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Merknader: 
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kommentarer. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Følgende referatsaker utgår: 5/19, 6/19, 16/19 og 23/19. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
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Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
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11/19 Oppfølging nr 2 BØP 2019-2022 2019/74 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom lista, og åpnet for innspill på de ulike punktene. Flere punkter ble 
orientert om. Følgende innspill kom til de respektive punkter: 
 
2) Distriktsbutikker: Kommentar fra Ingrid Lønhaug(Sv) om å sette ut dunker til glass og metall. 
Irene Toresen(Ap) fremmer at punkt 4c (I «forslag til samarbeidsavtale med distriktsbutikkene») 
endres, siste setning strykes («Butikken kan også pakke varer som hjemmesykepleien tar med 
seg til hjemmebesøk»). Det hevdes at dette ikke bør være hjemmesykepleien sin oppgave. 
 
34) Nytt signalsystem for sykesenger på helsesenteret: Irene Toresen(Ap) fremmer forslag om 
likt signalsystem på hele huset. Helse- og omsorgssjef orienterte om anskaffelse ang. 
velferdsteknologi. Ordfører ber rådmann ta med innspillet i videre vurderinger. 
 
49) Tiltak mot måseplager: Ordfører orienterer om tilbakemelding fra fylkesmannen om at flere 
tilleggstiltak må iverksettes for å få dispensasjon for mer enn ett år. Dette går blant annet på å 
begrense mattilgang til måsene. Ordfører foreslår å innkalle til et åpent møte for å løse dette 
sammen med innbyggere og bedrifter. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 

12/19 Akutthjelpere 2019/73 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 

1. Formannskapet ser det som et positivt beredskapstiltak at Norsk Folkehjelp, avd Arnøya, 
ønsker å kunne bidra med akuttmedisinsk hjelp ihht prosjektet «Akutthjelpere». 
Lokallaget bør sørge for å skaffe seg den grunnkompetansen, som er nødvendig for å 
kunne være aktuell for ei videreopplæring innen akutthjelp. «Akutthjelpere» vil ikke være 
klar for implementering før høsten 2020. 



2. Formannskapet anbefaler lokallaget å søke midler eksternt for å dekke kostnader til 
grunnutdanninga. 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 

1. Formannskapet ser det som et positivt beredskapstiltak at Norsk Folkehjelp, avd Arnøya, 
ønsker å kunne bidra med akuttmedisinsk hjelp ihht prosjektet «Akutthjelpere». 
Lokallaget bør sørge for å skaffe seg den grunnkompetansen, som er nødvendig for å 
kunne være aktuell for ei videreopplæring innen akutthjelp. «Akutthjelpere» vil ikke 
være klar for implementering før høsten 2020. 

2. Formannskapet anbefaler lokallaget å søke midler eksternt for å dekke kostnader til 
grunnutdanninga. 

13/19 Delprosjekt "Molo til molo" - utfylling av område til gang- og sykkelvei 
2019/169 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Kultur- og undervisningssjef orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Skjervøy formannskap samtykker i at disponible midler i prosjekt «molo til molo», - begrenset 
til kr 146 000, brukes til utfylling av område foran naust til eiendom Gnr 69 bnr 1 fnr 205. 
 
2. Før arbeidet starter inngås det skriftlig avtale med grunneier til gnr 69 b nr 1 f nr 205, - og 
naboeiendommene orienters om tiltaket. 
 
3. Det søkes ikke spillemidler til tiltaket. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy formannskap samtykker i at disponible midler i prosjekt «molo til molo», - 
begrenset til kr 146 000, brukes til utfylling av område foran naust til eiendom Gnr 69 bnr 1 fnr 
205. 
 
2. Før arbeidet starter inngås det skriftlig avtale med grunneier til gnr 69 b nr 1 f nr 205, - og 
naboeiendommene orienters om tiltaket. 
 
3. Det søkes ikke spillemidler til tiltaket. 



14/19 Plan for sommervedlikehold i Skjervøy kommune. 2015/915 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterte. 
 
Ørjan Albrigtsen(Krf) ber om at det vurderes et eget punkt ift. ansvarsfordeling mellom 
kommunen og kirka.  
 
Arne Nilsen(Frp) ber om at det vurderes at det settes kriterier for å muliggjøre 
arbeidsmuligheter for ungdom fra familier med økonomiske utfordringer. Reidar 
Mæland(H) påpeker at man kanskje ikke kan sette egne kriterier i avtalen, men at en 
oppfordring bør gis.  
 
Irene Toresen(Ap) ber om at det påpekes ovenfor Statens vegvesen at de også tar sitt 
ansvar for veiene staten eier, ift vedlikehold. 
 
Ingrid Lønhaug(Sv) ønsker å berømme et godt og helhetlig saksfremlegg fra 
administrasjon. 
 
Irene Toresen(Ap) fremmer på vegne av posisjon nytt punkt 2: 
Formannskapet ber rådmannen ta en dialog med kirka om vedlikehold av grøntområder 
før kommunestyret behandler. Det må også vurderes om klipping av kommunen sitt areal i 
Sandvågen kan klippes av ASVO. 
 
Votering, rådmannens innstilling inkludert nytt punkt 2:  
Rådmannens innstilling inkl nytt punkt enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller slik til Skjervøy kommunestyret.  
Fremlagt avtale inkl. vedlegg med Skjervøy Asvo godkjennes. Merkostnaden til 
vedlikehold grøntområder på kr. 58.000,- innarbeides i driftsbudsjettet for 2019.  
 
Nytt punkt 2: 
Formannskapet ber rådmannen ta en dialog med kirka om vedlikehold av grøntområder 
før kommunestyret behandler. Det må også vurderes om klipping av kommunen sitt areal i 
Sandvågen kan klippes av ASVO. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til Skjervøy kommunestyret.  
Fremlagt avtale inkl. vedlegg med Skjervøy Asvo godkjennes. Merkostnaden til vedlikehold 
grøntområder på kr. 58.000,- innarbeides i driftsbudsjettet for 2019.  



15/19 Oppgradering/utskifting av dagens veglysarmaturer til 
leddlysarmaturer. 2015/105 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret. 

1. Det søkes innarbeid kr. 9.173.445,- i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023  
2. Subsidiert søkes det innarbeid nødvendige midler for å få gjennomført prosjektering og 

utbedres/nye strømskap på kommunale veglys.  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret. 

1. Det søkes innarbeid kr. 9.173.445,- i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023  
2. Subsidiert søkes det innarbeid nødvendige midler for å få gjennomført prosjektering og 

utbedres/nye strømskap på kommunale veglys.  

 

16/19 Forlengelse av frist for tildelt tomt 2017/432 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak. 
Søknad om forlenget frist for tildelt tomt, avslås. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at en vil avvente til sentrumsplanen er vedtatt. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak. 
Søknad om forlenget frist for tildelt tomt, avslås. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at en vil avvente til sentrumsplanen er vedtatt. 



17/19 Klage på avslag om kjøp av tilleggsareal 2018/501 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Klagen fra Jan Hansen tas til følge med vilkår. 
Søker får tildelt et areal fra eksisterende naust, i lik bredde og 6 meter mot Industriveien. 
Tildelingen er for ett år. Er det ikke innkommet byggesøknad innen ett år frafaller tildelingen. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Klagen fra Jan Hansen tas til følge med vilkår. 
Søker får tildelt et areal fra eksisterende naust, i lik bredde og 6 meter mot Industriveien. 
Tildelingen er for ett år. Er det ikke innkommet byggesøknad innen ett år frafaller tildelingen. 

18/19 Rypeveien 5 og 7: Søknad sammenslåing av 4 boligtomter og om 
dispensasjoner fra bestemmelser i reguleringsplan for Hollendervika i 
forbindelse med planer om bygging av 2 boliger med 4 leiligheter i 
Hollendervika 2019/156 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Rådmann påpeker at kulepunkt to omhandler åtte leiligheter til sammen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Latvian Wood AS 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  
 

 Dispensasjon i fra reguleringsplankartet til å slå sammen 4 tomter til 2 tomter. Tomt nr. 
30 og 31 blir en tomt og tomt nr. 32 og 33 blir en tomt. 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp 2 boliger med 4 leiligheter på de sammenslåtte 
tomtene. 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget i 2 etasjer som omsøkt. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 38 %. 

 
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. 
 



Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Latvian Wood AS 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika:  
 

 Dispensasjon i fra reguleringsplankartet til å slå sammen 4 tomter til 2 tomter. Tomt nr. 
30 og 31 blir en tomt og tomt nr. 32 og 33 blir en tomt. 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp 2 boliger med 4 leiligheter på de sammenslåtte 
tomtene. 

 Fra § 2.3 i bestemmelsene, til å føre opp bygget i 2 etasjer som omsøkt. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 30 til 38 %. 

 
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.  

19/19 Ørnveien 11: Søknad om dispensasjoner fra bestemmelser i 
reguleringsplan for Hollendervika i forbindelse med planer om bygging av 
vertikaldelt bolig – gnr 69 bnr 890 2019/148 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Latwian Wood AS, 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika: 
 

 Dispensasjon fra reguleringsplanen til å dele tomt i Ørnveien 11 til 2 tomter med egne 
gårds og bruksnr. 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp en tomannsbolig. 
 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 0,30 til 0,38. 
 Fra § 2.13 i bestemmelsene, til å anlegge to avkjørsler som vist på skisse. 

 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 
dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Latwian Wood AS, 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Hollendervika: 
 

 Dispensasjon fra reguleringsplanen til å dele tomt i Ørnveien 11 til 2 tomter med egne 
gårds og bruksnr. 

 Fra § 2.2 i bestemmelsene, til å føre opp en tomannsbolig. 



 Fra § 2.12 i bestemmelsene, til å øke utnyttelses graden fra 0,30 til 0,38. 
 Fra § 2.13 i bestemmelsene, til å anlegge to avkjørsler som vist på skisse. 

 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg har det i boligfeltet gitt 
dispensasjon for tilsvarende forhold tidligere. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 

20/19 Akkarvik: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 60 bnr 
29 2019/157 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak:  
  
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Bjørn Tore 
Nøkleby, for erverv av eiendommen gnr. 60 bnr. 29 i Skjervøy kommune som omsøkt.  
  
Kjøpesummen aksepteres. 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak:  
  
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Bjørn Tore 
Nøkleby, for erverv av eiendommen gnr. 60 bnr. 29 i Skjervøy kommune som omsøkt.  
  
Kjøpesummen aksepteres. 
 

21/19 Strandveien 38 B: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og 
tillatelse til bygging av carport - gnr 69 bnr 62 2018/317 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterte om ny informasjon: 
06.02.19 er det innkommet nytt brev om å utvide carporten utover det som er omsøkt, og at 
brevet tas med i vurderingen. Teknisk sjef ber formannskapet vurdere om man har mottatt 
tilstrekkelig informasjon til å behandle saken, eller om man ønsker å utsette saken for å få 
oppdatert saksframlegget. 
 
Irene Toresen(Ap) fremmer følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
Formannskapet utsetter saken pga. at flere momenter i brev av 6. februar 2019 fra AR-ing AS 
ikke er innarbeid i saksfremlegget. Det legges opp til at saken behandles i kommunestyret den 8. 



mai. Formannskapet ber om at det innarbeides i planen en mulighet for å gå mellom carporten 
og Havito AS sitt bygg. 
 
Votering, utsettelsesforslag: 
Utsettelsesforslag vedtatt mot to stemmer 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
Formannskapet utsetter saken pga. at flere momenter i brev av 6. februar 2019 fra AR-ing AS 
ikke er innarbeid i saksfremlegget. Det legges opp til at saken behandles i kommunestyret den 8. 
mai. Formannskapet ber om at det innarbeides i planen en mulighet for å gå mellom carporten 
og Havito AS sitt bygg. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis A&R Eiendom AS dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 
 

 Dispensasjon fra formålsbestemmelsen ‘drosjeholdeplass’ for å føre opp carport til 
boligformål. 

 
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. 
 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt. Til denne søknaden forutsetter en at det følger med en plan 
over opparbeiding av grøntområde tilhørende gnr 69 bnr 62. 

22/19 Kirkegårdsveien 43: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
St. Hanshaugen og søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
tilbygg/garasje - gnr 69 bnr 222 2019/113 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kristoffer Samuelsen følgende dispensasjoner 
fra reguleringsplan for St. Hanshaugen 
 
Fra pkt 1.8 i reguleringsbestemmelsene til å overskride bygglinja med ca. 260 cm i det 
nordøstlige hjørnet i reguleringskartet for St.hanshaugen mot Kirkegårdsveien. 
 
Fra pkt 1.5 reguleringsbestemmelse til å bygge garasje/tilbygg med pulttak. 
 



Dette 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 plan- og bygningsloven § 20-4 gis Kristoffer Samuelsen byggetillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av tilbygg/garasje i Kirkegårdsveien 43. 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kristoffer Samuelsen følgende dispensasjoner 
fra reguleringsplan for St. Hanshaugen 
 
Fra pkt 1.8 i reguleringsbestemmelsene til å overskride bygglinja med ca. 260 cm i det 
nordøstlige hjørnet i reguleringskartet for St.hanshaugen mot Kirkegårdsveien. 
 
Fra pkt 1.5 reguleringsbestemmelse til å bygge garasje/tilbygg med pulttak. 
 
Dette 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 plan- og bygningsloven § 20-4 gis Kristoffer Samuelsen byggetillatelse uten 
ansvarsrett til bygging av tilbygg/garasje i Kirkegårdsveien 43. 

23/19 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019  

Behandling: 
RS 5/19 utgår. Saken er ferdig behandlet og allerede referert til. 
 
RS 6/19 utgår. Fylkesmannen har påpekt at det vises til feil §. Saken er sendt ut, men justert 
etter tilbakemelding fra Fylkesmannen. 
 
RS 15/19 erstatter RS 6/19. § er justert som beskrevet. 
 
RS 16/19 utgår. Blitt omgjort til en politisk sak. 
 
RS 23/19 utgår. 
 
Flere referatsaker som ikke skulle være med i møtet kom med på sakskartet. Rutiner vil bli 
gjennomgått for å forhindre dette i fremtiden. 
 
Ellers ingen kommentarer til referatsakene. 

Vedtak: 
Referatsaker gjennomgått 



RS 5/19 Strandveien 40: Søknad om rammetillatelse for oppføring av carport til 4 
personbiler gnr 69 bnr 62 2018/317 

RS 6/19 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Årviksand til Nord-
Rekvik 2019/36 

RS 7/19 Vedtak etter HFL § 28 - Tillatelse til utfylling i sjø gnr 69 bnr 486 og 482 2017/113 

RS 8/19 Strandveien 4: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging/utvidelse av 
inngangsparti - gnr 69 bnr 1 fnr 825 2019/94 

RS 9/19 Vorterøyveien 74: Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark for kjøring med snøscooter fra ekspedisjonskai til hytte - gnr 47 bnr 31 2019/36 

RS 10/19 Industriveien 22: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av fundament for 
flytebrygge - gnr 69 bnr1 2019/98 

RS 11/19 Nikkeby: Søknad om byggetillatelse i ett trinn i forbindelse med bygging av kai- 
gnr 68 bnr 12 2019/18 

RS 12/19 Kveldsolveien 15: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bruksendring av 
tilleggsdel (sokkeletasje/kjeller) som hoveddel (soverom, entre/gang og vaskerom) på bolig 
- gnr 69 bnr 1 fnr 495 2019/100 

RS 13/19 Severin Steffensensvei 25: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
tilbygg/garasje - gnr 69 bnr 246 2019/105 

RS 14/19 Strandveien 92 C: Søknad om ansvarsrett som selvbygger og om tillatelse i ett 
trinn i forbindelse med riving av naust - gnr 69 bnr 123 2019/96 

RS 15/19 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
for kjøring med snøscooter fra Årviksand til Nord-Rekvik 2019/36 

RS 16/19 Kirkegårdsveien 43: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
tilbygg/garasje - gnr 69 bnr 222 2019/113 

RS 17/19 Strandveien 52: Søknad om midlertidig bruksendring og dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene for innredning av deler av butikklokale til bolig 2019/131 

RS 18/19 Langfjord: Søknad om dispensasjon fra Båndtvangsbestemmelsene 9 og 10 april 
2019 2015/419 

RS 19/19 Kågen: Søknad om dispensasjon fra Båndtvangsbestemmelsene 22.april 2015/419 

RS 20/19 Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2018 2018/185 

RS 21/19 Rønning Østgaardsvei 46: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
terasse med carport - gnr 69 bnr 804 2018/385 

RS 22/19 Kirkegårdsveien: Søknad om igangsettingstillatelse (2) av deler av tiltaket i 
forbindelse med bygging av barnehage - gnr 69 bnr 1 2017/457 

RS 23/19 Klaus Dreyersvei 14: Søknad om dispensasjon fra TEK 17 og om bruksendring 
fra en til to bruksenheter i forbindelse med renovering av bolig - gnr 69 bnr 372 2018/131 



RS 24/19 Vorterøy: Vedtak om byggetillatelse uten ansvarsrett for bygging av anneks til 
fritidsbolig - gnr 48 bnr 17 2018/412 

RS 25/19 Nedre Ringvei 10: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Ringveiene 
og tillatelse i ett trinn for bygging av tilbygg -  gnr 69 bnr 246 2018/362 

RS 26/19 Uløybuktveien 302: Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg 
og tillatelse til byggetiltak gnr 44 bnr 22, 23 og 30 2018/230 

RS 27/19 Møtereferat - Sweco - Sentrumsplan Skjervøy 2017/168 


