendommen 51/1 i Maursund 

2015/636 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Teknisk sjefs innstilling 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

 

Planutvalget viser til plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-2 og godkjenner fradeling av tre 

tomter på ca 700 kvm fra eiendommen gnr 51/1 i Maursund til fritidsformål. 

 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at fradelingen ikke vil komme i konflikt med andre 

arealbruksinteresser. 

 

 

26/15 Avtale om gjennomføring av Kystverkets tiltak i Årviksand i Skjervøy 

kommune. 2015/789 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy kommune går inn i forhandlinger med Kystverket for å redusere kostnadene til 

kommunen i forbindelse med «egenandel» ved mudring av Årviksand molo og innarbeider 

estemerte/forhandlet kostnader inn i økonomiplanen for 2016-2019 

 

Referansegruppen, teknisk sjef og ordfører får mandat til å fremforhandle ny avtalen med 

Kystverket ang kostnad og arbeidsfordeling.  



 

27/15 Kirkegårdsveien 19: søknad om dispensasjon for oppføring av garasje 

på gnr 69 bnr 329 2015/673 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Administrativ tillegg til innstillingen:  

- Vedtaket forutsetter underskrevet naboerklæring 

Vedtak: 

Vedtaket – med administrativt tillegg – enstemmig vedtatt.  

 

Fullstendig vedtak:  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Bjørnar Høyer dispensasjon fra 

reguleringsplan Sentrum Nord for følgende forhold: 

 Saltak til flatt tak 

 Garasje på 50m2 til 56m2 

 TU fra 30% til 40% 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Bjørnar Høyer byggetillatelse for oppføring 

av garasje på gnr 69 bnr 329.  

 

- Vedtaket forutsetter underskrevet naboerklæring 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Bjørnar Høyer dispensasjon fra 

reguleringsplan Sentrum Nord for følgende forhold: 

 Saltak til flatt tak 

 Garasje på 50m2 til 56m2 

 TU fra 30% til 40% 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Bjørnar Høyer byggetillatelse for oppføring 

av garasje på gnr 69 bnr 329.  

 

28/15 Godkjenning av listeforslag - Kommunevalget 2015 2015/639 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

- Merknad: listeforslaget fra Frp skal påføres bosted 

- Merknad: Sosialistisk Venstreparti skal skrives med stor V 

Vedtak: 

Innstillingen – med merknader – enstemmig vedtatt.  



 

Rådmannens innstilling 

Valgstyret godkjenner listeforslag fra følgende partier: 

- Arbeiderpartiet 

- Felleslista Kystpartiet / Kristelig folkeparti 

- Fremskrittspartiet 

- Høyre 

- Senterpartiet 

- Sosialistisk venstreparti 

 

29/15 Delegering av myndighet ifm valgavviklingen 2015/639 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Rådmannens innstilling 

Valgstyret gjør slikt vedtak: 

- Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til stemmestyrene 

- Ordføreren gis fullmakt til å godkjenne søknader om å stemme hjemme 

- Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne tellekorps ifm valgavviklingen 

 

 

30/15 Referatsaker  

Saksprotokoll i Formannskap - 20.04.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Referatsakene referert og behandlet.  

 



RS 4/15 Nikkeby: søknad om fasadeendring, rivning og gjenoppbygging av tilbygg. 

2015/333 

RS 5/15 Uttalelser fra Skjervøy SV 2015/556 

RS 6/15 Skoleveien 26 barneskolen: søknad om etablering av ventilasjonsrom gnr 69 bnr 1 

2015/334 

RS 7/15 Haukøya: søknad om oppføring av hytte på gnr 3 bnr 17 2015/217 

RS 8/15 Svar - søknad om lydavisstøtte Skjervøy 2015 2015/630 

RS 9/15 Orientering om salg av hovedkontoret til NTRM i Bjørklysvingen 2015/61 

RS 10/15 Stevning til Nord-Troms Tingrett 2015/318 

RS 11/15 Anke på utvalgssak 9/15 renovasjon - Rødberget 2015/348 

RS 12/15 Svar på din anke på utvalgssak 9/15 -  renovasjon - Rødberget 2015/348 

RS 13/15 Opprettholdelse av anke 2015/348 

RS 14/15 Vedrørende vanntrykk i Klaus Dreyersv 36 2015/61 

 


