
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 26.06.2019 
Tidspunkt: 09:15 – 14.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Irene Toresen VARAORD AP 
Reidar Mæland MEDL H 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Øystein Skallebø MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Peder André Amundsen Øystein Skallebø KRF 
   

 
Merknader:  
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Ordfører melder infobolk fra nærværsprosjekt og frisklivssentralen som tillegg til 
sakslista. Det meldes også kort orientering av næringskonsulent ang bolig. Befaring på 
Prestejorda barnehage mellom kl 12 og 13. Ordfører orienterte om at RS 39/19 utgår. Saken er 
satt på sakslista ved en feil. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Espen Li Økonomisjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Eivind Mathiesen Møtte for teknisk sjef 

 
 
  



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   Ingrid Lønhaug  Torgeir Johnsen   
 
 
 
 
 
 
 



Orientering: Nærværsprosjektet 
Prosjektleder Susanne Minde orienterte om status i nærværsprosjektet og veien videre.  
 
Orientering: Frisklivssentralen 
Ergoterapeut Karin Hennie Meilandstind orienterte om frisklivssentralen sitt arbeid, med 
eksempler fra aktiviteter og fokus på hele mennesket. 
 
Orientering: Bolig 
Maritim næringskonsulent Silja Karlsen og boligforvalter Einar Edvardsen orienterte om 
boligsituasjon i Skjervøy og ba formannskap om tilbakemelding på utsendte spørsmål ang. 
sentrumsområde jf. Planområde i sentrums-/ områdeplan for Skjervøy sentrum og ift 
boliggruppa sitt arbeid. 
 
Forespørsel om informasjon ang sak 50/18, Torgeir Johnsen (Sp) 
Saksbehandler Svein Solberg orienterte om sak 50/18. Fylkesmannens anbefaling er at man 
starter søknadsprosess og saksbehandling på nytt. Saksbehandler orienterte også om andre 
kommentarer fra Fylkesmannen til saken. 
  



 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Bolig   
36/19 Oppfølging nr 3 2019-2022  2019/74 
37/19 Samarbeidsavtale - distriktsbutikker  2019/74 
38/19 Søknad om deling av eiendommen 60/50 i 

Akkarvik 
 2019/60 

39/19 Fellingstillatelse av elg 2019 på Kågen og Uløya  2019/262 
40/19 Omprioritering av godkjente kostnader epc 

helsesenter/omsorgsbygget sandvåghaugan 2 
 2015/57 

41/19 Sommerdelegering av byggesøknader og 
konsesjonssøknader 2019 

 2016/317 

42/19 Strandveien 38 B: Klage på vedtak i forbindelse 
med søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
og tillatelse til bygging av carport - gnr 69 bnr 62 

 2018/317 

43/19 Klage på renovasjonsavgift gnr 49 bnr 9 på Vest 
siden av Kågen 

 2015/348 

44/19 Referat   
RS 38/19 Lars Hallens vei 13: Søknad om ferdigattest - gnr 

69 bnr 478 
 2016/502 

RS 39/19 Kirkegårdsveien: Svar på klage på oppføring av 
grillstue til Prestejorda barnehage - gnr 69 bnr 87  

 2017/457 

RS 40/19 Havnegata 8: Søknad om tillatelse i ett trinn av 
rivearbeider av nedbrent industribygg til Mørenot 
AS på Skjervøy - gnr 69 bnr 22 

 2019/235 

RS 41/19 Kågsundveien 2031: Søknad om tillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av altan - gnr 59 bnr 42 

 2019/252 

RS 42/19 Strandveien 86: Ny behandling av søknad om 
tillatelse i ett trinn til bygging av fylling - gnr 69 
bnr 495 

 2019/55 

RS 43/19 Ørnveien 24: Søknad om tillatelse i ett trinn og 
om ansvarsrett som selvbygger til bygging av 
tilbygg - gnr 69 bnr 287 

 2019/203 

 
 



Bolig 

36/19 Oppfølging nr 3 2019-2022 2019/74 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019  

Behandling: 
Ordfører åpnet for kommentarer og spørsmål, punkt for punkt i rapporten. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 

37/19 Samarbeidsavtale - distriktsbutikker 2019/74 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Forslag til samarbeidsavtale med de endringer som er markert, godkjennes. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Forslag til samarbeidsavtale med de endringer som er markert, godkjennes. 

38/19 Søknad om deling av eiendommen 60/50 i Akkarvik 2019/60 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon i fra plan- og bygningslovens 
§ 1-8 og kommuneplanens arealdel til fradeling av en parsell fra eiendommen gnr 60 bnr 50 i 
Akkarvik til oppføring av naust/garasje som omsøkt. 
 



Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket etter en samlet vurdering har større fordeler enn 
ulemper. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon i fra plan- og bygningslovens 
§ 1-8 og kommuneplanens arealdel til fradeling av en parsell fra eiendommen gnr 60 bnr 50 i 
Akkarvik til oppføring av naust/garasje som omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket etter en samlet vurdering har større fordeler enn 
ulemper. 

39/19 Fellingstillatelse av elg 2019 på Kågen og Uløya 2019/262 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmer nytt punkt 2: 
Rådmann delegeres myndighet til å gjøre mindre endringer av det totale elguttaket 
 
Votering, rådmannens innstilling inkl nytt punkt 2: 
Rådmannens innstilling, inkl nytt punkt 2 enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak 

i Skjervøy kommune i 2019: 
 
Med hjemmel i § 7.Fravik fra minstearealet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt) fraviker 
Skjervøy kommune det fastsatte minstearealet med 50 prosent ned. Fravik fra minstearealet er et 
enkeltvedtak skal gjelde på Nord Uløy sitt jaktområde og på jaktområdene på Kågen/Taskeby. 
 
Vedtaket begrunnes med at det er forsvarlig med uttak tilsvarende dette og at uttaket er med på 
å regulere elgstammen. 
 
Kågen Grunneierlag totalt 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 
1 kalv 0,5 år. 
 
Kågen Utmarkslag totalt 5 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning totalt 6 dyr, fordelt på 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 3 
hanndyr 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. 
 



2. Rådmann delegeres myndighet til å gjøre mindre endringer av det totale elguttaket 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 
Skjervøy kommune i 2019: 
 
Med hjemmel i § 7.Fravik fra minstearealet (Forskrift om forvaltning av hjortevilt) fraviker 
Skjervøy kommune det fastsatte minstearealet med 50 prosent ned. Fravik fra minstearealet er et 
enkeltvedtak skal gjelde på Nord Uløy sitt jaktområde og på jaktområdene på Kågen/Taskeby. 
 
Vedtaket begrunnes med at det er forsvarlig med uttak tilsvarende dette og at uttaket er med på å 
regulere elgstammen. 
 
Kågen Grunneierlag totalt 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Kågen Utmarkslag totalt 5 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 2 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning totalt 6 dyr, fordelt på 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 3 hanndyr 
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. 

40/19 Omprioritering av godkjente kostnader epc helsesenter/omsorgsbygget 
sandvåghaugan 2 2015/57 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019  

Behandling: 
Vedlikeholdsleder Knut Vidar Isaksen orienterte. 
 
Det ble diskutert innsparinger og anbudsprosess. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme 

Vedtak: 
Prosjektet gjennomføres med en ramme på kr 4.000.000,-  
Foreslåtte innsparinger gjennomføres. 
 

Rådmannens innstilling 
Prosjektet gjennomføres med en ramme på kr 4.000.000,-  
Foreslåtte innsparinger gjennomføres. 



41/19 Sommerdelegering av byggesøknader og konsesjonssøknader 2019 
2016/317 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019  

Behandling: 
Ørjan Albrigtsen (Krf) fremmer endringsforslag på vegne av Krf, Ap og Sv: 
Sluttdato endres 26.08.19. 
 
Votering, rådmannens innstilling med foreslått endring: 
Rådmannens innstilling med foreslått endring enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
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 26.06.2019 – 26.08.2019. 
 

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 26.06.2019 – 11.09.2019. 

42/19 Strandveien 38 B: Klage på vedtak i forbindelse med søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til bygging av carport - gnr 69 
bnr 62 2018/317 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019  

Behandling: 
Ordfører orienterte. 
 
Ørjan Albrigtsen (krf) fremmer følgende endringsforslag til siste setning i innstillingen: 
Skjervøy kommune har ikke lenger krav om at det opparbeides gangsti opp mot Havito sitt bygg 
 
Votering rådmannens innstilling med endringsforslag fra Ørjan Albrigtsen(Krf):  
Rådmannens innstilling med endring foreslått av Ørjan Albrigtsen(Krf) enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Anken er innkommet til rett tid. 
 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 

Klagen på forbehold om gangsti mellom Strandveien og Havnegata langs tomtegrensa til Havito 
AS gjort i kommunestyrevedtak 08.05.2019 sak 25/19 tas til følge. Skjervøy kommune har ikke 
lenger krav om at det opparbeides gangsti opp mot Havito sitt bygg. 
 

Rådmannens innstilling 
Anken er innkommet til rett tid. 



 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 

Klagen på forbehold om gangsti mellom Strandveien og Havnegata langs tomtegrensa til Havito 
AS gjort i kommunestyrevedtak 08.05.2019 sak 25/19 tas til følge. Skjervøy kommune har ikke 
lenger krav om opparbeidelse av gangsti mellom Strandveien og Havnegata. 

43/19 Klage på renovasjonsavgift gnr 49 bnr 9 på Vest siden av Kågen 
2015/348 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019  

Behandling: 
Endringsforslag, Vidar Langeland(Frp): 
Søknad fra Edgar Olsen innvilges. 
 
Votering, rådmannens innstilling mot Vidar Langeland(Frp) sitt forslag: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot to stemmer 

Vedtak: 
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Edgar Olsen om fritak for 
renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 49 bnr 9. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Edgar Olsen om fritak for 
renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 49 bnr 9. 

44/19 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsakene. 
 
RS 39/19 er påført sakskartet ved en feil og trekkes. 

Vedtak: 
Referatsaker gjennomgått uten kommentarer eller innvendinger. 
 



RS 38/19 Lars Hallens vei 13: Søknad om ferdigattest - gnr 69 bnr 478 2016/502 

RS 39/19 Kirkegårdsveien: Svar på klage på oppføring av grillstue til Prestejorda 
barnehage - gnr 69 bnr 87 2017/457 

RS 40/19 Havnegata 8: Søknad om tillatelse i ett trinn av rivearbeider av nedbrent 
industribygg til Mørenot AS på Skjervøy - gnr 69 bnr 22 2019/235 

RS 41/19 Kågsundveien 2031: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av altan - 
gnr 59 bnr 42 2019/252 

RS 42/19 Strandveien 86: Ny behandling av søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av 
fylling - gnr 69 bnr 495 2019/55 

RS 43/19 Ørnveien 24: Søknad om tillatelse i ett trinn og om ansvarsrett som selvbygger til 
bygging av tilbygg - gnr 69 bnr 287 2019/203 


