
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 31.10.2019 
Tidspunkt: 10:30 – 14:15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF 
Kurt Michalsen VARAORDF SP 
Kirsti Lembricht MEDL KRF 
Kathrine K. Hanssen MEDL SP 
Victoria F. Mathiesen MEDL AP 
Pål Schreiner Mathiesen MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Vidar Brox-Antonsen (PS 57/19) Kathrine Kaasbøll Hanssen SP 
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Noen spørsmål ble meldt. Tas opp i slutten av møtet. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Espen Li Økonomisk sjef 
Bjørn Pedersen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Mattis Bårnes Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon 

 
 
  



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   Kirsti Lembricht   Victoria F. Mathiassen  
  



Spørsmål angående Ørneveien barnehage og veien videre 
Kultur- og undervisningssjefen redegjorde for prosess rundt opphør av den private driften av 
Ørneveien barnehage. Det er avholdt møte med nye private aktører som ser på muligheten for å ta over 
driften i nytt foretak. Skjervøy kommune er positive til å hjelpe ny aktør i gang, men må samtidig 
jobbe med alternative løsninger for å sikre tilbud til barna uansett utfall. 
 
Reaksjoner på prissetting på gjestebrygga 
Mange fiskebåter ligger ved gjestebrygga over lengre tid, noe som skaper problemer ift prissettingen 
for å ligge til kai ved gjestebrygga. Ordfører viser til at andre kommuner har andre ordninger ift dette, 
som innebærer månedsleie. Man har nå satt en ny pris der en rabatt innregnes for båter som ligger over 
lengre tid. Prisen er satt til 4000,- per mnd kontra 200,- per dag som er den opprinnelige prisen.  
  



 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 56/19 Budsjett -og økonomiplan 2020 - 2023   
PS 57/19 Mellomveien: Søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplanen for Dreyerjorda i forbindelse 
med bygginga av leilighetsbygg - gnr 69 bnr1 

 2019/320 

PS 58/19 Referat   
RS 73/19 Industriveien 11: Søknad om forlengelse av 

tillatelse for bruk av midlertidig boligrigg - gnr 
69 bnr 32 

 2018/353 

RS 74/19 Rønning Østgaardsvei 34: Søknad om tillatelse 
uten ansvarsrett til oppføring av garasje som 
tilbygg til bolig gnr 69 bnr 480 

 2019/438 

RS 75/19 Strandveien 86b: Søknad om tillatelse i ett trinn 
til bygging av fylling - gnr 69 bnr 482 

 2019/375 

RS 76/19 Sæternes: Søknad om byggetillatelse og 
ansvarsrett som selvbygger for bygging av 
allerede bygget anneks, 1 av 5, - gnr 52 bnr 6 

 2019/367 

RS 77/19 Søknad om tiltak - Konteinerkaia  2019/427 
RS 78/19 Stussnes: Søknad om tillatelse til å etablere 

Villmarkscamp - gnr 69 bnr 1 
 2019/430 

RS 79/19 Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-
Troms 

 2015/65 

RS 80/19 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 
19.09.19 

 2015/65 

 
 
  



PS 56/19 Budsjett -og økonomiplan 2020 - 2023 / 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.10.2019  

Behandling: 
Rådmann la frem presentasjon ang budsjett og økonomiplan 2020-2023. 
 
Kultur- og undervisningssjef presenterte to alternativer gjeldende renovering/nybygg tilknyttet 
Skjervøy barneskole. 
 
Rådmann og hennes stab gikk videre igjennom budsjett og økonomiplan punktvis. Det ble åpnet for 
kommentarer og spørsmål underveis. 

Vedtak: 
Formannskapet tar budsjett- og økonomiplan 2020 – 2023 til orientering 
 

PS 57/19 Mellomveien: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Dreyerjorda i forbindelse med bygginga av leilighetsbygg - gnr 69 bnr1 2019/320 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.10.2019  

Behandling: 
Kathrine Kaasbøll Hanssen (Sp) vurderes som inhabil etter forvaltningsloven § 6 b da hennes mor har 
levert klage i saken. Representanten ble vurdert som inhabil etter enstemmig votering.  
 
Vidar Brox-Antonsen (Sp) trer inn i Kathrine Kaasbøll Hanssens sted under behandling av saken. 
 
Teknisk sjef redegjorde i saken. 
 
Ørjan Albrigtsen (Krf) fremmet følgende endringsforslag på vegne av posisjon: 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
1. Klagene fra Nils Alm, Lise Roman, Trygve Strøm, Karin Strøm og Randi Kaasbøl, Klaus er 

framsatt rettidig, og av parter med rettslig klageinteresse, jf. fvl. §§ 28 og 29.  
 
Klagene fra Nils Alm, Lise Roman, Trygve Strøm, Karin Strøm og Randi Kaasbøl, Klaus Dreyers vei 
12, 14 og 16, tas ikke tilfølge. 
 
Dette begrunnes med at når en bor i et boligfelt, så er det naturlig at utbygninger på nabotomter kan 
hindre noe utsikt og kaste skygge på disse. Dispensasjonen anses som en mindre vesentlig endring 
siden «belastningen» en barnehage hadde gitt og «belastningen» et leilighetsbygg med 6 leiligheter gir 
fortoner seg som temmelig like. Et leilighetsbygg vil ha mye mindre biltrafikk enn en barnehage. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Skjervøy Byggeservice 
dispensasjon fra reguleringsplanen for Dreyerjorda for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.1 «I område D skal det oppføres barnehage med tilhørende anlegg.» til å bygge 
leilighetsbygg med 6 leiligheter og carport med plass til 6 biler i den delen av reguleringsplanen som 
betegnes som område D. 
 



Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens 
formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med at Skjervøy 
kommune ikke skal bruke dette området til barnehage lengre. Dispensasjonen anses som en mindre 
vesentlig endring siden «belastningen» en barnehage hadde gitt og «belastningen» et leilighetsbygg 
med 6 leiligheter gir fortoner seg som temmelig like. Et leilighetsbygg vil ha mye mindre biltrafikk 
enn en barnehage. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 
2. Formannskapet delegerer til rådmannen å godkjenne endelig situasjonsplan/bebyggelsesplan. I 

dette arbeidet skal innkomne klager så langt det er mulig tas med i vurderingen. 
 
Votering, forslag fremmet på vegne av posisjon mot rådmannens innstilling: 
Forslag fremmet på vegne av posisjon enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
1. Klagene fra Nils Alm, Lise Roman, Trygve Strøm, Karin Strøm og Randi Kaasbøl, Klaus er 

framsatt rettidig, og av parter med rettslig klageinteresse, jf. fvl. §§ 28 og 29.  
 
Klagene fra Nils Alm, Lise Roman, Trygve Strøm, Karin Strøm og Randi Kaasbøl, Klaus Dreyers vei 
12, 14 og 16, tas ikke tilfølge. 
 
Dette begrunnes med at når en bor i et boligfelt, så er det naturlig at utbygninger på nabotomter kan 
hindre noe utsikt og kaste skygge på disse. Dispensasjonen anses som en mindre vesentlig endring 
siden «belastningen» en barnehage hadde gitt og «belastningen» et leilighetsbygg med 6 leiligheter 
gir fortoner seg som temmelig like. Et leilighetsbygg vil ha mye mindre biltrafikk enn en barnehage. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Skjervøy Byggeservice 
dispensasjon fra reguleringsplanen for Dreyerjorda for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.1 «I område D skal det oppføres barnehage med tilhørende anlegg.» til å 
bygge leilighetsbygg med 6 leiligheter og carport med plass til 6 biler i den delen av 
reguleringsplanen som betegnes som område D. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens 
formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med at Skjervøy 
kommune ikke skal bruke dette området til barnehage lengre. Dispensasjonen anses som en mindre 
vesentlig endring siden «belastningen» en barnehage hadde gitt og «belastningen» et leilighetsbygg 
med 6 leiligheter gir fortoner seg som temmelig like. Et leilighetsbygg vil ha mye mindre biltrafikk enn 
en barnehage. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
2. Formannskapet delegerer til rådmannen å godkjenne endelig situasjonsplan/bebyggelsesplan. I 

dette arbeidet skal innkomne klager så langt det er mulig tas med i vurderingen. 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Klagene fra Nils Alm, Lise Roman, Trygve Strøm, Karin Strøm og Randi Kaasbøl, Klaus er framsatt 
rettidig, og av parter med rettslig klageinteresse, jf. fvl. §§ 28 og 29.  



 
Klagene fra Nils Alm, Lise Roman, Trygve Strøm, Karin Strøm og Randi Kaasbøl, Klaus Dreyers vei 
12, 14 og 16, tas ikke tilfølge. 
 
Dette begrunnes med at når en bor i et boligfelt, så er det naturlig at utbygninger på nabotomter kan 
hindre noe utsikt og kaste skygge på disse. Dispensasjonen anses som en mindre vesentlig endring 
siden «belastningen» en barnehage hadde gitt og «belastningen» et leilighetsbygg med 6 leiligheter gir 
fortoner seg som temmelig like. Et leilighetsbygg vil ha mye mindre biltrafikk enn en barnehage. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Skjervøy Byggeservice 
dispensasjon fra reguleringsplanen for Dreyerjorda for følgende forhold: 
 
Dispensasjon fra pkt. 2.1 «I område D skal det oppføres barnehage med tilhørende anlegg.» til å bygge 
leilighetsbygg med 6 leiligheter og carport med plass til 6 biler i den delen av reguleringsplanen som 
betegnes som område D. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens 
formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket begrunnes også med at Skjervøy 
kommune ikke skal bruke dette området til barnehage lengre. Dispensasjonen anses som en mindre 
vesentlig endring siden «belastningen» en barnehage hadde gitt og «belastningen» et leilighetsbygg 
med 6 leiligheter gir fortoner seg som temmelig like. Et leilighetsbygg vil ha mye mindre biltrafikk 
enn en barnehage. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 
I medhold av pkt 2.4 i reguleringsbestemmelsene for Dreyerjorda godkjennes tilsendte situasjonsplan 
som en bebyggelsesplan. 

PS 58/19 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.10.2019  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsakene. Innkalling som er publisert inneholder en referatsak for mye. 
Sak med tittel «Sæternes: Søknad om byggetillatelse og ansvarsrett som selvbygger for bygging av 
allerede bygget anneks» er kommet med på sakslista ved feil. Fjernes i protokoll. 

Vedtak: 
Referatsaker gjennomgått. 
 



RS 73/19 Industriveien 11: Søknad om forlengelse av tillatelse for bruk av midlertidig boligrigg - 
gnr 69 bnr 32 2018/353 

RS 74/19 Rønning Østgaardsvei 34: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til oppføring av 
garasje som tilbygg til bolig gnr 69 bnr 480 2019/438 

RS 75/19 Strandveien 86b: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av fylling - gnr 69 bnr 482 
2019/375 

RS 76/19 Søknad om tiltak - Konteinerkaia 2019/427 

RS 77/19 Stussnes: Søknad om tillatelse til å etablere Villmarkscamp - gnr 69 bnr 1 2019/430 

RS 78/19 Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms 2015/65 

RS 79/19 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.09.19 2015/65 


