
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 15.02.2017 
Tidspunkt: 09:15 – Møtet avsluttet 17:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KP/KRF 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Reidar Mæland (permisjon fra 
16.40) 

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: 

- Diskusjon ang. Industri kai. 
- Diskusjon ang. anbud. 
- Diskusjon ang. areal ytre havn. 
- Sak om kommunal digitalisering starter kl 13.00. 
- Ingrid Lønhaug ønsker å stille spørsmål ang. Miljøovervåkning. 
- Spørsmål Vidar Langeland: 

 Tippemidler til Kiilgården 
 Avfallsservice reduksjon ang. avgift 
 Båt på slipp i havna. 

- Spørsmål Torgeir Johnsen:  
 Konsesjonssøknad fra junimøtet 2016. 
 Marine Harvest ang. vei til tomt på Sandøra 

 
  



 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Espen Li Økonomisjef 
Sissel Moksnes Fagforbundet 
Silja Karlsen Maritim næringsutvikler 
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   Reidar Mæland    Vidar Langeland 
 
 
 
 
 
 



Drøftingssak Kollagerneset – disponering av området 
Maritim næringsutvikler Silja Karlsen orienterer i saken.  
Det er kommet inn en del henvendelser fra mindre bedrifter som ønsker 1-2 mål, disse 
bedriftene er ikke sjørettet.  
Det ønskes avklaring ang. prioritering ved disponering av dette området.  
 
Formannskapet avklarer at området burde prioriteres til sjørettede bedrifter, samt at man skal 
være restriktive mot å dele opp området i små parseller. Det bes om at man ser på andre mulige 
områder for disse bedriftene.   
Det bør også startes en prosess der man ser på bygging av kai på Kollagerneset.  
 
Tema: Kommunal digitalisering 
Tom Andersen og Berit Evje fra Datametrix orienterte i saken.  

- Orienterer ang. digitalisering i det offentlige. 
- Mulighetene for digitalisering i kommunene. 
- Informasjon om konseptet fra Telenor, Smart kommune.  

 
Redningsskøyta 
Rådmann orienterte i saken.  
 
Det er behov for flere ligge plasser for fiskebåter i Skjervøy havn. Formannskapet ber 
rådmannen sende inn en søknad til Kystverket (kommunale fiskerihavnetiltak post 60) om 
midler til flytende liggekai mellom almenningkai og Refakaien på indre havn. Søknadsfristen er 
1.mars.  
 
Industrikai 
Ordfører orienterte i saken. 
 
Bunkring ved kai i midtre havn. (Konteinerkaien) 
Diesel-leveranser til spesialt «Kvænangen» gjør at større fiskebåter ikke kan bruke 
kontainerkaien uten å komme inn på Skjervøy Fisk og skalldyr AS sin kai. Formannskapet ber 
ordfører og rådmann få til en dialog mellom partene, slik at «Kvænangen» ikke vil hindre større 
båter å ligge ved kaien.  
 
 
Drøftning ang. areal ytre havn 
Ordfører orienterte i saken.  
 
Formannskapet ber ordfører og rådmann ta initiativ til møte mellom Lerøy og Mørenot for å 
diskutere arealdisponeringer i Skjervøy havn. Det er et klart mål at begge bedriftene skal få 
tilstrekkelig areal, slik at bedriftene kan bygge videre på den positive utviklingen som har vært 
de siste årene. Det vil ikke bli disponert areal på ytre havn før det ligger ei avklaring på 
bedriftens arealbehov.  
 
  



Diskusjon ang. anbud på brøyting av veier 
Rådmannen orienterte i saken.  
Anbudet er klart for offentliggjøring. Det er en utvidelse av arealet som skal brøytes i henhold til 
vedtak i formannskapet.  
Formannskapet ber rådmannen vurdere om strøing og fortaurydding kan tas i egen rode. 
 
Prisen på opsjonen vil være grunnlaget for om brøytingen vil bli gjort av kommunen eller gis ut 
til private. 
 
Formannskapet ønsker et best mulig konkurransegrunnlag for brøytingen.  
 
Permisjonssøknad Reidar Mæland (H) 
Representanten Reidar Mæland innvilges permisjon fra kl 16:40.  
 
Spørsmål: 

 Ingrid Lønhaug (SV) Etterlyser hva som er gjort i forhold til vedtak ang. 
miljøovervåkning vedtatt i formannskapet 29.juni 2016.  
Ordfører svarer: Ordfører har ikke vært klar over vedtaket som ble gjort i møtet 
29.juni 2016. Ordfører skal prioritere dette arbeidet fremover. 
 
Rådmann forklarer at dette har vært oppe i regionrådet. I møtet med Universitet i 
Tromsø kom det frem at campus Alta har kompetansen på dette området og anbefalte 
regionrådet å ta kontakt med dem.  

 
 Vidar Langeland (FRP) ønsker svar på om det har vært søkt om tippemidler til 

Kiilgården? Langeland ønsker ikke at kommunen skal være førsteprioritet over 
idrettslag/idrettsanlegg ved tildeling av tippemidler.  
Kultur- og undervisningssjefen forklarer at midler er søkt fra en pott som går på 
samfunnshus/kulturbygg. Dette er ikke samme midlene som tildeles 
idrettslag/idrettsanlegg.  

 
 Spørsmål fra Vider Langeland (FRP) hvorfor har ikke gebyr til private husholdninger 

gått ned etter overgang til enmanns styrte biler? 
Ordfører svarer: Årsaken til økningen er at avfallsposene nå er gratis samt at det har 
vært en betydelig oppgradering av alle miljøstasjonene i alle kommunene.  

 
 Spørsmål fra Vidar Langeland (FRP) Ang. hva som gjøres med båten Viljen på slipp: 

Teknisk sjef orienterte om bakrunn for saken. Det må foreligge en godkjenning fra 
eier for å kunne skrote båten, eller selge den. Det jobbes med å få båten fjernet. 
 

 Spørsmål fra Torgeir Johnsen (SP) ønsker status ang. Sandøra og avtale med Marin 
Harvest.  
Rådmann: Orienterte i saken, avtalen skal endelig godkjennes i kommunestyret i 
mars.  
 

 Spørsmål fra Torgeir Johnsen (SP) ang. PS 35/16. 
Teknisk sjef svarer at denne saken ble utsatt i møtet og spørsmål rundt habilitet ble 
avgjort. Saken ble da behandlet administrativt ut fra delegeringen som ble gitt i sak 
PS 40/17, og behandlet i henhold til nytt regelverk som trådte i kraft 1.januar 2016. 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Kommunal digitalisering v/Tom Andersen og 
Datametrix 

  

O Drøftingssak Kollagernes - disponering av 
området 

  

O Redningsskøyta   
1/17 Oppfølgingsrapport nr 1, BØP 2017-2020  2017/65 
2/17 Gebyrregulativ-Felles 1940-1941-1942-1943-

Brannvernområde 
 2017/21 

3/17 Godkjenning (regodkjenning) av utfylling 
Kollagerneset 

 2015/1443 

4/17 Nye arealer til Sivilforsvaret  2017/63 
5/17 Skilting Skjervøy sentrum  2015/191 
6/17 Kågen: Vedtak om fritak for båndtvang fra 1. 

april til og med 30 april. 2017- gnr 54 bnr 3 
 2015/419 

7/17 Endring av minsteareal for jakt på elg i Skjervøy 
kommune 

 2015/780 

8/17 Ettersøksringen 2017 - 2020 oppnevning av 
medlemmer 

 2015/703 

9/17 Deling av eiendommen 66/20 på Lauksletta  2016/252 
10/17 Søknad om deling av eiendommen 3/7 på 

Haukøya 
 2016/344 

11/17 Søknad om tomt for oppføring av bolig på 
Fiskenes 

 2016/585 

12/17 Søknad om kjøp av tomt på Fiskenes  2016/532 
13/17 Søknad om å endret tomteplassering  2015/979 
14/17 Referat   
RS 1/17 Strandveien 62 og 64: Vedtak om 

igangsettingstillatelse av løfteplattform, heis, i 
forbindelse med ombygging av kontorlokaler til 
leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 231 

 2015/62 

RS 2/17 Nordveien 43: Vedtak om tillatelse uten 
ansvarsrett til oppføring av carport - gnr 69 bnr 
134 

 2016/558 

RS 3/17 Lars Hallens vei 13:  Vedtak om bruksendring og 
tillatelse til ombygging av kjellerrom til soverom 
i ett trinn - gnr 69 bnr 478 

 2016/502 

RS 4/17 Industriveien 2: Vedtak om igangsettingstillatelse 
av rivearbeider i forbindelse med ombygging av 
lokalene til Nord-Troms videregående skole avd. 

 2016/198 



Skjervøy - gnr 69 bnr 65 
RS 5/17 Sandøra: Vedtak om tillatelse i ett trinn for 

etablering av fylling, vei og VA - anlegg i 
forbindelse med fremtidig planlagt 
settefiskanlegg på Sandøra industriområde - gnr 
69 bnr 1 

 2016/536 

RS 6/17 Lauksletta: Lauksletta Småhus AS vedtak om 
utslippstillatelse gnr 66 bnr 109 

 2016/374 

RS 7/17 Lauksletta: Vedtak om tillatelse i ett trinn til 
oppføring av rekkehus på regulert område i 
Lauksund Havn - gnr 66 bnr 109 

 2016/374 

RS 8/17 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon 
for kjøring Årviksand til Nord-Rekvik 

 2017/17 

RS 9/17 Årvikveien 102: Ferdigattest for oppføring av 
bolig - gnr 64 bnr 70 

 2016/83 

RS 10/17 Arnøyhamn: Søknad om ferdigattest gnr 57 bnr 
139 

 2015/988 

RS 11/17 Søknad om ferdigattest  2015/62 
 
 

Kommunal digitalisering v/Tom Andersen og Datametrix 

Drøftingssak Kollagernes - disponering av området 

Redningsskøyta 

  



1/17 Oppfølgingsrapport nr 1, BØP 2017-2020 2017/65 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til etterretning. 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet tar rapporten til etterretning. 

 

2/17 Gebyrregulativ-Felles 1940-1941-1942-1943-Brannvernområde 2017/21 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens / Administrasjonssjefens instilling 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 
  



3/17 Godkjenning (regodkjenning) av utfylling Kollagerneset 2015/1443 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 
Prosjekt Kollagerneset NYTT INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN godkjennes med fremlagt 
kostnadsberegning/kontrakter.  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 
Prosjekt Kollagerneset NYTT INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN godkjennes med fremlagt 
kostnadsberegning/kontrakter.  

 

4/17 Nye arealer til Sivilforsvaret 2017/63 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

 Ledig areal gis til Sivilforsvaret med utkjøring via eksisterende port mot skoleveien.  
 
Utsettelsesforslag fremmet av ordfører: 

 Saken utsettes, det gjøres ei ny vurdering av eksisterende port kan brukes og saken 
fremmes til kommunestyret. 

 
Votering: 

- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes, det gjøres ei ny vurdering av eksisterende port kan brukes og saken fremmes til 
kommunestyret. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 
Ledig areal på Skjervøy ungdomsskole tildeles Sivilforsvaret. Innvesteringene på kr 300.000,- 
innarbeides i budsjettet for inneværende år.  
Arbeidene med tilretteleggingen/ombyggingen settes i gang umiddelbart.  



5/17 Skilting Skjervøy sentrum 2015/191 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Omforent forslag fra formannskapet: 

 Planutvalget tilråd at det skal være 40 km/t sone fra krysset havnegaten (ved Hjørnet AS) 
til Terminalen. I dette området er det et utfordrende trafikkbilde som rettferdiggjør 40 
km/t.  

 
Votering:  
Rådmannens innstilling mot forslaget til formannskapet.  

- Formannskapets forslag enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Planutvalget tilråd at det skal være 40 km/t sone fra krysset havnegaten (ved Hjørnet AS) til 
Terminalen. I dette området er det et utfordrende trafikkbilde som rettferdiggjør 40 km/t.  
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak: 
 
Planutvalget stiller seg positivt til den fremlagte skiltplan og godkjenner nedsatt hastighet til 30 
km/t langs FV866 gjennom Skjervøy sentrum. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket vil være med og bedre trafikksikkerheten i sentrum. 

 

6/17 Kågen: Vedtak om fritak for båndtvang fra 1. april til og med 30 april. 
2017- gnr 54 bnr 3 2015/419 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Kennel Svartholten, ved Esther 
Stenehjem, dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for trening av jakthunder på 
eiendommen gnr. 54 bnr. 3 på Kågen i Skjervøy kommune. Dispensasjonen gjelder i periodene 
1. april til og med 30. april og 1. august til og med 20. august for årene 2017 t.o.m 2019. 
 

Det forutsettes at hundene har aversjonsbevis og at hundene slippes løs på trening på en aktsom 
måte, slik at husdyr/andre dyr herunder fugler og eventuelt vilt ikke påføres skade. 
 
  



Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 8 og 9 e gis Kennel Svartholten, ved Esther 
Stenehjem, dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for trening av jakthunder på 
eiendommen gnr. 54 bnr. 3 på Kågen i Skjervøy kommune. Dispensasjonen gjelder i periodene 
1. april til og med 30. april og 1. august til og med 20. august for årene 2017 t.o.m 2019. 
 

Det forutsettes at hundene har aversjonsbevis og at hundene slippes løs på trening på en aktsom 
måte, slik at husdyr/andre dyr herunder fugler og eventuelt vilt ikke påføres skade. 

7/17 Endring av minsteareal for jakt på elg i Skjervøy kommune 2015/780 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 
elg i Skjervøy kommune  
 
Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 15.03.2017 med hjemmel i forskrift 8. januar 
2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.  
 
§ 1. Åpning av jakt 
 
Det er adgang til å jakte elg i Skjervøy kommune. 
 
§ 2. Minsteareal 
 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 5 000 daa i hele kommunen.  
 
§ 3. Ikrafttreden 
 
Denne forskrift trer i kraft straks og opphever fastsatt minsteareal for Skjervøy kommune i 
forskrift vedtatt av Skjervøy kommunestyre 20.06.2002 
 



Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 
elg i Skjervøy kommune  

Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 15.03.2017 med hjemmel i forskrift 8. januar 
2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.  

§ 1. Åpning av jakt 

Det er adgang til å jakte elg i Skjervøy kommune. 

§ 2. Minsteareal 

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 5 000 daa i hele kommunen.  

§ 3. Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft straks og opphever fastsatt minsteareal for Skjervøy kommune i 
forskrift vedtatt av Skjervøy kommunestyre 20.06.2002. 

 

8/17 Ettersøksringen 2017 - 2020 oppnevning av medlemmer 2015/703 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Felles forslag fra formannskapet fremmet av ordfører: 

 Som ettersøksring 2017-2019 i Skjervøy kommune utnevnes: 
 

Jan Kåre Kenta, som leder, Ulf Frantzen som nestleder, Svein Tyldum, Tom Rune 
Sandstrand, Christian Lembricht, Pål Tore Antonsen, Knut Kvernevold, Birger 
Kjeldsberg og Rudi Kjeldsberg som medlemmer. 
Kostnaden til ettersøksringen må tas over eget budsjett, dette forutsetter at det blir et 
spleiselag på finansieringen. 
 
Cato Larsen tiltrer ettersøksringen. Rådmannen skaffer en person fra Arnøy som skal 
være medlem av ettersøksringen.  

 
 
Votering:  
Innstillingen mot forslaget til formannskapet: 

- Forslaget fra formannskapet enstemmig vedtatt.  
  



Vedtak: 
Som ettersøksring 2017-2019 i Skjervøy kommune utnevnes: 
 
Jan Kåre Kenta, som leder, Ulf Frantzen som nestleder, Svein Tyldum, Tom Rune Sandstrand, 
Christian Lembricht, Pål Tore Antonsen, Knut Kvernevold, Birger Kjeldsberg og Rudi 
Kjeldsberg som medlemmer. 
 
Kostnaden til ettersøksringen må tas over eget budsjett, dette forutsetter at det blir et spleiselag 
på finansieringen. 
 
Cato Larsen tiltrer ettersøksringen. Rådmannen skaffer en person fra Arnøy som skal være 
medlem av ettersøksringen.  
 

Teknisk sjefs innstilling 
Som ettersøksring i Skjervøy kommune utnevnes: 
 
Jan Kåre Kenta, som leder, Ulf Frantzen som nestleder, Svein Tyldum, Tom Rune Sandstrand, 
Christian Lembricht, Pål Tore Antonsen, Knut Kvernevold, Birger Kjeldsberg og Rudi 
Kjeldsberg som medlemmer. 

 

9/17 Deling av eiendommen 66/20 på Lauksletta 2016/252 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Forslag fra formannskapet:  

 Planutvalget gjør slikt vedtak: 
Søknad om fradeling på eiendommen 66/20 på Lauksletta godkjennes som omsøkt. 
Det gis dispensasjon i fra pbl § 19-2 og kommuneplanens arealdel. 
Det er lagt vekt at tiltaket gir større fordeler enn ulemper etter en samlet vurdering. 
Klagen tas ikke til følge. 

 
Votering: 
Innstillingen mot forslaget til formannskapet: 

- Forslaget til formannskapet enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Planutvalget gjør slikt vedtak: 
Søknad om fradeling på eiendommen 66/20 på Lauksletta godkjennes som omsøkt. 
Det gis dispensasjon i fra pbl § 19-2 og kommuneplanens arealdel. 
Det er lagt vekt at tiltaket gir større fordeler enn ulemper etter en samlet vurdering. 
Klagen tas ikke til følge. 
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak: 
Søknad om fradeling på eiendommen 66/20 på Lauksletta godkjennes som omsøkt. 



Det gis dispensasjon i fra pbl § 19-2 og kommuneplanens arealdel. 
Det er lagt vekt at tiltaket gir større fordeler enn ulemper etter en samlet vurdering. 

 

10/17 Søknad om deling av eiendommen 3/7 på Haukøya 2016/344 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 

 Det gis tillatelse til å fradele 9 hyttetomter fra eiendommen gnr 3 bnr 7 på Haukøya. Det 
er ved avgjørelsen lagt vekt på at 6 av disse allerede er bebygd og at det ikke skal utføres 
nye tiltak på disse tomtene. 
 
For de 3 ubebygde tomtene som søknaden omfatter må det utarbeides en godkjent 
reguleringsplan før det gjøres tiltak på tomtene.  

 
Votering:  
Innstillingen mot forslaget fra AP, KRF/KP og SV: 

- Forslaget fra AP, KRF/KP og SV enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Det gis tillatelse til å fradele 9 hyttetomter fra eiendommen gnr 3 bnr 7 på Haukøya. Det er ved 
avgjørelsen lagt vekt på at 6 av disse allerede er bebygd og at det ikke skal utføres nye tiltak på 
disse tomtene. 

 
For de 3 ubebygde tomtene som søknaden omfatter må det utarbeides en godkjent 
reguleringsplan før det gjøres tiltak på tomtene.  
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak:  
 
Det gis tillatelse til å fradele 6 hyttetomter fra eiendommen gnr 3 bnr 7 på Haukøya. Det er ved 
avgjørelse lagt vekt på at disse er allerede bebygd og at det ikke skal utføres nye tiltak på disse 
tomtene.  
For de 3 resterende tomtene som søknaden omfatter må det utarbeides en godkjent 
reguleringsplan før disse kan fradeles. Dette vil være i tråd med kommuneplanens arealdel. 
  



11/17 Søknad om tomt for oppføring av bolig på Fiskenes 2016/585 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) på vegne av H og FRP 

 Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Kommunestyret er positiv til å omregulere lekeplassen på Fiskenes til boligformål. 
Skjervøy Byggeservice AS bes legge fram en privat reguleringsplan for boligbygging av 
nevnte området.  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslag fra H og FRP 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 

Vedtak: 
Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknad om kjøp av areal for oppføring av leiligheter på Fiskenes 
avslås. Det er lagt vekt på at en omregulering fra lekeplass til boligformål vil være en 
kvalitetsmessig forringelse av nærmiljøet for barn. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknad om kjøp av areal for oppføring av leiligheter på Fiskenes 
avslås. Det er lagt vekt på at en omregulering fra lekeplass til boligformål vil være en 
kvalitetsmessig forringelse av nærmiljøet for barn. 

 

12/17 Søknad om kjøp av tomt på Fiskenes 2016/532 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknad om tomt til oppføring av garasje avslåes. Det er lagt vekt 
på at en ikke ønsker enkeltvis tildelinger. En anbefaler derimot søker i lag med andre beboere 
om å regulere et garasjeanlegg i tilknytning med eksisterende garasje.   
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknad om tomt til oppføring av garasje avslåes. Det er lagt vekt 
på at en ikke ønsker enkeltvis tildelinger. En anbefaler derimot søker i lag med andre beboere 
om å regulere et garasjeanlegg i tilknytning med eksisterende garasje.   



13/17 Søknad om å endret tomteplassering 2015/979 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av ordfører på vegne av formannskapet: 

 Han Ballovarre tildeles tomt som omsøkt. Det er en forutsetning at bygget ikke kommer 
i konflikt med oljeledning. Avstanden til oljetank må avklares. 
 
Om bygging ikke er startet innen 1 år frafaller vedtaket. 
Vedtaket forutsetter at parkeringsareal til AR-Eiendom blir avklart.  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslag fra formannskapet: 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Han Ballovarre tildeles tomt som omsøkt. Det er en forutsetning at bygget ikke kommer i 
konflikt med oljeledning. Avstanden til oljetank må avklares. 

 
Dersom ombygging ikke er startet innen 1 år frafaller vedtaket. 
Vedtaket forutsetter at parkerings areal til AR-Eiendom blir avklart.  
 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget gjør slikt vedtak: 
 
Søknad om flytting av tidligere tildelt tomt som omsøkt avslås. Det er lagt vekt på at tiltaket kan 
komme i konflikt med oljeledningen til Bunker oil. 

 

14/17 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Referatsakene anses som enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.  
 



RS 1/17 Strandveien 62 og 64: Vedtak om igangsettingstillatelse av løfteplattform, heis, i 
forbindelse med ombygging av kontorlokaler til leiligheter i 2. etasje gnr 69 bnr 231 
2015/62 

RS 2/17 Nordveien 43: Vedtak om tillatelse uten ansvarsrett til oppføring av carport - gnr 
69 bnr 134 2016/558 

RS 3/17 Lars Hallens vei 13:  Vedtak om bruksendring og tillatelse til ombygging av 
kjellerrom til soverom i ett trinn - gnr 69 bnr 478 2016/502 

RS 4/17 Industriveien 2: Vedtak om igangsettingstillatelse av rivearbeider i forbindelse 
med ombygging av lokalene til Nord-Troms videregående skole avd. Skjervøy - gnr 69 bnr 
65 2016/198 

RS 5/17 Sandøra: Vedtak om tillatelse i ett trinn for etablering av fylling, vei og VA - 
anlegg i forbindelse med fremtidig planlagt settefiskanlegg på Sandøra industriområde - 
gnr 69 bnr 1 2016/536 

RS 6/17 Lauksletta: Lauksletta Småhus AS vedtak om utslippstillatelse gnr 66 bnr 109 
2016/374 

RS 7/17 Lauksletta: Vedtak om tillatelse i ett trinn til oppføring av rekkehus på regulert 
område i Lauksund Havn - gnr 66 bnr 109 2016/374 

RS 8/17 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Årviksand til Nord-
Rekvik 2017/17 

RS 9/17 Årvikveien 102: Ferdigattest for oppføring av bolig - gnr 64 bnr 70 2016/83 

RS 10/17 Arnøyhamn: Søknad om ferdigattest gnr 57 bnr 139 2015/988 

RS 11/17 Søknad om ferdigattest 2015/62 


