
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 29.06.2016 

Tidspunkt: 09:15 – Møtet hevet 14:05. 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Irene Toresen FUNG. ORDFØRER AP 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

Reidar Mæland MEDLEM H 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORD KP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Peder André Amundsen Ørjan Albrigtsen KRF 

Pål Schreiner Mathisen (PS 

41/16) 

Irene Toresen (PS 41/16) SV 

 

Merknader til innkallingen:  
- Orienteringssak miljøovervåkning av sjøarealene i Nord-Troms, ønsker å utsette denne 

da det ønskes vedtak i saken eventuelt tas opp som ordinær sak.  

 Med merknader, møtet lovlig satt.  

Merknader til sakslisten:  

- Valg av varaordfører 

- Prinsippdiskusjon veilys 

- Miljøovervåkning tas opp som ordinær sak.  

- Forskningsdagene 

 Med merknader, sakslisten godkjent.  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Kjell Ove Lehne Teknisk Sjef 

Espen Li Økonomisjef  

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. 

 

 

 

 

Irene Toresen   Reidar Mæland   Øystein Skallebø 

  



Valg av varaordfører 
Felles forslag fra formannskapet: 

- Peder André Amundsen (KrF/KP) velges som varaordfører.  

 

Vedtak: 

Peder André Amundsen enstemmig valgt som varaordfører.  

 

Menighetshus:  

Stig Nilsen og Helge Andersen orienterer i saken.  

Henvises til papirene utlevert til formannskapet.  

Menighetshuset er i dårlig stand, og med liten plass. Har vurdert å kjøpe nytt samt leie 

eksisterende bygg. Sett på to forskjellige bygg. Fått tilbud på det ønskede bygget på 2 millioner, 

det må gis svar på dette innen 1.juli.  

Ønsker innspill fra formannskapet og kommune om prosjektet og kommunal garanti. 

 

- Økonomisjef har sendt forespørsel til revisor ang. kommunal garanti. Det er ikke 

nødvendig med kommunal garanti. Alternativene er at kommunen kan ta opp lån og 

overføre bygget når det er ferdig, eller menighetsrådet kan ta opp lån selv. 

- Rådmann informerer: Dette må komme som en sak i kommunestyret for å kunne ta en 

avgjørelse.  

 

Miljøovervåking av sjøarealene/forskningsprosjekter: 
Nils H. Alm orienterte i saken.  

Samarbeidsgrupperingen i kommunestyret i Skjervøy KR/KrF, AP og SV har i sin politiske 

avtale et punkt om å få etablert en systematisk miljøovervåking av hav og fjordsystemene i 

Nord-Troms for å sikre en framtidig bærekraftig oppdrettsnæring og gode forhold for det lokale 

kystfisket.  

Det ønskes en forstudie for miljøovervåkning av hav og fjordsystemer i Nord-Troms. Dette må 

brukes for å kunne søke midler for etablering av et hovedprosjekt som kan gå i en 5 års periode 

eller lengre.  

Henviser videre til notat om Miljøovervåkning sjøarealene Nord-Troms skrevet av Nils H. Alm.  

 

Rådmann informerer at dersom dette krever midler er det vanskelig å innvilge dette med tanke 

på budsjett. Samt at det er ferieavvikling og mangel på næringsutvikler gjør at dette er vanskelig 

å få gjort før sjømatseminaret 6.september uten å kjøpe inn tjenesten.  

 

Forslag til vedtak fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av AP, KrF/KP og SV: 

 Skjervøy formannskap gir ordfører i Skjervøy i samarbeid med Ordfører i 

Kvænangen kommune fullmakt til å få utarbeidet et forstudie om miljøovervåkning 

og til å få satt sammen ei prosjektgruppe for å starte opp arbeidet med å få til en 

miljøovervåkning av hav og fjordsystemer i Nord-Troms.  

 

Utsettelsesforslag fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

 Saken er framlagt på møtet med forslag til vedtak uten å være utsendt til 

formannskapet eller satt opp på sakslisten til møtet. 

 

Forslag til nytt punkt 2 til forslaget til fellesgrupperingen fremmet av Reidar Mæland(H): 

 Eventuelle kostnader for Skjervøy kommune skal legges fram til 

formannskapet/næringsutvalget til godkjenning. 

 

  



Forslag til vedtak fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

 Formannskapet ber ordføreren om å få utarbeidet en presentasjon av mulighetene for 

å gjennomføre et forskningsprosjekt om miljøpåvirkning av havbruk i Nord-Troms. 

 

Behandling: 

Votering: 

- Utsettelsesforslag falt mot 2 stemmer.  

 

Forslaget til fellesgrupperingen mot forslaget fremmet av Vidar Langeland 

- Forslaget fra til fellesgrupperingen vedtatt mot 2 stemmer.  

 

Nytt forslag til punkt 2 fremmet av Reidar Mæland: 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

1. Skjervøy formannskap gir ordfører i Skjervøy i samarbeid med Ordfører i Kvænangen 

kommune fullmakt til å få utarbeidet et forstudie om miljøovervåkning og til å få satt 

sammen ei prosjektgruppe for å starte opp arbeidet med å få til en miljøovervåkning av 

hav og fjordsystemer i Nord-Troms.  

 

2. Eventuelle kostnader for Skjervøy kommune skal legges fram til 

formannskapet/næringsutvalget til godkjenning. 

 

Tårnkran Nofi: 

Teknisk sjef orienter i saken.  

Nofi ønsker en tilbakemelding før de setter i gang prosessen med søknad angående dette.  

Skal kranen ses på som et byggverk eller en installasjon. Da det ikke er en eksisterende kran på 

tomten nå, men har vært tidligere. Det er ikke tatt hensyn til kran i reguleringsplanen.  

 

Teknisk sjef ønsker politiske føringer på eventuell oppføring av slik kran.  

Da denne kranen er en nødvendighet for Nofis drift, ser formannskapet ingen hinder i oppføring 

av en slik kran og stiller seg positive.  

 

Flytebrygge redningsskøyta: 

Teknisk sjef orienterer i saken.  

Redningsskøyta ønsker en plass for å legge ut en flytebrygge i ved siden av eiendommen til 

Tømmer og betong, dette har vært diskutert tidligere.  

Redningsskøyten trenger ny brygge med tanke på HMS. De ønsker at Skjervøy kommune skal 

kjøpe en flytebrygge, for så at redningsskøyta kan leie denne.  

 

Teknisk sjef ønsker avklaring om teknisk etat kan begynne arbeidet med å vurdere dette og ta 

det opp som politisk sak i neste kommunestyre, eller om redningsselskapet må kjøpe brygge 

selv.  

 

Teknisk sjef kan gå i gang med arbeidet/undersøkelser rundt å få en avtale på bordet, for å så ta 

dette opp som sak i kommunestyret 

 

Prinsippdiskusjon veilys: 

Teknisk sjef orienterte i saken. Det gjelder lyktestolpe ved parkeringsplassen ved På Hjørnet 

Kafé, samt en i skoleveien 17. Teknisk sjef ønsker føring på om kommunen skal koste flytting 

av disse. Formannskapet gir føring på at det er ikke kommunen som skal ta kostnaden med 

dette.  



 

 

 

Forskningsdagene: 

Kommunen har fått mail fra Halti Næringshage som ønsker at kommunen skal kunne komme 

med saker som skal tas opp under dagene. Saker må meldes til ordfører som videreformidler til 

arrangør.  

  

  



                                       Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Menighetshus   

O Orientering/ drøfting tårnkran NOFI   

O Flytebrygge redningsskjøta   

O Miljøovervåking av 

sjøarealene/forskningsprosjekter 

  

33/16 Detaljplan, Prestegårdsjorda barnehage  2015/1083 

34/16 Søknad om bruk av areal til bobil-

Camp/parkeringsplasser gnr 69 bnr 32 

Industriveien 11 . 

 2016/200 

35/16 Årviksand ,Nybrottsveien 5: Vedtak om, 

dispensasjon fra TEK 10.  byggetillatelse, uten 

ansvarsrett, og bruksendring  til innredning av 

sokkeletasje til kjellerstue med kjøkken, soverom 

og bad - gnr 64 bnr 138 

 2016/278 

36/16 Rypeveien 10: Vedtak om dispensasjon fra 

bestemmelser i reguleringsplan for Hollendervika 

i forbindelse  bygging av bolig gnr 69 bnr 

 2016/282 

37/16 Lauksundskaret: T-S-18  søknad om utvidelse av 

akvakulturtillatelse for ventemerder til matfisk av 

laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 32357 - 

Arnøy Laks Slakteri AS 

 2015/1428 

38/16 Kjøp av tilleggseiendom  2016/175 

39/16 Sandøra: Detaljreguleringsplan for Sandøra 

industriområde - søknad om dispensasjon fra 

planbestemmelsene 

 2015/75 

40/16 Sommerdelegering av byggesaker 2016  2016/317 

41/16 Eierskapsdrøfting Årvikbruket AS   

42/16 Referat   

RS 45/16 søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 

vare 

 2016/201 

RS 46/16 Søknad om tillatelse til handle med pyroteknisk 

vare 

 2016/201 

RS 47/16 Strandveien 85: Vedtak om rivetillatelse av 

gammel grunnmur og uthus i forbindelse med 

rydding av tomt - gnr 69 bnr 157 

 2016/13 

RS 48/16 Lars Hallens vei 12 og 14: Vedtak om 

rivetillatelse av dobbel garasje i forbindelse med 

bygging av ny dobbelgarasje - gnr 69 bnr 693 og 

bnr 638 

 2016/174 

RS 49/16 Spellemannsdalen 20: Vedtak om byggetillatelse,  2016/217 



uten ansvarsrett, til bygging av garasje - gnr 69 

bnr 185 

RS 50/16 Havnegata 37: Vedtak om tillatelse i ett trinn for 

oppføring av midlertidig boligrigg - gnr 69 bnr 

837 

 2016/102 

RS 51/16 Lauksundskaret: Vedtak om byggetillatelse, uten 

ansvarsrett, til bygging av ishus -  gnr 66 bnr 31 

 2016/231 

RS 52/16 Arnøyhamn:  Vedtak om byggetillatelse uten 

ansvarsrett, til bygging av garasje - gnr 57 bnr 

141 

 2016/173 

 

 

Menighetshus 

Orientering/ drøfting tårnkran NOFI 

Flytebrygge redningsskjøta 

Miljøovervåking av sjøarealene/forskningsprosjekter 

  



33/16 Detaljplan, Prestegårdsjorda barnehage 2015/1083 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Forslag til reguleringsplan for Prestegårdsjorda barnehage datert 17,06,2016 med tilhørende 

bestemmelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens § 

12-10. 

 

Rådmannens innstilling 

 

Planutvalget gjør slikt vedtak 

Forslag til reguleringsplan for Prestegårdsjorda barnehage datert 17,06,2016 med tilhørende 

bestemmelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens § 

12-10. 

 

34/16 Søknad om bruk av areal til bobil-Camp/parkeringsplasser gnr 69 bnr 

32 Industriveien 11 . 2016/200 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Søknaden om bruk av arealer på gnr 69 bnr 32 til bobilcamp/parkeringsplasser avslås da det 

ikke er forenlig med slik virksomhet i et industriområde. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Søknaden om bruk av arealer på gnr 69 bnr 32 til bobilcamp/parkeringsplasser avslås da det ikke 

er forenlig med slik virksomhet i et industriområde. 

35/16 Årviksand ,Nybrottsveien 5: Vedtak om, dispensasjon fra TEK 10.  

byggetillatelse, uten ansvarsrett, og bruksendring  til innredning av 

sokkeletasje til kjellerstue med kjøkken, soverom og bad - gnr 64 bnr 138 

2016/278 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Utsettelsesforslag fremmet av Peder André Amundsen (KP/KrF): 

 Saken utsettes. Teknisk etat behandler søknaden på nytt med eventuelle gitte fullmakter.  

 



Utsettelsesforslag fremmet av Vidar Langeland (FRP): 1 stemme 

 Saken utsettes og legges frem på nytt til formannskapet i neste møte.  

 

Votering: 

Utsettelsesforslag fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

- Forslaget falt mot en stemme.  

 

Utsettelsesforslag fremmet av Peder André Amundsen (KrF/KP): 

- Forslaget vedtatt mot en stemme.  

Vedtak: 

Saken utsettes. Teknisk etat behandler søknaden på nytt med eventuelle gitte fullmakter.  

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Ørjan og Eva Albrigtsen byggetillatelse, uten 

ansvarsrett, til innredning av sokkeletasje fra boder til kjellerstue med kjøkken, soverom og bad. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Ørjan og Eva Albrigtsen bruksendring av 

bolig med bygningsnr. 409375, fra boder til kjellerstue med kjøkken, soverom og bad/wc, som 

omsøkt. 

 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 og § 31-2, fjerde ledd, gir formannskapet 

dispensasjon fra TEK 10 på ombyggingen av sokkeletasje til hybelleilighet for følgende forhold: 

 

 Radonsperre og ventilasjon. 

 Dispensasjon fra isolasjonskrav i ytterveggene. 

 

Dispensasjonen begrunnes med ombyggingen gjør det vanskelig å tilpasse byggverket til 

tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Kjellerstue med kjøkken, soverom og bad/wc vil 

oppfylle de samme tekniske krav som i resten av boligen. Vi betrakter bruksendringen med 

tilhørende ombygging som forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Fordelen 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

36/16 Rypeveien 10: Vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i 

reguleringsplan for Hollendervika i forbindelse  bygging av bolig gnr 69 bnr 

2016/282 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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

Slotnes følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika i forbindelse med 

bygging i Rypeveien 10:  

 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer inkl. sokkel. 

 Fra § 2.4 i bestemmelsene, til å høyne takvinkelen fra 35 til 36 grader. 



 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 36 m2. 

 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 36 %. 

 

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. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marion og Vegar Slotnes tillatelse i ett trinn 

til bygging av bolig som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien SØK i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Unikus AS ansvarsrett i funksjonen PRO for 

arkitektur i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Unikus AS ansvarsrett i funksjonen PRO for 

byggeteknikk (unntatt bjelkelag og tak) i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien PRO for bjelkelag og tak i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien UTF for mur og betong i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Systemair AS ansvarsrett innenfor kategorien 

PRO for ventilasjon i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Lativian Wood AS ansvarsrett innenfor 

kategorien UTF for Tømmerarbeid og ventilasjon i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Artic Seaworks Construction AS ansvarsrett 

innenfor kategorien UTF for grunnarbeid i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord-Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene 

PRO og UTF for inn og utvendig sanitær i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett innenfor kategorien 

uavhengig KONT for våtrom og tetthet 

Teknisk sjefs innstilling 

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

Slotnes følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika i forbindelse med 

bygging i Rypeveien 10:  

 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer inkl. sokkel. 

 Fra § 2.4 i bestemmelsene, til å høyne takvinkelen fra 35 til 36 grader. 

 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 36 m2. 

 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 36 %. 

 

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. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marion og Vegar Slotnes tillatelse i ett trinn 

til bygging av bolig som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien SØK i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Unikus AS ansvarsrett i funksjonen PRO for 

arkitektur i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Unikus AS ansvarsrett i funksjonen PRO for 

byggeteknikk (unntatt bjelkelag og tak) i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien PRO for bjelkelag og tak i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Byggeservice AS ansvarsrett 

innenfor kategorien UTF for mur og betong i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Systemair AS ansvarsrett innenfor kategorien 

PRO for ventilasjon i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Lativian Wood AS ansvarsrett innenfor 

kategorien UTF for Tømmerarbeid og ventilasjon i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Artic Seaworks Construction AS ansvarsrett 

innenfor kategorien UTF for grunnarbeid i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord-Troms Rør AS ansvarsrett i 

funksjonene PRO og UTF for inn og utvendig sanitær i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett innenfor kategorien 

uavhengig KONT for våtrom og tetthet 

37/16 Lauksundskaret: T-S-18  søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse 

for ventemerder til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 32357 - 

Arnøy Laks Slakteri AS 2015/1428 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurdering av Vidar Langeland (FRP): 

Representanten trer ut under vurderingen. Representanten arbeider i bedriften og er derfor 

inhabil etter forvaltningsloven § 6 e. 

 

Votering habilitet:  

Vidar Langeland (FRP) erklært enstemmig inhabil.  

 

Vidar Langeland (FRP) trer ut under behandlingen av saken.  

 

Votering: 



Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å 

utforme høringsuttalelse fra Skjervøy kommune til Troms Fylkeskommune, i forbindelse med 

søknad fra Arnøy Laks Slakteri AS, om utvidelse av akvakulturtillatelse for ventemerder til 

matfisk av laks, ørret og regnbueørret. 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å 

utforme høringsuttalelse fra Skjervøy kommune til Troms Fylkeskommune, i forbindelse med 

søknad fra Arnøy Laks Slakteri AS, om utvidelse av akvakulturtillatelse for ventemerder til 

matfisk av laks, ørret og regnbueørret. 

 

38/16 Kjøp av tilleggseiendom 2016/175 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Søknaden om kjøp av tilleggsareal til eiendommen 69/826 og 69/1- 771 avslås. 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at søknaden ikke oppfyller kravene i PBL 19-2 til å kunne gi 

dispensasjon 

 

Rådmannens innstilling 

Planutvalget gjør slikt vedtak: 

 

Søknaden om kjøp av tilleggsareal til eiendommen 69/826 og 69/1- 771 avslås. 

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at søknaden ikke oppfyller kravene i PBL 19-2 til å kunne gi 

dispensasjon 

 

39/16 Sandøra: Detaljreguleringsplan for Sandøra industriområde - søknad 

om dispensasjon fra planbestemmelsene 2015/75 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

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

Norway AS dispensasjon for følgende forhold i planbestemmelsene i detaljreguleringsplan for 

Sandøra industriområde: 

 

 Dispensasjon til å endre hellingskravet, i planbestemmelsen § 6.1 siste avsnitt, fra 1:1,5 

til 1:1,4. Dette i henhold til pkt. 1. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 Dispensasjon fra planeringskote + 4,5, i planbestemmelsen § 3.1 femte avsnitt, slik at 

overkant gulv i industribebyggelsen kan etableres på dette nivået. Dette i henhold til pkt. 

2. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 Dispensasjon fra kravet om å unngå høye skjæringer skal skjæringer over 10 m trappes i 

ulike nivåer i planbestemmelsen § 3.1 femte avsnitt 2 setning, slik at 12 m skjæring kan 

etableres uten trapping på deler av skjæringslinjen. Dette i henhold til pkt. 4. i søknaden 

om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 Dispensasjon fra kravet om at kjørevei ned til industriområdet skal være ferdig 

opparbeidet før utbygging på industriområdet, i planbestemmelsen § 8.1, slik at slik at 

adkomstvegen kan etableres etter at industriområdet er opparbeidet. Dette i henhold til 

pkt. 3. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 

Vedtaket begrunnes med 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. 

 

  



Teknisk sjefs innstilling 

 

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

Norway AS dispensasjon for følgende forhold i planbestemmelsene i detaljreguleringsplan for 

Sandøra industriområde: 

 

 Dispensasjon til å endre hellingskravet, i planbestemmelsen § 6.1 siste avsnitt, fra 1:1,5 

til 1:1,4. Dette i henhold til pkt. 1. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 Dispensasjon fra planeringskote + 4,5, i planbestemmelsen § 3.1 femte avsnitt, slik at 

overkant gulv i industribebyggelsen kan etableres på dette nivået. Dette i henhold til pkt. 

2. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 Dispensasjon fra kravet om å unngå høye skjæringer skal skjæringer over 10 m trappes i 

ulike nivåer i planbestemmelsen § 3.1 femte avsnitt 2 setning, slik at 12 m skjæring kan 

etableres uten trapping på deler av skjæringslinjen. Dette i henhold til pkt. 4. i søknaden 

om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 Dispensasjon fra kravet om at kjørevei ned til industriområdet skal være ferdig 

opparbeidet før utbygging på industriområdet, i planbestemmelsen § 8.1, slik at slik at 

adkomstvegen kan etableres etter at industriområdet er opparbeidet. Dette i henhold til 

pkt. 3. i søknaden om dispensasjon fra planbestemmelser. 

 

 

 

Vedtaket begrunnes med 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. 

 

40/16 Sommerdelegering av byggesaker 2016 2016/317 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Forslag til innstilling fra formannskapet: 

 Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til 

å gjøre vedtak i byggesaker, deling og konsesjonssøknader som krever politisk 

behandling i formannskapet. Myndigheten gjelder i tidsrommet 30.06.2016 – 13.09.2016 

innenfor rammene for hva lovverket tillater. 

 

Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å gjøre 

vedtak i byggesaker, deling og konsesjonssøknader som krever politisk behandling i 

formannskapet. Myndigheten gjelder i tidsrommet 30.06.2016 – 13.09.2016 innenfor rammene 

for hva lovverket tillater. 

 



Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i kommunelovens §6 gir Skjervøy formannskap rådmannen myndighet til å gjøre 

vedtak i byggesaker og konsesjonssøknader som krever politisk behandling i formannskapet. 

Myndigheten gjelder i tidsrommet 30.06.2016 – 13.09.2016. 

 

41/16 Eierskapsdrøfting Årvikbruket AS / 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurdering av representant Irene Toresen (AP): 

Representanten trer ut under behandlingen. Peder André Amundsen trer inn som setteordfører. 

Representanteten sitter i styret for Årvikbruket AS og er derfor inhabil i forhold til 

forvaltningslovens § 6 e, andre ledd.  

 

Votering habilitet: 

Irene Toresen (AP) erklæres enstemmig for inhabil, og trer ut under behandlingen av saken.  

 

Pål Schreiner Mathisen (SV) trer inn som vara.  

 

Peder André Amundsen (KrF/KP) trer inn som ordfører.  

 

Angående eierskapsdrøfting Årvikbruket AS: 

- Styreleder Kurt Michalsen orienterte i saken angående hva som er blitt gjort etter 

vedtaket i kommunestyret oktober 2015. Styret Årvikbruket AS gir signal om at de 

anbefaler salg av bruket, og ønsker at administrasjonen starter arbeidet med en sak til 

kommunestyret angående dette.  

- Regnskapsfører Halvar Solheim orienterte i saken.  

Vedtak: 

Eierskapsdrøftingene enstemmig tatt til etterretning.  

 

  



42/16 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurdering Vidar Langeland (FRP) under behandling av RS 51/16: 

Representanten trer ut under vurderingen. Representanten arbeider i bedriften og er derfor 

inhabil etter forvaltningsloven § 6 e. 

 

Votering habilitet: 

Vidar Langeland (FRP) enstemmig erklært inhabil, og trer ut under behandling av RS 51/16.  

 

Votering referatsaker: 

Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 

Referatsakene anses for referert.  

 

RS 45/16 søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare 2016/201 

RS 46/16 Søknad om tillatelse til handle med pyroteknisk vare 2016/201 

RS 47/16 Strandveien 85: Vedtak om rivetillatelse av gammel grunnmur og uthus i 

forbindelse med rydding av tomt - gnr 69 bnr 157 2016/13 

RS 48/16 Lars Hallens vei 12 og 14: Vedtak om rivetillatelse av dobbel garasje i 

forbindelse med bygging av ny dobbelgarasje - gnr 69 bnr 693 og bnr 638 2016/174 

RS 49/16 Spellemannsdalen 20: Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av 

garasje - gnr 69 bnr 185 2016/217 

RS 50/16 Havnegata 37: Vedtak om tillatelse i ett trinn for oppføring av midlertidig 

boligrigg - gnr 69 bnr 837 2016/102 

RS 51/16 Lauksundskaret: Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av 

ishus -  gnr 66 bnr 31 2016/231 

RS 52/16 Arnøyhamn:  Vedtak om byggetillatelse uten ansvarsrett, til bygging av garasje - 

gnr 57 bnr 141 2016/173 

 


