
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 31.10.2018 
Tidspunkt: 11:45 – 15.20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Irene Toresen VARAORD AP 
Reidar Mæland MEDL H 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Ørjan Albrigtsen ORD KP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Øystein Skallebø MEDL AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vidar Langeland MEDL      FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Torgeir Johnsen(Sp) melder ønske om å avholde møter fra morgenen av. 
Ordfører melder at møter vil bli holdt til vanlig tid fremover, og at det denne gangen ble et 
unntak grunnet et annet møte man ikke fikk endret dato på. Møtet lovlig satt 
Saksliste: Det gjøres om på sakslista: Ordinære saker først, deretter orientering om 
havneprosjekt. Orienteringssak om budsjett til slutt. Saksliste vedtatt. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 
Espen Li Økonomisjef 
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  Reidar Mæland  Irene Toresen 
  



O: Havneprosjekt i Nord-Troms 
Næringskonsulent Silja Karlsen orienterte om interkommunalt havneprosjekt i Nord-Troms vha 
powerpoint. Det ble i etterkant åpnet for innspill og spørsmål. 
 
Formannskapet er positive til at det jobbes videre med prosjektet. 
 
O: Budsjett 2019-2022 
Rådmannen orienterte for hver enkelt etat, samt overordnet ift finans. Det ble åpnet for innspill 
og spørsmål til presentasjonen. 
 
Utdelte dokumenter ift budsjett ble gått igjennom etat for etat og spørsmål og kommentarer ble 
tatt opp fortløpende og besvart av rådmann/etatsjefer. 
 
Permisjonssøknad Torgeir Johnsen (Sp) 
Representanten innvilges permisjon fra kl 14.15 og ut møtet. 
  



 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O 
O 

Havneprosjekt i Nord-Troms 
Budsjett 2019-2022 

  
 

66/18 Arnøyhamn: søknad om konsesjon på 
eiendommen gnr 57 bnr 46 og 31 

 2018/414 

67/18 Anke på formannskapsvedtak 49/18 avslag på 
oppføring av lagerbygning/naust gnr 69 bnr 220 

 2017/402 

68/18 Søknad om byggetillatelse for en allerede oppført 
garasje på gnr 69 bnr 298 

 2018/344 

69/18 Anke/klage på formannskapsvedtak av 12.09.18 
ang oppføring av garasje. 

 2018/234 

 
 
  



66/18 Arnøyhamn: søknad om konsesjon på eiendommen gnr 57 bnr 46 og 31 
2018/414 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.10.2018  

Behandling: 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Skjervøy Formannskap gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune viser til Konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9, og innvilger konsesjon til Marit 
Elisabeth Hætta Gaup og Aslak Anders I. Gaup, for erverv av eiendommene gnr 57 bnr 46 og 
31 i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 
Kjøpesummen aksepteres. 
 

Rådmannens innstilling: 
Skjervøy Formannskap gjør følgende vedtak: 
Skjervøy kommune viser til Konsesjonslovens §§ 1, 2 og 9, og innvilger konsesjon til Marit 
Elisabeth Hætta Gaup og Aslak Anders I. Gaup, for erverv av eiendommene gnr 57 bnr 46 og 31 
i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 
Kjøpesummen aksepteres. 

67/18 Anke på formannskapsvedtak 49/18 avslag på oppføring av 
lagerbygning/naust gnr 69 bnr 220 2017/402 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.10.2018  

Behandling: 
Reidar Mæland (H) fremmer følgende endringsforslag: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 for oppføring av 
lagerbygning/naust på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220.  
Med hjemmel i veilovens § 40 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum 
område O2 offentlige bygninger innvilges søknaden om inn- og utkjørselstillatelse til 
lagerbygning/naust på gnr 69 bnr 220.  
Tillatelsen gis med forbehold om at inn og utkjøring til lagerbygning/naust ikke gjelder 
barnehagens åpningstid. 
 
Votering, forslag fremmet av Reidar Mæland (H) mot rådmannens innstilling: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme 

Vedtak: 
Anken/klagen er innkommet til rett tid.  
 
Formannskapet kan ikke se at det er innkommet nye momenter i saken som medfører at 
anken/klagen kan tas til følge. 



 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 for oppføring av 
lagerbygning/naust på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220.  
Med hjemmel i veilovens § 40 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum 
område O2 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til lagerbygning/naust 
på gnr 69 bnr 220.  
 
Søknad om ferdigstilling av bygget og trille båten inn i denne.  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 for oppføring av 
lagerbygning/naust på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220.  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 avslås søknaden for oppføring av naust på  
gnr 69 bnr 220 
 
Søknad om opplagring av båt på fyllingen der båten blir trillet inn på fyllingen. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Per og Inger Johansen midlertidig 
dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy Sentrum område O2 og for opplagring av båt på 
utført fylling. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 1.11.18 – 01-11.19. 
Dispensasjonen gis med forbehold om nabos samtykke.  
 

Rådmannens innstilling 
Anken/klagen er innkommet til rett tid.  
 
Formannskapet kan ikke se at det er innkommet nye momenter i saken som medfører at 
anken/klagen kan tas til følge. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 for oppføring av 
lagerbygning/naust på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220.  
Med hjemmel i veilovens § 40 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum 
område O2 offentlige bygninger avslås søknaden om utkjørselstillatelse til lagerbygning/naust 
på gnr 69 bnr 220.  
 
Søknad om ferdigstilling av bygget og trille båten inn i denne.  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
reguleringsplanbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum område O2 for oppføring av 
lagerbygning/naust på den allerede utførte fyllingen på gnr 69 bnr 220.  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 avslås søknaden for oppføring av naust på  
gnr 69 bnr 220 
 
Søknad om opplagring av båt på fyllingen der båten blir trillet inn på fyllingen. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Per og Inger Johansen midlertidig 
dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy Sentrum område O2 og for opplagring av båt på utført 
fylling. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 1.11.18 – 01-11.19. 
Dispensasjonen gis med forbehold om nabos samtykke.  



68/18 Søknad om byggetillatelse for en allerede oppført garasje på gnr 69 bnr 
298 2018/344 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.10.2018  

Behandling: 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Innkommet naboklage tas ikke til følge. 
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 gis Aram Hadi Abdulrahman dispensasjon fra 
reguleringsplan Vågen for følgende forhold: 

 Oppføring av garasje med grunnflate 37 m2 og med et bruksareal på 48m2 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Aram Hadi Abdulrahman byggetillatelse for 
oppføring av garasje med grunnflate 37m2 og mønehøyden 541cm.  
 

Rådmannens innstilling 
 
Innkommet naboklage tas ikke til følge. 
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 gis Aram Hadi Abdulrahman dispensasjon fra 
reguleringsplan Vågen for følgende forhold: 

 Oppføring av garasje med grunnflate 37 m2 og med et bruksareal på 48m2 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Aram Hadi Abdulrahman byggetillatelse for 
oppføring av garasje med grunnflate 37m2 og mønehøyden 541cm.  

69/18 Anke/klage på formannskapsvedtak av 12.09.18 ang oppføring av 
garasje. 2018/234 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.10.2018  

Behandling: 
Habilitetsvurdering, Torgeir Johnsen(Sp): 
Representanten melder seg inhabil da Eva Johnsen er representantens datter. 

- Representanten erklæres inhabil etter forvaltningsloven §6 b. Enstemmig vedtatt. 
 
Votering: 

- Ordførers innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Anken er innkommet til rett tid. 
 
Formannskapet kan ikke se at det foreligger nye momenter i saken som gjør at klagen tas til følge. 
Vedtaket i formannskapet av 12.09.18 opprettholdes.   
 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Eva Johnsen og Arild 
Henriksen dispensasjon fra pkt. 1.6 og pkt 1.11 i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for 
Dreyerjorda til å øke TU graden fra 0,3 til 0,45 og garasjen fra 30 m2 til 42m 2  
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens 
formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Med hjemmel i veglova § 40 gis Eva Johnsen og Arild Henriksen tillatelse til å anlegge ny avkjørsel, 
med 7 m bredde, fra sin eiendom som omsøkt. Avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til 
trafikksikkerhet, og hensyn til miljø og omgivelser.  
 
Denne delen av vedtaket forutsetter at eksisterende avkjørsel legges igjen  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Eva Johnsen og Arild Henriksen byggetillatelse 
uten ansvarsrett til bygging av forstøtningsmur og garasje som omsøkt.  
 
Protesten fra Ivar Solvang Lailafjellveien 24 og Cato Larsen Lailafjellveien 22 tas ikke tilfølge.  
Denne del av vedtaket 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. Hadde utbygger valgt å bygge et 
garasje på 30 m2 jfr. gjeldende reguleringsplan. Kunne den blitt bygget uten å søke 1 m fra 
nabogrensene. En garasje på f.eks. 4 x 7 m kaster bortimot like mye skygge på nabotomtene som en 
garasje på 6 x 7 m som planlagte garasje.  
 
Protesten fra Jorunn Thomassen, Klaus Dreyers vei 31 tas ikke til følge. 
 

Ordførers innstilling 
Anken er innkommet til rett tid. 
 
Formannskapet kan ikke se at det foreligger nye momenter i saken som gjør at klagen tas til følge. 
Vedtaket i formannskapet av 12.09.18 opprettholdes.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Eva Johnsen og Arild 
Henriksen dispensasjon fra pkt. 1.6 og pkt 1.11 i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for 
Dreyerjorda til å øke TU graden fra 0,3 til 0,45 og garasjen fra 30 m2 til 42m 2  
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens 
formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Med hjemmel i veglova § 40 gis Eva Johnsen og Arild Henriksen tillatelse til å anlegge ny avkjørsel, 
med 7 m bredde, fra sin eiendom som omsøkt. Avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til 
trafikksikkerhet, og hensyn til miljø og omgivelser.  
 
Denne delen av vedtaket forutsetter at eksisterende avkjørsel legges igjen  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Eva Johnsen og Arild Henriksen byggetillatelse 
uten ansvarsrett til bygging av forstøtningsmur og garasje som omsøkt.  
 
Protesten fra Ivar Solvang Lailafjellveien 24 og Cato Larsen Lailafjellveien 22 tas ikke tilfølge.  
Denne del av vedtaket 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. Hadde utbygger valgt å bygge et 
garasje på 30 m2 jfr. gjeldende reguleringsplan. Kunne den blitt bygget uten å søke 1 m fra 



nabogrensene. En garasje på f.eks. 4 x 7 m kaster bortimot like mye skygge på nabotomtene som en 
garasje på 6 x 7 m som planlagte garasje.  
 
Protesten fra Jorunn Thomassen, Klaus Dreyers vei 31 tas ikke til følge. 


