
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 28.06.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 15:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Reidar Mæland MEDLEM H 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
   
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rolf Egil Larsen Torgeir Johnsen SP 
Åshild Hansen Øystein Skallebø AP 
Peder André Amundsen (PS 
47/17) 

Irene Toresen KRF/KP 

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

- Diskusjon ang prissetting av næringsareal. 
- Mulig ekstraordinært formannskapsmøte i slutten av august. 
- Lauksletta skole, branntilsyn 
- Spørsmål ang. brøytekontrakt fra Rolf Egil Larsen (SP) 
- Ingrid Lønhaug (SV) ønsker orientering ang. Maursundtunellen. 

 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent.  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Espen Li Økonomisjef 
Eivind Mathisen Fungerende teknisk sjef 
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   Ingrid Lønhaug  Vidar Langeland 
 
 



Diskusjon rundt prissetting av næringsareal 
Ordfører orienterte i saken.  
Næringsarealet det er snakk om er tomten rett over Rema 1000 i dalen.  
 
Formannskapet signaliserer at en sum på ca kr 50,- per kvm for næringsareal som ikke er 
opparbeidet. 
 
Ekstraordinært formannskapsmøte i slutten av august 
Grunnen til at ordfører ønsker møtet er høringssvar regional transportplan og mulig søknad om 
tilskudd til kai på Kollagerneset. Frist for dette er september 2017, det må derfor innkalles til 
ekstraordinært formannskapsmøte.  
 
Dato for ekstraordinært formannskapsmøtet settes av ordfører og rådmann.  
 
Branntilsyn Lauksletta skole 
Ordfører orienterte i saken.  
 
Formannskapet signaliserer at de ikke ønsker å stenge skolen, men at det ses på muligheter i 
samarbeid med bygdelagene for tiltak i forhold til brannsikkerhet.  
 
Spørsmål ang. klager brøytekontrakt fra Rolf Egil Larsen (SP) 
Det er bedt om juridisk bistand for å få klarhet i situasjonen. Interkommunal innkjøpssjef 
arbeider med denne saken, rådmannen kan dermed ikke gi mer utfyllende informasjon om saken 
per dags dato. Rådmannen vil informere mer om dette i neste formannskap.  
 
Orientering ang. Maursundtunellen 
Ordfører har ikke mer informasjon om tunellen enn det Statens Vegvesen har gitt i media. Det er 
denne informasjonen som man må forholde seg til.  

  
  



                                       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

47/17 Eierskapsdrøfting Årvikbruket Eiendom   
48/17 Oppfølgingsrapport nr 3 2017  2017/65 
49/17 Søknad om omregulering  2015/140 
50/17 Fellingstillatelse av elg 2017 på Kågen og Uløya  2017/200 
51/17 Klage på vedtak om flytting av skjenkebevilling  2015/1373 
52/17 Referat   
RS 46/17 Uløybukt: Detaljregulering - Bjørkestøl hyttefelt, 

avklaring av innsigelser –  gnr 44 bnr 2 
 2015/69 

RS 47/17 Akkarvik/Langfjorden: Søknad om tillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av naust på gnr 59 bnr 4 

 2017/203 

RS 48/17 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon 
for kjøring Årviksand til Nord-Rekvik 

 2015/1352 

RS 49/17 Vorterøy: Svar på søknad om dispensasjon for 
kjøring fra Vorterøyskagen til Myreng i traseen til 
kommunal vei 

 2017/17 

RS 50/17 Taskeby: Søknad (avslag) om rammetillatelse for 
oppføring av naust - gnr 52 bnr 2 

 2016/394 

RS 51/17 Årviksand Årvikmarka : oppføring av gangbru  2016/76 
RS 52/17 Severin Steffensens vei 55: Vedtak om tillatelse 

til oppføring av tilbygg og karnapp i ett trinn gnr 
69 bnr 474 

 2017/137 

RS 53/17 Strandveien 43:  Skjervøy Prestebolig bygging av 
garasje høring - gnr 69 bnr 76 

 2015/214 

RS 54/17 Bygging av fiberstasjon  2015/1328 
RS 55/17 Tillatelse til handel med pyroteknisk vare  2017/20 
RS 56/17 Svar på søknad fyrverkerisalg  2017/20 
 
 
  



47/17 Eierskapsdrøfting Årvikbruket Eiendom / 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.06.2017  

Behandling: 
Habilitetsbehandling av Irene Toresen (AP): 
Representanten trer ut under habilitetsvurderingen.  
Irene Toresen (AP) sitter i styret av Årvikbruket Eiendom, erklæres etter forvaltningslovens § 6 
a, enstemmig inhabil.  
Peder André Amundsen (KRF/KP) trer inn i behandlingen i saken.  
 
Habilitetsvurdering av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP): 
Representanten trer ut under habilitetsvurderingen.  
Peder André Amundsen (KRF/KP) er fungerende ordfører under behandlingen av habilitet.  
Ørjan Albrigtsen er i nær familie med leietakere av eiendommen, og erklæres etter § 6 
enstemmig erklært inhabil. Peder André Amundsen trer inn som ordfører i saken.  
 
Styreleder Kurt Michalsen orienterte i saken. På grunn av hensyn til personvern under deler av 
orienteringen lukkes møtet under orienteringen etter § 31-4 i kommuneloven ang. lukking av 
møte ved hensyn av personvern og § 13-1 i forvaltningsloven ang. taushetsplikt om personlige 
forhold. 
 
Forslag til vedtak fremmet av Vidar Langeland (FRP): 
Kommunestyret vedtok følgende 21.10.2015: 
Kommunestyret ber eierrepresentanter i Årvikbruket Eiendom AS sørge for at avtalen med 
Årvikbruket AS om oppgradering av anlegget umiddelbart følges opp av styret og at tiltak 
iverksettes for å ferdigstille arbeidene. Kommunestyret ber eierrepresentanten om å holde 
kommunestyret løpende orientert om fremdriften.  
 
Formannskapet bed styret effektuere kommunestyrevedtaket og rapportere skriftlig til neste 
kommunestyre.  
 
Votering: 
Forslaget til Vidar Langeland(FRP): 

- Forslaget falt mot 4 stemmer.  
 
Eierskapsdrøftingene tas til etterretning.  

Vedtak: 
Eierskapsdrøftingene tas til etterretning.  
 
  



48/17 Oppfølgingsrapport nr 3 2017 2017/65 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.06.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Irene Toresen (AP) ang. Punkt 14: Miljøtiltak: 
Kostnader til å opprettholde sertifisering ift hver virksomhet som er miljøsertifisert + årlig 
kontingent for kommunen må ses på i budsjettet og økonomiplanarbeidet til høsten. Tas ikke fra 
utbytte Avfallservice.  
 
Forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) ang. punkt 16: Utfylling Kollagerneset: 
Formannskapet ber rådmann igangsette et skisse/forprosjekt for ny kai på Kollagerneset. Det er 
skissert et behov på ca 30 m kaifront. Kostnadene innarbeides i hovedprosjektet, om det skulle 
være behov for å tilføre midler gjøres dette til høsten. Et slikt skisse/forprosjekt vil koste kr 
50 000 – 100 000,- 
 
Forslag fremmet av Irene Toresen (AP) ang. punkt 20: Molo til Molo: 
Formannskapet bed varaordfører og ordfører ta tak i de utfordringene som gjenstår for å 
realisere prosjektet «molo til molo». Det bør vurderes å dele opp prosjektet i flere byggetrinn.  
 
Votering: 
Forslag til punkt 14, fremmet av Irene Toresen (AP): 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til punkt 16, fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP): 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til punkt 20, fremmet av Irene Toresen (AP): 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens innstilling: 

- Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tillegg til punkt 14, miljøtiltak:  
Kostnader til å opprettholde sertifisering ift hver virksomhet som er miljøsertifisert + årlig 
kontingent for kommunen må ses på i budsjettet og økonomiplanarbeidet til høsten. Tas ikke fra 
utbytte Avfallservice.  
 
Tillegg til punkt 16, utfylling Kollagerneset: 
Formannskapet ber rådmann igangsette et skisse/forprosjekt for ny kai på Kollagerneset. Det er 
skissert et behov på ca 30 m kaifront. Kostnadene innarbeides i hovedprosjektet, om det skulle 
være behov for å tilføre midler gjøres dette til høsten. Et slikt skisse/forprosjekt vil koste kr 
50 000 – 100 000,- 
 
Tillegg til punkt 20, Molo til molo: 
Formannskapet bed varaordfører og ordfører ta tak i de utfordringene som gjenstår for å 
realisere prosjektet «molo til molo». Det bør vurderes å dele opp prosjektet i flere byggetrinn.  
 
Formannskapet tar rapporten til etterretning.  
 
 



Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar rapporten til etterretning.  

 

49/17 Søknad om omregulering 2015/140 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.06.2017  

Behandling: 
Forslag til endring av innstillingen på vegne av formannskapet: 
Omregulering endres til dispensasjon. 
 
Votering: 

- Innstillingen med forslag om endring, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Søknad om dispensasjon og kjøp av areal godkjennes under gitte vilkår: 

 Kostnadene ved en eventuell omlegging av va- anlegget må bekostes av utbygger. 
 Det er også en forutsetning at LHL stiller med areal til de to andre tomtene som 

forslaget viser. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: Søknad om omregulering og kjøp av areal godkjennes under 
gitte vilkår: 

 Kostnadene ved en eventuell omlegging av va- anlegget må bekostes av utbygger. 
 Det er også en forutsetning at LHL stiller med areal til de to andre tomtene som forslaget 

viser. 
  



50/17 Fellingstillatelse av elg 2017 på Kågen og Uløya 2017/200 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.06.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 
Skjervøy kommune i 2017: 
 
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 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning totalt 2 dyr, fordelt på 2 hunndyr på 1,5 år og eldre. 
 
 
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. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
 
Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 
Skjervøy kommune i 2017: 
 
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 4 dyr, 2 hunndyr på 1,5 år og eldre, 1 hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 
kalv 0,5 år. 
 
Nord Uløy Jakt og Viltforvaltning totalt 2 dyr, fordelt på 2 hunndyr på 1,5 år og eldre. 
 
 
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. 

 

51/17 Klage på vedtak om flytting av skjenkebevilling 2015/1373 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.06.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) på vegne av Høyre og FRP:  
Jostein Pedersen innvilges skjenkebevilling for øl og vin i det omsøkte området fra 14.00-18.00. 
Det forutsettes strengt vakthold og at skjenkingen foregår etter alkohollovens bestemmelser.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Reidar Mæland (H): 
- Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 
Jostein Pedersens klage på vedtak om flytting av skjenkebevilling for Ocean bar 30.6. og 1.7. tas 
ikke til følge. Det foreligger ikke nye, tungtveiende opplysninger som endrer på tidligere 
administrativt vedtak. 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Jostein Pedersens klage på vedtak om flytting av skjenkebevilling for Ocean bar 30.6. og 1.7. tas 
ikke til følge. Det foreligger ikke nye, tungtveiende opplysninger som endrer på tidligere 
administrativt vedtak. 
  



52/17 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.06.2017  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert. 

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert. 
 

 

RS 46/17 Uløybukt: Detaljregulering - Bjørkestøl hyttefelt, avklaring av innsigelser –  gnr 
44 bnr 2 2015/69 

RS 47/17 Akkarvik/Langfjorden: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
naust på gnr 59 bnr 4 2017/203 

RS 48/17 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Årviksand til Nord-
Rekvik 2015/1352 

RS 49/17 Vorterøy: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring fra Vorterøyskagen til 
Myreng i traseen til kommunal vei 2017/17 

RS 50/17 Taskeby: Søknad (avslag) om rammetillatelse for oppføring av naust - gnr 52 bnr 
2 2016/394 

RS 51/17 Årviksand Årvikmarka : oppføring av gangbru 2016/76 

RS 52/17 Severin Steffensens vei 55: Vedtak om tillatelse til oppføring av tilbygg og 
karnapp i ett trinn gnr 69 bnr 474 2017/137 

RS 53/17 Strandveien 43:  Skjervøy Prestebolig bygging av garasje høring - gnr 69 bnr 76 
2015/214 

RS 54/17 Bygging av fiberstasjon 2015/1328 

RS 55/17 Tillatelse til handel med pyroteknisk vare 2017/20 

RS 56/17 Svar på søknad fyrverkerisalg 2017/20 


