
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus 

Dato: 21.09.2016 

Tidspunkt: 09:15 – Møtet avsluttet 17:00. 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

Reidar Mæland MEDLEM H 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Peder André Amundsen Øystein Skallebø KRF/KP 

   

 

Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt. 

Merknader til Sakslisten: 

- Ordføreren orienterer. 

- Omvisning på ungdomsskolen kl 12:30. 

 Sakslisten enstemmig godkjent. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 

Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 

Tommy Hanssen 

Espen Li 

Helse- og omsorgssjef 

Økonomisjef 

Sissel Moksnes Fagforbundet 

Kathrine Kaasbøll 

Hanssen 

Formannskapssekretær 

 

  



 

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   Torgeir Johnsen   Ingrid Lønhaug 

 

 

 



Omvisning Skjervøy ungdomsskole: 

Prosjektleder Terje Trætten orienterer om EPC-prosjektet og viser oppussingsarbeidet som er 

gjort på ungdomsskolen.  

 

Skjervøy fisk og skalldyr AS: 

Ordfører informerer om avtalen mellom Skjervøy fisk og skalldyr AS og Skjervøy kommune.  

 

 

  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

43/16 Oppfølgingsrapport nr 3 2016-19  2016/41 

44/16 Strandveien 84: Vedtak om tillatelse til 

oppsetting av tårnkrane, Nofi Oppdrettsservice 

AS - gnr 69 bnr 482 

 2016/222 

45/16 Deling av eiendommen 54/2, Kobbepollen  2016/188 

46/16 Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligtomt  2016/389 

47/16 Fellingstillatelse av elg 2016 på Kågen og Uløya  2016/66 

48/16 Kågen/Kobbepollen: Landbruksmessig uttalelse i 

forbindelse med deling av driftsenheten Ytregård, 

gnr 4 bnr 2 

 2016/188 

49/16 Uløybukt: Detaljregulering - Bjørkestøl hyttefelt  

–  Sluttbehandling gnr 44 bnr 2 

 2015/69 

50/16 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for 

oppføring av naust gnr 64 bnr 42 Årviksand 

 2015/174 

51/16 Maursund: Søknad om konsesjon på erverv av 

fast eiendom - gnr 51 bnr 51 

 2016/379 

52/16 Vorterøy: Søknad om konsesjon på erverv av fast 

eiendom - gnr 47 bnr 2 

 2016/402 

53/16 Lauksletta: Søknad om rammetillatelse for 

bygging av rekkehus og dispensasjon fra 

bestemmelser i reguleringsplan for Lauksletta 

Havn - gnr 66 bnr 20 

 2016/374 

54/16 Ørneveien 15: Vedtak om dispensasjon fra 

bestemmelser i reguleringsplan for Hollendervika 

i forbindelse med planer om bygging av 

tomannsbolig  bolig - gnr 69 bnr 856 

 2016/438 

55/16 Referat   

RS 53/16 Innspill til kunnskapsgrunnlaget for regional 

planstrategi for Troms 2016 - 2019 

 2015/1186 

RS 54/16 Søknad om arealmessig endring 

ventemerdlokalitet 32357 Skaret i Skjervøy 

kommune - Høringsuttalelse 

 2015/1428 

RS 55/16 Svar på søknad om fritak fra båndtvang - gnr 54 

bnr 3 - Kågen 

 2015/419 

RS 56/16 Strandveien 19: Ferdigattest for rivning, 

fasadeendring, påbygg og tilbygg på gnr 69 bnr 

527 

 2015/752 

RS 57/16 Strandveien 38: Vedtak om rammetillatelse til 

ombygging av Rasch bygget til leiligheter gnr 70 

bnr 1 

 2015/859 



RS 58/16 Strandveien 43: Vedtak om rammetillatelse til 

bygging av garasje gnr 69 bnr 76 

 2015/1351 

RS 59/16 Strandveien 85: Vedtak om igangsettingstillatelse 

av hele tiltaket i forbindelse med bygging av 

bolig på gnr 69 bnr 157 

 2016/13 

RS 60/16 Kirkegårdsveien 34: Vedtak om tillatelse til  å 

anlegge ny avkjørsel gnr 69 bnr 330 

 2016/267 

RS 61/16 Lars Hallensvei 4: Svar på søknad om 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelser - gnr 

69 bnr 174 - Garasje 

 2016/361 

RS 62/16 Lars Hallensvei 12 og 14: Vedtak om tillatelse i 

ett trinn til bygging av dobbel garasje gnr 69 bnr 

693 og bnr 638 

 2016/174 

RS 63/16 Rypeveien 10: Tildeling av ansvarsrett i 

forbindelse med  tillatelse i ett trinn til bygging av 

bolig 

 2016/282 

RS 64/16 Taskeby: Vedtak om byggetillatelse, uten 

ansvarsrett, til bygging av uthus - gnr 52 bnr 25 

 2016/292 

RS 65/16 Kågen: Søknad om byggetillatelse som 

selvbygger til renovering av eldre hus, 

dispensasjon fra TEK 10, samt bruksendring av 

fritidsbolig til  bolig (bygnnr 402087) gnr 54 bnr 

2 

 2016/187 

RS 66/16 Skjervøy: Svar på søknad om dispensasjon for 

kjøring av utstyr med ATV fra Skjervøy til hytte 

på Engnes, gnr 69/72, langs Egnesveien. 

 2015/1352 

RS 67/16 Vorterøy:  Vedtak om byggetillatelse for anneks 

uten ansvarsrett - gnr 48 bnr 17 

 2016/355 

RS 68/16 Hamnnes: Vedtak om endring av tillatelse, gitt 

15.07.2014, til oppføring brygge kaianlegg i 

tilknytning til flytebrygge gnr 67 bnr 15 

 2015/190 

RS 69/16 Akkarvik: Vedtak om dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven § 1-8 og byggetillatelse uten 

ansvarsrett for oppføring av naust gnr 60 bnr 

 2016/183 

RS 70/16 Svar på Fylkesmannens kommentar til 

kommunestyrets sluttbehandling - avklaring av 

innsigelser 

 2015/70 

RS 71/16 søknad om deling av eiendom 3/17 på Haukøya  2016/250 

RS 72/16 Uløybukt: Vedtak om tillatelse i ett trinn for 

oppføring av ny bolig - gnr 44 bnr 24 

 2016/322 

RS 73/16 Rypeveien 3: Vedtak om tillatelse i ett trinn for 

oppføring av tilbygg - Gnr 69 bnr 835 

 2016/359 

RS 74/16 Kågen: Vedtak om tillatelse i ett trinn for legging 

av ny overføringsledning for vann og oppføring 

av inntakshus ved Storbuktvannet - gnr 54 bnr 5 

 2016/397 



RS 75/16 Pliktkommisjonen - Innspill til ekspertgruppen 

som skal vurdere pliktsystemet i hvitfisknæringen 

 2016/403 

RS 76/16 Strandveien 62 og 64: Vedtak om 

igangsettingstillatelse av resterende del av 

arbeider i forbindelse med ombygging av 

kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 

231 

 2015/62 

RS 77/16 Strandveien 38: Vedtak om igangsettingstillatelse 

av resterende del av arbeider i forbindelse med  

ombygging av Rasch bygget til leiligheter og 

bygging av tilbygg gnr 70 bnr 1 

 2015/859 

RS 78/16 Skjervøy Langbakken: Vedtak om byggetillatelse 

uten ansvarsrett, til oppføring av brakkerigg med 

kontorer, spiseplass og lomp ifm bygging av ny 

FV 866 i Langbakken - gnr 69 bnr 1 

 2016/377 

RS 79/16 Salg av tomt  2016/37 

RS 80/16 Arnøyhamn: Søknad om konsesjon på erverv av 

fast eiendom - Arnøyhamn - gnr 57 bnr 23 

 2016/345 

 

 

  



43/16 Oppfølgingsrapport nr 3 2016-19 2016/41 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Angående punkt 4) 

Valg av ny leder til gruppa for reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske organer.  

 

Forslag fremmet av Irene Toresen(AP) 

- Peder André Amundsen velges som ny leder. 

 

Innstillingen med tillegg til punkt 4, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet tar budsjett- og økonomirapport nr 3 til etterretning. 

Peder André Amundsen velges til ny leder av gruppa for godtgjøring til medlemmer av politiske 

organer. 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

Formannskapet tar budsjett- og økonomirapport nr 3 til etterretning. 

 

44/16 Strandveien 84: Vedtak om tillatelse til oppsetting av tårnkrane, Nofi 

Oppdrettsservice AS - gnr 69 bnr 482 2016/222 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Skjervøy formannskap oppfatter en tårnkrane som et naturlig element i havnebildet på Skjervøy 

og helt i tråd med gjeldende reguleringsplan for Skjervøy sentrum av 1975 revidert i 1987. 

 

Vedtaket begrunnes med at den gangen reguleringsplanen blei laga, første gang i 1975 og med 

revisjon i 1987, var det 2 tårnkraner i Skjervøy havn. 

 

Skjervøy formannskap er også positiv til at eksisterende steinfront planlegges utvidet noe for å 

oppnå forsvarlig stabilitet for fundamenteringen til kranen. 

 

  



Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap oppfatter en tårnkrane som et naturlig element i havnebildet på Skjervøy 

og helt i tråd med gjeldende reguleringsplan for Skjervøy sentrum av 1975 revidert i 1987. 

 

Vedtaket begrunnes med at den gangen reguleringsplanen blei laga, første gang i 1975 og med 

revisjon i 1987, var det 2 tårnkraner i Skjervøy havn. 

 

Skjervøy formannskap er også positiv til at eksisterende steinfront planlegges utvidet noe for å 

oppnå forsvarlig stabilitet for fundamenteringen til kranen. 

 

45/16 Deling av eiendommen 54/2, Kobbepollen 2016/188 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av en boligtomt 

fra eiendommen 54/2 som omsøkt.  

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre 

arealbruksinteresser. 

 

Rådmannens innstilling 

 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av en boligtomt fra 

eiendommen 54/2 som omsøkt.  

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

 

  



46/16 Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligtomt 2016/389 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Forslag til nytt punkt 2 fremmet av Ingrid Lønhaug (SV): 

- Arealet som tas til garasjetomt, skal erstattes med et annet areal(friluftsområdet) i dette 

området i henhold til reguleringsplan for St. Hanshaugen.  

 

Votering: 

- Innstilligen enstemmig vedtatt. 

 

Forslag mot nytt punkt 2: 

- Forslaget vedtatt mot 3 stemmer.  

Vedtak: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for 

St. Hanshaugen med dens bestemmelser som omsøkt. 

 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det totale lekearealet ikke vil bli redusert som følge 

av at tomta blir utvidet i bakkant. 

 

2. Arealet som tas til garasjetomt, skal erstattes med et annet areal(friluftsområdet) i dette 

området i henhold til reguleringsplan for St. Hanshaugen.  

 

Rådmannens innstilling 

 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for St. 

Hanshaugen med dens bestemmelser som omsøkt. 

 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det totale lekearealet ikke vil bli redusert som følge av at 

tomta blir utvidet i bakkant. 

 

  



47/16 Fellingstillatelse av elg 2016 på Kågen og Uløya 2016/66 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 

Skjervøy kommune i 2016: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Nordre Uløy totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

 

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 

opp dyr ved eventuell skadeskyting. 

 

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 

viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene 

for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 

Skjervøy kommune i 2016: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Nordre Uløy totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

 

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 

opp dyr ved eventuell skadeskyting. 

 

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 

viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene 

for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 



48/16 Kågen/Kobbepollen: Landbruksmessig uttalelse i forbindelse med 

deling av driftsenheten Ytregård, gnr 4 bnr 2 2016/188 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Rådmannen viser til søknad fra Willy Ytregård og godkjenner fradeling av areal med bolighus 

og garasje fra eiendommen gnr. 54 bnr. 2 i Skjervøy kommune som omsøkt. Jfr. jordlovens §§ 9 

og 12. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det ikke har vært landbruksmessig drift på eiendommen 

på mer enn 36 år. 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen viser til søknad fra Willy Ytregård og godkjenner fradeling av areal med bolighus 

og garasje fra eiendommen gnr. 54 bnr. 2 i Skjervøy kommune som omsøkt. Jfr. jordlovens §§ 9 

og 12. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det ikke har vært landbruksmessig drift på eiendommen på 

mer enn 36 år. 

  



49/16 Uløybukt: Detaljregulering - Bjørkestøl hyttefelt  –  Sluttbehandling 

gnr 44 bnr 2 2015/69 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Forslag til ny innstilling fremmet av ordfører på vegne av formannskapet: 

- Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på arealene 

merket U3 og U4 (naustområdene) ved at naustområde U4 tas ut av planen. Samtidig 

endres bestemmelsene slik at BRA for naustene ikke overstiger 35m2. 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på 

manglende vurdering og innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo 

i ROS analysen. Dette er etterkommet av tiltakshaverne og innarbeidet i 

plandokumentene.  

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms til følge på 

arealene merket F6, F15 og F16 på forslag til detaljregulering Bjørkestøl gnr 44 bnr 2 

Uløya. Denne delen av reguleringsplanen unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling mot forslaget fra formannskapet: 

- Forslaget til ny innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på arealene merket 

U3 og U4 (naustområdene) ved at naustområde U4 tas ut av planen. Samtidig endres 

bestemmelsene slik at BRA for naustene ikke overstiger 35m2. 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på manglende 

vurdering og innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo i ROS analysen. 

Dette er etterkommet av tiltakshaverne og innarbeidet i plandokumentene.  

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms til følge på arealene 

merket F6, F15 og F16 på forslag til detaljregulering Bjørkestøl gnr 44 bnr 2 Uløya. Denne 

delen av reguleringsplanen unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

 

Ordførers innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på arealene merket 

U3 og U4 (naustområdene) ved at naustområde U4 tas ut av planen. Samtidig endres 

bestemmelsene slik at BRA for naustene ikke overstiger 35m2. 

 



Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms til følge på arealene 

merket F6, F15 og F16 på forslag til detaljregulering Bjørkestøl gnr 44 bnr 2 Uløya. Denne 

delen av reguleringsplanen unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

 

 

Begrunnelse: 

Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den omsøkte 

detaljreguleringen er i hovedsak bevokst med lyng, kratt og gress, med innslag av lett bevokst 

selje og bjørkeskog på steinete skogbunn. Området har aldri vært brukt av folk i 

fritidssammenheng og framstår som noe gjengrodd og utilgjengelig for allmennheten. 

 

Skjervøy kommunestyre tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms til følge på når det gjelder 

manglende vurdering og innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo. 

Skjervøy kommune har forstått at denne innsigelsen retter seg mot F6, F15 og F16 dvs. 

fritidsbebyggelse planlagt nedfor fylkesveien og ikke naustområdene. Ny vurdering og 

innarbeidelse i plandokumenter av havnivåstigning og stormflo er gjort. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes forslag (med endringer nevnt i 

vedtaket) til detaljregulering Bjørkestøl gnr 44 bnr 2 Uløya. 

 

50/16 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av naust gnr 

64 bnr 42 Årviksand 2015/174 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Ove Nilsen dispensasjon fra reguleringsplan 

Årviksand Havn (område bevaring) for oppføring av naust på gnr 64 bnr 42 Årviksand. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 gis Ove Nilsen byggetillatelse for oppføring av 

naust på gnr 64 bnr 42 årviksand som omsøkt.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 gis I Evensen byggevare AS ansvarsrett i 

funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1 hele tiltaket.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 gis JS bygg ansvarsrett i funksjonen UTF 

tiltaksklasse 1 hele tiltaket.  

 

Tillatelsen er gitt med forbehold om at dersom det ved arbeid i marken kommer frem 

gjenstander eller andre levninger etter menneskelig aktivitet, må arbeidet umiddelbart stanses 

og Sametinget og Troms Fylkeskommune varsles. 

 



Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Ove Nilsen dispensasjon fra reguleringsplan 

Årviksand Havn (område bevaring) for oppføring av naust på gnr 64 bnr 42 Årviksand. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 gis Ove Nilsen byggetillatelse for oppføring av 

naust på gnr 64 bnr 42 årviksand som omsøkt.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 gis I Evensen byggevare AS ansvarsrett i 

funksjonene SØK og PRO tiltaksklasse 1 hele tiltaket.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 gis JS bygg ansvarsrett i funksjonen UTF 

tiltaksklasse 1 hele tiltaket.  

 

Tillatelsen er gitt med forbehold om at dersom det ved arbeid i marken kommer frem 

gjenstander eller andre levninger etter menneskelig aktivitet, må arbeidet umiddelbart stanses og 

Sametinget og Troms Fylkeskommune varsles. 

 

51/16 Maursund: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 51 

bnr 51 2016/379 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Gerd Iselvmo 

for erverv av eiendommen gnr. 51 bnr. 51 i Skjervøy kommune til utvidelse av tomt som omsøkt. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse, på 

grunn av små uproduktive arealer. 

 

Kjøpesummen aksepteres. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Gerd 

Iselvmo for erverv av eiendommen gnr. 51 bnr. 51 i Skjervøy kommune til utvidelse av tomt 

som omsøkt. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse, 

både på grunn av små uproduktive arealer. 

 

Kjøpesummen aksepteres. 



52/16 Vorterøy: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 47 bnr 

2 2016/402 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Stein-Are 

Blæss Paulsen for erverv av eiendommen gnr. 47 bnr. 2 på Vorterøy i Skjervøy kommune. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse, på 

grunn av uproduktive arealer. 

 

Kjøpesummen aksepteres. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 

 

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Stein-Are 

Blæss Paulsen for erverv av eiendommen gnr. 47 bnr. 2 på Vorterøy i Skjervøy kommune. 

 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse, 

både på grunn av uproduktive arealer. 

 

Kjøpesummen aksepteres. 

 

  



53/16 Lauksletta: Søknad om rammetillatelse for bygging av rekkehus og 

dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan for Lauksletta Havn - gnr 66 

bnr 20 2016/374 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurdering av Vidar Langeland 

Vidar Langeland fratrer under vurderingen.  

Vidar Langeland er daglig leder i Arnøy laks AS, Lauksletta småhus er datterselskap her.  

- Vidar Langeland erklæres etter forvaltningslovens § 6 ikke inhabil, og trer inn i 

behandlingen.  

 

Administrasjonen ønsker at saken trekkes fra sakskartet.   

 

Forslag til presisering av 1.avsnitt i innstillingen fremmet av Reidar Mæland(H) på vegne av 

formannskapet: 

- Klagene på utbygging i regulert område i Lauksund Havn i forbindelse med bygging av 

rekkehus tas ikke til følge. Dette gjelder regulert område til boliger 66/20. Se vedlagt 

kart 

 

 

Votering:  

Utsettelsesforslaget falt mot 7 stemmer.  

 

 Innstillingen med presisering fra formannskapet, enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Klagene på utbygging i regulert område i Lauksund Havn i forbindelse med bygging av 

rekkehus tas ikke til følge. Dette gjelder regulert område til boliger 66/20. Se vedlagt kart 

 

Vedtaket begrunnes med at utbyggingsplanene er i tråd med reguleringsplanen for 

Lauksund havn. 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap 

Lauksletta Småhus AS dispensasjon fra reguleringsplanen for Lauksund Havn i 

forbindelse med planlagt bygging av rekkehus på regulert område. 

 

Det gis dispensasjon fra regulert byggegrense mot planlagt vei i kartet til 

reguleringsplanen som vist i tilsendt situasjonsplan. 
 

Vedtaket begrunnes med at solforhold og skjerming mot nordavinden forbedres og 

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. 
 

  



Klageadgang 

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 

sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 

melding kommer frem. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

 

Klagene på utbygging i regulert område i Lauksund Havn i forbindelse med 

bygging av rekkehus tas ikke til følge. 

 

Vedtaket begrunnes med at utbyggingsplanene er i tråd med reguleringsplanen for 

Lauksund havn. 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap 

Lauksletta Småhus AS dispensasjon fra reguleringsplanen for Lauksund Havn i 

forbindelse med planlagt bygging av rekkehus på regulert område. 

 

Det gis dispensasjon fra regulert byggegrense mot planlagt vei i kartet til 

reguleringsplanen som vist i tilsendt situasjonsplan. 
 

Vedtaket begrunnes med at solforhold og skjerming mot nordavinden forbedres og 

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. 
 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

  



54/16 Ørneveien 15: Vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i 

reguleringsplan for Hollendervika i forbindelse med planer om bygging av 

tomannsbolig  bolig - gnr 69 bnr 856 2016/438 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Latvian Wood AS 

følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  

 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp en tomannsbolig som omsøkt. 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget i 2 etasjer som omsøkt. 

 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 38 %. 

 Fra § 2.13 i bestemmelsene, til å anlegge to avkjørsler som vist på skisse. 

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 

lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 

dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Det er og lagt vekt på at naboer har samtykket til 

planlagte tiltak. Skjervøy kommune bygget tomannsbolig på nabotomtene, Ørnveien 13 og 17 i 

2001/2002. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.  

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Latvian Wood AS 

følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  

 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp en tomannsbolig som omsøkt. 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget i 2 etasjer som omsøkt. 

 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 38 %. 

 Fra § 2.13 i bestemmelsene, til å anlegge to avkjørsler som vist på skisse. 

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 

lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 

dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Det er og lagt vekt på at naboer har samtykket til 

planlagte tiltak. Skjervøy kommune bygget tomannsbolig på nabotomtene, Ørnveien 13 og 17 i 

2001/2002. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.  

  



55/16 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.09.2016  

Behandling: 

Referatsakene anses som referert.  

Vedtak: 

Referatsakene anses som referert.  

 



RS 53/16 Innspill til kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi for Troms 2016 - 2019 

2015/1186 

RS 54/16 Søknad om arealmessig endring ventemerdlokalitet 32357 Skaret i Skjervøy 

kommune - Høringsuttalelse 2015/1428 

RS 55/16 Svar på søknad om fritak fra båndtvang - gnr 54 bnr 3 - Kågen 2015/419 

RS 56/16 Strandveien 19: Ferdigattest for rivning, fasadeendring, påbygg og tilbygg på 

gnr 69 bnr 527 2015/752 

RS 57/16 Strandveien 38: Vedtak om rammetillatelse til ombygging av Rasch bygget til 

leiligheter gnr 70 bnr 1 2015/859 

RS 58/16 Strandveien 43: Vedtak om rammetillatelse til bygging av garasje gnr 69 bnr 76 

2015/1351 

RS 59/16 Strandveien 85: Vedtak om igangsettingstillatelse av hele tiltaket i forbindelse 

med bygging av bolig på gnr 69 bnr 157 2016/13 

RS 60/16 Kirkegårdsveien 34: Vedtak om tillatelse til  å anlegge ny avkjørsel gnr 69 bnr 

330 2016/267 

RS 61/16 Lars Hallensvei 4: Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser 

- gnr 69 bnr 174 - Garasje 2016/361 

RS 62/16 Lars Hallensvei 12 og 14: Vedtak om tillatelse i ett trinn til bygging av dobbel 

garasje gnr 69 bnr 693 og bnr 638 2016/174 

RS 63/16 Rypeveien 10: Tildeling av ansvarsrett i forbindelse med  tillatelse i ett trinn til 

bygging av bolig 2016/282 

RS 64/16 Taskeby: Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av uthus - gnr 

52 bnr 25 2016/292 

RS 65/16 Kågen: Søknad om byggetillatelse som selvbygger til renovering av eldre hus, 

dispensasjon fra TEK 10, samt bruksendring av fritidsbolig til  bolig (bygnnr 402087) gnr 

54 bnr 2 2016/187 

RS 66/16 Skjervøy: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring av utstyr med ATV fra 

Skjervøy til hytte på Engnes, gnr 69/72, langs Egnesveien. 2015/1352 

RS 67/16 Vorterøy:  Vedtak om byggetillatelse for anneks uten ansvarsrett - gnr 48 bnr 17 

2016/355 

RS 68/16 Hamnnes: Vedtak om endring av tillatelse, gitt 15.07.2014, til oppføring brygge 

kaianlegg i tilknytning til flytebrygge gnr 67 bnr 15 2015/190 

RS 69/16 Akkarvik: Vedtak om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og 

byggetillatelse uten ansvarsrett for oppføring av naust gnr 60 bnr 2016/183 

RS 70/16 Svar på Fylkesmannens kommentar til kommunestyrets sluttbehandling - 

avklaring av innsigelser 2015/70 

RS 71/16 søknad om deling av eiendom 3/17 på Haukøya 2016/250 



RS 72/16 Uløybukt: Vedtak om tillatelse i ett trinn for oppføring av ny bolig - gnr 44 bnr 

24 2016/322 

RS 73/16 Rypeveien 3: Vedtak om tillatelse i ett trinn for oppføring av tilbygg - Gnr 69 

bnr 835 2016/359 

RS 74/16 Kågen: Vedtak om tillatelse i ett trinn for legging av ny overføringsledning for 

vann og oppføring av inntakshus ved Storbuktvannet - gnr 54 bnr 5 2016/397 

RS 75/16 Pliktkommisjonen - Innspill til ekspertgruppen som skal vurdere pliktsystemet i 

hvitfisknæringen 2016/403 

RS 76/16 Strandveien 62 og 64: Vedtak om igangsettingstillatelse av resterende del av 

arbeider i forbindelse med ombygging av kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 

231 2015/62 

RS 77/16 Strandveien 38: Vedtak om igangsettingstillatelse av resterende del av arbeider i 

forbindelse med  ombygging av Rasch bygget til leiligheter og bygging av tilbygg gnr 70 

bnr 1 2015/859 

RS 78/16 Skjervøy Langbakken: Vedtak om byggetillatelse uten ansvarsrett, til oppføring 

av brakkerigg med kontorer, spiseplass og lomp ifm bygging av ny FV 866 i Langbakken - 

gnr 69 bnr 1 2016/377 

RS 79/16 Salg av tomt 2016/37 

RS 80/16 Arnøyhamn: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Arnøyhamn - gnr 

57 bnr 23 2016/345 

 


