
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 19.04.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet sluttet 13:55 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER 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 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt.  
Merknader til sakslisten: 

- Innkommet skriv fra Henrik Nygaard ang. sak 27/17. 
- Sak som ble sendt ut varsel om behandling er trukket av søker, og vil ikke bli behandlet. 
 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk Sjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Espen Li 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   Vidar Langeland   Irene Toresen 
 
 
 
 
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

16/17 Oppfølgingsrapport nr 2 BØP 2017-2020  2017/65 
17/17 Deltakelse i prosjektet "Bærekraftig reiseliv"  2016/476 
18/17 Vurdering av ny midlertidig barnehage i Skjervøy 

kommune 
 2015/78 

19/17 Skilting i Skjervøy kommune.  2015/928 
20/17 Søknad på tomt på Kollagerneset  2017/166 
21/17 Søknad om oppføring tilbygg gnr 69 bnr 474  2017/137 
22/17 Rypeveien 18: Søknad om dispensasjon fra 

bestemmelser i reguleringsplan for Hollendervika 
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RS 14/17 Søknad om dispensasjon for scooterkjøring for 
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RS 16/17 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon 
for kjøring med snøscooter mellom Årviksand og 
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 2017/17 

RS 17/17 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon 
for kjøring Årviksand til Nord-Rekvik 

 2017/17 

RS 18/17 Arnøya: Forlengelse av tillatelse til bruk av 
snøscooter for leting etter villsau, som ikke ble 
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 2017/17 
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etter villsau, som ikke ble funnet under 
innsankingen høsten 2016, i 
utmarksbeiteområdene på Arnøya 

 2017/17 

RS 20/17 Akkarvik: Høring ang. dispensasjon fra plan- og 
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 2017/118 
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 2017/118 
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 2017/17 
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 2017/17 
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etablering av fylling i forbindelse med fremtidig 
planlagt settefiskanlegg på Sandøra 
industriområde - gnr 69 bnr 1 
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bnr 859 

 2016/82 

RS 26/17 Rypeveien 1: Søknad om byggetillatelse for 
oppføring av enebolig og garasje gnr 69 bnr 

 2015/1293 
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RS 28/17 Vedr. søknad om dispensasjon for scooterkjøring 

for oppkjøring av skispor med sporsetter på 
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 2017/17 

RS 29/17 Bekkefaret 9 B: Vedtak om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser for Vågevann - gnr 69 
bnr 1 fnr 670 

 2016/357 

RS 30/17 Strandveien 37: Vedtak om byggetillatelse for 
installering av trappeheis/løfteplattform  i 
Kiilgården- gnr 70 bnr 6 fnr 1 

 2016/61 

RS 31/17 Nordveien 17:  Vedtak om byggetillatelse, uten 
ansvarsrett, til bygging av tilbygg, utvidelse av 
kjøkken - gnr 69 bnr 390 

 2016/270 

RS 32/17 Lailafjellveien 3: Søknad om ombygging av  2015/1272 



sokkeletasje i bolig til hybelleilighet, samt 
dispensasjon TEK 10 på sokkeletasje bolig - gnr 
69 bnr 9 

 
 
  



16/17 Oppfølgingsrapport nr 2 BØP 2017-2020 2017/65 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til etterretning. 
 

Rådmannens innstilling: 
 Formannskapet tar rapporten til etterretning.  
 

17/17 Deltakelse i prosjektet "Bærekraftig reiseliv" 2016/476 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune skal være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket «Bærekraftig reisemål». 
Ved revidering av gjeldende relevante kommunale planer, herunder kommuneplanens 
samfunnsdel og «Strategisk næringsplan», skal «Bærekraftig reisemål» tas med.  
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommune skal være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket «Bærekraftig reisemål». 
Ved revidering av gjeldende relevante kommunale planer, herunder kommuneplanens 
samfunnsdel og «Strategisk næringsplan», skal «Bærekraftig reisemål» tas med.  

 

  



18/17 Vurdering av ny midlertidig barnehage i Skjervøy kommune 2015/78 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Opprettelse av ny midlertidig to-avdelings barnehage løses ved å bruke eksisterende 

lokaler til Kulturskolen i Skoleveien 4. Kulturskolen flyttes til Kiilgården 2.etg. 
 

2. Inndekning av tiltaket på inntil 2 millioner gjøres gjennom bruk av disposisjonsfond. 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen innstiller på at Formannskapet gjør følgende vedtak: 
 

1. Opprettelse av ny midlertidig to-avdelings barnehage løses ved å bruke eksisterende 
lokaler til Kulturskolen i Skoleveien 4. Kultur skolen flyttes til Kiilgården 2.etg. 

2. Inndekning av tiltaket på inntil 2 millioner gjøres gjennom bruk av disposisjonsfond. 

 

19/17 Skilting i Skjervøy kommune. 2015/928 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Det igangsettes arbeid med å få følgende områder/steder skiltet: 

1. Parkeringsplass v/kirken. Parkering forbudt mellom kl. 23.00 og 06.00 alle ukedager. 
2. Terminalkaien v/gatekjøkken åpning mellom gjerdene ca 5 meter. Parkering forbudt 

mellom kl. 23.00 og 06.00 alle ukedager. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Det igangsettes arbeid med å få følgende områder/steder skiltet: 

1. Parkeringsplass v/kirken. Parkering forbudt mellom kl. 23.00 og 06.00 alle ukedager. 
2. Terminalkaien v/gatekjøkken åpning mellom gjerdene ca 5 meter. Parkering forbudt 

mellom kl. 23.00 og 06.00 alle ukedager. 

 

  



20/17 Søknad på tomt på Kollagerneset 2017/166 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 

Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
1. Søker får tildelt et mindre område (ca 500 kvm) enn omsøk, se vedlagt kart.  
2. Er ikke byggingen startet innen to år frafaller tildelingen. 
3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Skjervøy 

Fiskecamp AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av en «hvelvet» 
glassbåt på Kollagerneset. Formannskapet anser tiltaket som en mindre vesentlig endring 
av gjeldene reguleringsplan. 

4. Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynet i lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
Det er kun en liten del av det omsøkte arealet som er regulert til friluftsområde og dette 
området er svært lite brukt. 
Selve byggesøknaden behandles som en delegert sak av administrasjonen etter at en evt. 
dispensasjon er gitt.  

 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Øystein Skallebø (AP) 

- Forslaget fremmet av Øystein Skallebø(AP) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Søker får tildelt et mindre område (ca 500 kvm) enn omsøk, se vedlagt kart.  
2. Er ikke byggingen startet innen to år frafaller tildelingen. 
3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Skjervøy 

Fiskecamp AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av en «hvelvet» 
glassbåt på Kollagerneset. Formannskapet anser tiltaket som en mindre vesentlig 
endring av gjeldene reguleringsplan. 

4. Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynet i lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
Det er kun en liten del av det omsøkte arealet som er regulert til friluftsområde og dette 
området er svært lite brukt. 
Selve byggesøknaden behandles som en delegert sak av administrasjonen etter at en evt. 
dispensasjon er gitt.  

 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
Søker får tildelt det omsøkte areal under gitte forutsetninger: 
 

 Det skal utarbeides en godkjent detaljplan for det omsøkte areal, jfr §§ 12-1 og 12-3 i 
plan- og bygningsloven. 

 Er ikke arbeidet med detaljplanen satt i gang innen et år fra tildelingen frafaller 
tildelingen. 



21/17 Søknad om oppføring tilbygg gnr 69 bnr 474 2017/137 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Forslag til nytt punkt 2 til innstillingen fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) på vegne av 
formannskapet: 

 Dersom tiltakshaver kan dokumentere at grunnforhold er sikker i forhold til plan og 
bygningsloven § 28-1 så tas byggesøknaden opp til ny administrativ behandling.  

 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
- Nytt punkt 2 enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 28-1 avslås søknaden om oppføring av 

påbygg/tilbygg på gnr 69 bnr 474 Severin Steffensens vei 55.  Skjervøy kommune er av 
den oppfatning at grunnen må utredes opp imot stikkrennen/røret gjennom vei, da røret 
er på tur opp i innkjørselen på denne eiendommen og i kommunal vei frem til denne 
eiendommen.  

 
Det lages til en sak til førstkommende kommunestyret om midler til nødvendige 
reparasjoner av kulvert/rør som omhandler ovennevnte eiendom.    

 
2. Dersom tiltakshaver kan dokumentere at grunnforhold er sikker i forhold til plan og 

bygningsloven § 28-1 så tas byggesøknaden opp til ny administrativ behandling.  
 

Teknisk sjefs innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 28-1 avslås søknaden om oppføring av påbygg/tilbygg 
på gnr 69 bnr 474 Severin Steffensens vei 55.  Skjervøy kommune er av den oppfatning at 
grunnen må utredes opp imot stikkrennen/røret gjennom vei, da røret er på tur opp i innkjørselen 
på denne eiendommen og i kommunal vei frem til denne eiendommen.  
 
Det lages til en sak til førstkommende kommunestyret om midler til nødvendige reparasjoner av 
kulvert/rør som omhandler ovennevnte eiendom.    
  



22/17 Rypeveien 18: Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i 
reguleringsplan for Hollendervika og om rammetillatelse til bygging av 
vindmølle - gnr 69 bnr 851 2017/36 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, annet ledd og i Reguleringsplan for 
Hollendervika, avslår Skjervøy formannskap Titus Baston sin søknad om rammetillatelse til å 
bygge vindmølle på gnr 69 bnr 851. 
 
Avslaget begrunnes med at en vindmølle på en boligtomt ikke er nevnt og kan derfor ikke 
oppfattes til å være i tråd med gjeldende reguleringsplan for Hollendervika. Avslaget begrunnes 
videre med at skal en ha vindmøller som forsyner boliger med strøm, bør disse legges på egne 
områder som er avskjermet og minst mulig til sjenanse for eksisterende og fremtidige beboere. 
Avslaget begrunnes også med at hensynene bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, annet ledd og i Reguleringsplan for 
Hollendervika, avslår Skjervøy formannskap Titus Baston sin søknad om rammetillatelse til å 
bygge vindmølle på gnr 69 bnr 851. 
 
Avslaget begrunnes med at en vindmølle på en boligtomt ikke er nevnt og kan derfor ikke 
oppfattes til å være i tråd med gjeldende reguleringsplan for Hollendervika. Avslaget begrunnes 
videre med at skal en ha vindmøller som forsyner boliger med strøm, bør disse legges på egne 
områder som er avskjermet og minst mulig til sjenanse for eksisterende og fremtidige beboere. 
Avslaget begrunnes også med at hensynene bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt. 
  



23/17 Rypeveien 18: Vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i 
reguleringsplan for Hollendervika og vedtak om rammetillatelse til bygging 
av bolig gnr 69 bnr 851 2017/36 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Titus Baston følgende 
dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  
 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget 2 etasjer sokkel. 
 Fra § 2.4 i bestemmelsene, til å senke takvinkelen fra 18 til 8 grader. 
 Fra § 2.11 i bestemmelsene, til å øke størrelsen på garasje fra 30 m2 til 59 m2. 
 Til å bygge bolig i friområdet i reguleringsplanen for Hollendervika i henhold til 

tilsendte situasjonsplan. 
 
Denne delen av 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. Da friområdet i boligfeltet ble 
fradelt var hensikten at det skulle brukes til boligformål. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Titus Baston rammetillatelse til bygging av 
enebolig og drivhus i Rypeveien 18 som omsøkt. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene SØK og 
PRO, bygging av enebolig tiltaksklasse 1. 
 
  



24/17 Strandveien 44: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Skjervøy sentrum og tillatelse i ett trinn i forbindelse med ombygging av 
Strandveien 44 til leiligheter - gnr 69 bnr 267 2017/81 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Strandveien 44 AS dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra § 8 i reguleringsbestemmelsene til innredning av underetasje til parkering for 
3 biler og til innredning av hele 2 etasje og loftsetasje, sett fra Strandveien, for bruk til 
boligformål med tilsammen 5 leiligheter. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i til nabobygg i 
Strandveien gitt dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon 
er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
  
Søknad om byggetillatelse og dispensasjon fra plan- og bygningslovens byggetekniske 
paragrafer vil bli behandlet administrativt. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Strandveien 44 AS dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra § 8 i reguleringsbestemmelsene til innredning av underetasje til parkering for 3 
biler og til innredning av hele 2 etasje og loftsetasje, sett fra Strandveien, for bruk til 
boligformål med tilsammen 5 leiligheter. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i til nabobygg i 
Strandveien gitt dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon 
er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
  
Søknad om byggetillatelse og dispensasjon fra plan- og bygningslovens byggetekniske 
paragrafer vil bli behandlet administrativt. 



25/17 Kågen: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 52 bnr 14 
2017/115 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Edgar 
Kristian Olsen for erverv av eiendommene gnr. 52 bnr. 14 i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke har noen landbruksmessig interesse. 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Edgar 
Kristian Olsen for erverv av eiendommene gnr. 52 bnr. 14 i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke har noen landbruksmessig interesse. 
 
Kjøpesummen aksepteres. 

 

  



26/17 Langfjord: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 58 
bnr 9 og 13 2017/64 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 

Vedtak: 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Elin Einarsen 
for erverv av eiendommene gnr. 58 bnr. 9 og 13 i Skjervøy kommune til jordbruk som omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen fortsatt skal drives som landbrukseiendom. 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Elin 
Einarsen for erverv av eiendommene gnr. 58 bnr. 9 og 13 i Skjervøy kommune til jordbruk som 
omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen fortsatt skal drives som landbrukseiendom. 
 
Kjøpesummen aksepteres. 

 

27/17 Lauksletta/Nymoen: Søknad dispensasjon fra  kommuneplanens 
arealdel plan- og bygningsloven for oppføring av hytte i LNFR område på 
gnr 66 bnr 95 2016/423 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen(KRF/KP) på vegne av AP, SV og KRF/KP: 
Det gis ikke dispensasjon fra plan- og bygningsloven. 
 
Votering: 
Innstillingen mot forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen(KRF/KP) 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Det gis ikke dispensasjon fra plan- og bygningsloven. 
 

Teknisk sjefs innstilling: 
 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 



 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Roger 
Nymoen mfl dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med 
planlagt bygging av hytte på tidligere godkjent boligtomt. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynet i lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tomta er en 
gammel boligtomtsom var tenkt bebygget på 1960 tallet og har ikke vært planlagt 
brukt til landbruksformål etter fradelingen. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Selve byggesøknaden behandles som en delegert sak av administrasjonen etter at en eventuell 
dispensasjon er gitt. 

 

  



28/17 Lauksletta: Søknad felling av grågås utenom ordinær jakttid - Henrik 
Nygaard 2016/212 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Rettelse av feil dato fra administrasjonen: i punkt 3a: 15.6.2017 – 20.7.2017 og i punkt 3e 
19.august. 
 
Forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) fremmet på vegne formannskapet: 
Antallet i punkt 1 endres til inntil 15 grågås. 
 
Votering: 

- Innstillingen med administrative rettingen enstemmig vedtatt.  
- Forslaget om endring av punkt 1 til inntil 15 grågås vedtatt mot 1 stemme.  

 

Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer 
andre viltarters reproduksjon av 1. september 1997, Kap II, B, jfr. naturmangfoldlovens § 17, 
jfr. § 77 gjør Skjervøy formannskap følgende vedtak: 
 
1. Henrik Nygaard gis tillatelse til felling av inntil 15 grågås på egen eiendom og på 

eiendommer som han leier/høster i Skjervøy kommune. 
 
2. Fellingstillatelsen er gyldig fra og med 19.04.2017 til og med 19.08.2017. 
 
3. Det settes følgende vilkår for fellingstillatelsen: 

a. Det tillates ikke felling av grågås i perioden 15.6. 2017– 20.7. 2017. 
b. Fellingen skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig i h.h.t gjeldende regelverk. 
c. Felling av grågås kan utføres av den grunneier bemyndiger og grunneier har ansvar for 

at de oppfyller kravene i lover og forskrifter. 
d. Dersom det skal felles gås på eiendommer som søker leier, må det innhentes tillatelse til 

felling fra berørt grunneier. 
e. Antall felte gjess må rapporteres til Skjervøy kommune før 19. august og det må 

differensieres mellom fellinger før og etter 1. juni. Dette er viktig for å kunne evaluere 
om behovet for skadefellinger om våren avtar. 

 

Teknisk sjefs innstilling 
Med hjemmel i Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer 
andre viltarters reproduksjon av 1. september 1997, Kap II, B, jfr. naturmangfoldlovens § 17, 
jfr. § 77 gjør Skjervøy formannskap følgende vedtak: 
 
1. Henrik Nygaard gis tillatelse til felling av inntil 30 grågås på egen eiendom og på 

eiendommer som han leier/høster i Skjervøy kommune. 
 
2. Fellingstillatelsen er gyldig fra og med 19.04.2017 til og med 19.08.2017. 
 
3. Det settes følgende vilkår for fellingstillatelsen: 

a. Det tillates ikke felling av grågås i perioden 15.6. 2016– 20.7. 2016. 



b. Fellingen skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig i h.h.t gjeldende regelverk. 
c. Felling av grågås kan utføres av den grunneier bemyndiger og grunneier har ansvar for at 

de oppfyller kravene i lover og forskrifter. 
d. Dersom det skal felles gås på eiendommer som søker leier, må det innhentes tillatelse til 

felling fra berørt grunneier. 
e. Antall felte gjess må rapporteres til Skjervøy kommune før 15. august og det må 

differensieres mellom fellinger før og etter 1. juni. Dette er viktig for å kunne evaluere 
om behovet for skadefellinger om våren avtar. 

 

29/17 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2017  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert. 

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.  
 



RS 12/17 Årviksand Årvikveien 145: Vedtak om om ferdigattest - gnr 64 bnr 104 2016/535 

RS 13/17 Årviksand Bygdeveien 90: Vedtak om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
nytt inngangsparti - gnr 64 bnr 3 2017/54 

RS 14/17 Søknad om dispensasjon for scooterkjøring for oppkjøring av skispor i 
Årvikmarka 2017/17 

RS 15/17 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring med snøscooter 
mellom Årviksand og Nord-Rekvik 2017/17 

RS 16/17 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring med snøscooter 
mellom Årviksand og Nord-Rekvik 2017/17 

RS 17/17 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Årviksand til Nord-
Rekvik 2017/17 

RS 18/17 Arnøya: Forlengelse av tillatelse til bruk av snøscooter for leting etter villsau, 
som ikke ble funnet under innsankingen høsten 2016, i utmarksbeiteområdene på Arnøya 
2017/17 

RS 19/17 Arnøya: Tillatelse til bruk av snøscooter for leting etter villsau, som ikke ble 
funnet under innsankingen høsten 2016, i utmarksbeiteområdene på Arnøya 2017/17 

RS 20/17 Akkarvik: Høring ang. dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for 
oppføring av garasje til bolig på gnr 60 bnr 10 2017/118 

RS 21/17 Akkarvik: Søknad  om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av garasje - gnr 60 
bnr 10 2017/118 

RS 22/17 Geitvika: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring med snøscooter fra 
Akkarvik til Geitvika 2017/17 

RS 23/17 Taskeby: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring av ved på Taksebyhalvøya 
på eiendommen gnr 52 bnr 21 2017/17 

RS 24/17 Sandøra: Vedtak om endring av tillatelse gitt for etablering av fylling i 
forbindelse med fremtidig planlagt settefiskanlegg på Sandøra industriområde - gnr 69 
bnr 1 2016/536 

RS 25/17 Rypeveien 16: Vedtak om ferdigattest - gnr 69 bnr 859 2016/82 

RS 26/17 Rypeveien 1: Søknad om byggetillatelse for oppføring av enebolig og garasje gnr 
69 bnr 2015/1293 

RS 27/17 søknad om tiltak 2017/94 

RS 28/17 Vedr. søknad om dispensasjon for scooterkjøring for oppkjøring av skispor med 
sporsetter på Vorterøya 2017/17 

RS 29/17 Bekkefaret 9 B: Vedtak om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for 
Vågevann - gnr 69 bnr 1 fnr 670 2016/357 

RS 30/17 Strandveien 37: Vedtak om byggetillatelse for installering av 
trappeheis/løfteplattform  i Kiilgården- gnr 70 bnr 6 fnr 1 2016/61 



RS 31/17 Nordveien 17:  Vedtak om byggetillatelse, uten ansvarsrett, til bygging av 
tilbygg, utvidelse av kjøkken - gnr 69 bnr 390 2016/270 

RS 32/17 Lailafjellveien 3: Søknad om ombygging av sokkeletasje i bolig til hybelleilighet, 
samt dispensasjon TEK 10 på sokkeletasje bolig - gnr 69 bnr 9 2015/1272 


