
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 14.10.2013
Tidspunkt: 09:15 – møtet hevet kl 18:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SKKP
Ingrid Lønhaug VARAORDFØRER SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Leif-Peder Jørgensen 
(permisjon fra kl 1300-1600, 
sak 85-99)

MEDL SKSP

Einar Lauritzen (permisjon kl 
1705, f.o.m RS 90/13)

MEDL SKAP

Mona Jørgensen MEDL SKH
Vidar Langeland (ifm 
økonomisakene)

Invitert partirepresentant SKFRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Dag Hugo Lorentzen (ifm sak 
85-99)

Leif-Peder Jørgensen SKSP

Irene Toresen (fra kl 1705, f.o.m 
RS 89/13)

Einar Lauritzen SKAP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Ordfører vil orientere om Skjervøy sjømat
- Mona Jørgensen vil ta opp saken om nedleggelse av Skjervøy lensmannskontor
- N-Troms Museum ved Nina Einevoll Strøm vil orientere ifm Kiilgården-saken ca kl 

12:00
- Leif-Peder Jørgensen søker permisjon fra kl 13-1600, og ber om at saker han er 

muligens er inhabil i behandles da



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Lise Román Helse- og omsorgssjef
Yngve Volden Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell Økonomisjef
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær 

Kjell-Ove Lehne Byggesaksbehandler

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Ørjan Albrigtsen Mona Jørgensen



Nedlegging av lensmannskontoret:
Mona Jørgensen (H) orienterte i saken. 

- Ordfører og varaordfører skriver uttalelse i saken 

Ang Skjervøy sjømat:
Torgeir Johnsen orienterte i saken

                                       



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

79/13 Økonomirapportering Sentraladm høst 2013 2013/1688

80/13 Økonomirapport teknisk etat, høsten 2013 2013/1703

81/13 Økonomirapport med budsjettreguleringer for 
kultur- og undervisningsetaten høsten -13

2013/217

82/13 Investeringsrapport høsten 2013 2012/4692

83/13 Økonomirapport med budsjettreguleringer for 
helse- og omsorgsetaten høsten 2013

2013/31

84/13 Økonomirapporter drift høsten 2013 2012/4692

85/13 Kiilgården - det videre arbeid for å få  gjenåpnet 
bygget

2013/2831

86/13 Deling av eiendommen gnr 53 bnr 3 2012/5047

87/13 Resultat fra brukerundersøkelse 2013 ved 
Skjervøy Folkebibliotek

2013/1340

88/13 Brukerundersøkelse vann- og avløp 2013/1758

89/13 Mottak av flyktninger 2013/3299

90/13 Hamnnes: Klage på gebyrutmåling i 
formannskapssak 19/13 ang. ulovlig utført 
veg/flytebrygge på gnr 67 bnr 15

2012/887

91/13 Strandvegen 86 gnr 69 bnr 495. Klage på 
formannskapsventak 51/13.

2013/1260

92/13 Nordveien 28: Ulovlig byggevirksomhet på gnr 
69 bnr 791

2009/9381

93/13 Strandveien 2: søknad om dispensasjon og 
fasadeendring i forbindelse med rehabilitering av 
bygning etter brann gnr 69 bnr 80

2013/3129

94/13 Oppføring av aneks uten gyldig byggetillatelse 
gnr 60 bnr 90

2013/1421

95/13 Alfheimveien 6: Planering på eiendommen gnr 69 
bnr 816.

2012/4123

96/13 Søknad om deling av eiendommen 59/1 
beliggende i Langfjord på Arnøya

2013/2572

97/13 Jordlovsbehandling: Søknad om deling av 
eiendommen 57/22 i Arnøyhamn

2013/3037

98/13 Fastsettelse av tomterefusjon for Rypeveien 2011/3390

99/13 Utbygging prestegårdsjorda 2012/1125

100/13 Referatsaker

RS 89/13 BØP-rapport nr 7 2012/4692



RS 90/13 Trollveien 21. Søknad om oppføring av tilbygg 
på gnr 69 bnr 619.

2013/2568

RS 91/13 Gjeitvika: Søknad om dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for hensetting av 
campingvogn subsidert oppføring av hytte på gnr 
60 bnr 7 og 54.

2013/917

RS 92/13 Søknad om oppføring av tilbygg til bolig samt 
utslipstillatelse på gnr 60 bnr 80

2013/1421

RS 93/13 Rypeveien 3: Søknad om dispensasjon og 
byggetillatelse for oppføring av enebolig og 
garasje gnr 69 bnr 835

2013/3156

RS 94/13 Sandvågveien 2: Søknad om oppføring av 
grillhytte på 18m2 på gnr 69 bnr 732

2013/3111

RS 95/13 Den kulturelle skolesekken - plan 2012/4637

RS 96/13 Søknad - tilskudd til innføring av Feide 2013/3265

RS 97/13 Søknad om oppføring av altan gnr 69 bnr 618 2013/1446

RS 98/13 Strandveien 4. søknad om midlertidig 
brukstillatelse bygg 2 gnr 69 bnr 1 fnr 825

2012/4903

RS 99/13 Trollveien 5: Søknad om oppføring av garasje gnr 
69 bnr 1 fnr 101.

2013/2858

RS 100/13 Severin Steffensvei 42: Søknad om oppføring av 
garasje gnr 69 bnr 805

2012/4365

RS 101/13 Nordveien 29: Søknad om oppføring av tilbygg 
gnr 69 bnr 453.

2013/3071

RS 102/13 Strandveien 1: Søknad om innsetting port isteden 
for dør som i dag gnr 69 bnr 773

2013/3243

RS 103/13 Spørsmål ang  Skjervøy Sjømat AS - og 
ordførerens svar

2012/2194

RS 104/13 Klage - konsesjon - erverv av eiendommen gnr 66 
bnr 4 - kopi av brev til Linda Kiønig

2011/3131

RS 105/13 Den kulturelle skolesekken - samarbeidsavtale 
01.04.13 - 31.12.15

2012/4637

101/13 Oppsummering av prosjekt pleie- og omsorg 2012/4555

102/13 Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2013 2013/1723

103/13 Brukerundersøkelsen i ergo- og 
fysioterapitjenesten 2013

2013/1723

104/13 Tjenestebeskrivelse for omsorgsboliger for 
utviklingshemmede (Malenaveien 2& 4)

2013/973

105/13 Tjenestebeskrivelser for hjemmetjenesten 2013/973

106/13 Drøftingssak: leilighetsprosjekt Strandveien 41 
(Bakeriet)

2013/3428



79/13 Økonomirapportering Sentraladm høst 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende innstilling: Formannskapet ber kommunestyret ta
framlagte økonomirapport til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

80/13 Økonomirapport teknisk etat, høsten 2013

Teknisk sjefs innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

81/13 Økonomirapport med budsjettreguleringer for kultur- og 
undervisningsetaten høsten -13

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Formannskapet gjør flg vedtak:

Fremlagte økonomirapport tas til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



82/13 Investeringsrapport høsten 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
budsjettskjema datert 10.10.13

2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere momskomp i tråd med regelverket

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige reguleringer for å legge om til felles 
finansiering.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

83/13 Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og omsorgsetaten 
høsten 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet tar den fremlagte økonomirapport til etterretning og ber kommunestyret finne 
dekning for de behov som fremkommer på skjema 2. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

84/13 Økonomirapporter drift høsten 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 
datert 11.10.13

2. Kommunestyret godkjenner rammeendring til etatene tilsvarende bruk av bundne fond, 
avsetning til bundne fond og økte statstilskudd i tråd med oppdatert budsjettskjema 1 B

3. Kommunestyret godkjenner endringer i bemanningsplanen i tråd med framlagte oversikt.



4. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra lønnsbufferen til menighetsrådet for 
dekning av årets lønnsoppgjør. 

5. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for styrking av premieavviksfondet og 
evt fremme sak om dette i desembermøtet

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

85/13 Kiilgården - det videre arbeid for å få  gjenåpnet bygget

Rådmannens innstilling

Saken legges fram saken uten innstilling til vedtak. Det skisseres to alternativer for et vedtak om 
arbeidet videre.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Leder for Nord-Troms Museum, Nina Einevoll Strøm innledet i saken. 

Forslag fra SV, SP og KP ved Ørjan Albrigtsen: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy kommune har som målsetting å bevare og videreutvikle Kiilgården som et 
kulturhistorisk bygg.

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe- / prosjektgruppe bestående av:
- Kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen
- En fra N-Troms museum
- En politisk valgt
- En fra teknisk etat

3. Arbeidsgruppa får som mandat å undersøke muligheter for å renovere og drifte Kiil-
gården i forhold til et fortsatt kommunalt eierskap. Arbeidsgruppa skal være ferdig med 
sitt arbeid innen mai 2014. 

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt. 

86/13 Deling av eiendommen gnr 53 bnr 3

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknaden om deling av eiendommen 53/3 
ved Leirvågen for oppføring av hytte.



Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket vil komme i konflikt med strandsonevernet.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Forslag fra SP, SV og KP: 
Planutvalget gjør følgende vedtak: 

1. Planutvalget viser til søknad og godkjenner fradeling av en tomt på 2000 kvm fra 
eiendommen 53/3 ved Leirvågen for oppføring av hytte. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis søker dispensasjon fra pbl § 1-8. 
3. Planutvalget vil samtidig påpeke at det ikke skal settes opp gjerder eller andre stengsler 

som hindrer folk å ferdes i strandsonen. 
4. Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og 

områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. 
Skjervøy formannskap vil etter en helhetsvurdering gi dispensasjon, i fra 
kommuneplanens arealdel,og tillate fradeling av tomt på 2000 kvm fra eiendommen 53/3 
for oppføring av hytte. Nabovarsel i hht plan- og bygningsloven § 21-3 foreligger, og det 
er ikke innkommet merknader til saken. 
Søker fikk i 2011 avslag på fradeling i samme område. Begrunnelsen var da at tiltaket 
ville begrense allmennhetens bruk av området.Søker har i denne søknaden tenkt plassert 
hytten 15 – 20 meter lenger fra stranden. Plasseringen er fortsatt innenfor 100-
metersbeltet, men søker har tydeliggjort vilje til å bidra til at allmennhetens bruk av 
området ikke skal forringes. Skjervøy formannskap ønsker med dette å bidra til at 
grunneiere som ønsker å tillate fritidsbebyggelse skal kunne ha mulighet til det, også 
innenfor 100-metersbeltet, i de tilfeller dette ikke hindrer allmennhetens frie ferdsel.  
Dette er spesielt bemerket i punkt 3 i vedtak.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt. 



87/13 Resultat fra brukerundersøkelse 2013 ved Skjervøy Folkebibliotek

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelse for Skjervøy Folkebibliotek til orientering.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

88/13 Brukerundersøkelse vann- og avløp

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør følgende vedtak:

Kommunestyret tar resultatene fra brukerundersøkelsen til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

89/13 Mottak av flyktninger

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Skjervøy kommune utvider ordningen med flyktningkonsulent i 10% stilling for 
perioden 01.01.2015 – 01.11.2016. 

2. Skjervøy kommune bosetter 1 flyktning som selv har skaffet seg hus.
3. Skjervøy kommune søker å bosette flyktninger i boliger i Hollendervika som i 

utgangspunktet var tiltenkt flyktninger etter hvert som man har mulighet for å gjøre disse 
tilgjengelig for formålet.

4. Skjervøy kommune skal utrede mulighet for bygging av leiligheter for flyktninger og/ 
utsatte grupper i.hh til retningslinjer fra Husbanken og med tilskudd fra denne. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp, SV og SP:
Nytt punkt 5: Kommunestyret vurderer hvert år mottak av flyktninger for det kommende år. 



Vedtak:

Votering: 
- Innstillingen med tilleggspunkt vedtatt med 6 mot 1 stemme.  

90/13 Hamnnes: Klage på gebyrutmåling i formannskapssak 19/13 ang. 
ulovlig utført veg/flytebrygge på gnr 67 bnr 15

1 Hamnnes: søknad om oppføring av flytebrygge og veg som allerede er lagt på gnr 67 bnr 15

2 Klage på utmåling av gebyr

3 Vedrørende faktura nr 41303810

Rådmannens innstilling

Jfr. forvaltningsloven § 31 bokstav b) anses klagen for riktig innkommet 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2, 7 ledd har formannskapet funnet og kunne 
nedsette overtredelsesgebyret fra kr 40.000,- til kr 20.000,-. Overtredelsesgebyrer fremkommer 
da slik: 

§ 16-1 punkt a:
Hjemmelshaver har utført/latt utføre søknadspliktig tiltak uten søknad og tillatelse jf Pbl § 20-1.
Tiltaket er ikke i overensstemmelse med krav gitt i og i medhold av plan- og
bygningsloven, og det kan da gis gebyr inntil kr. 50.000,- (halvparten til privatpersoner).
Med hensyn til tiltakets kravoppnåelse, alvorlighetsgrad, forsett og verdiøkning,
anbefaler saksbehandler at det gis gebyr for forholdet som rammer § 16-1 punkt a), i størrelse
kroner 5.000,-

§ 16-1 punkt d:
Hjemmelshaver har latt tiltaket utføre uten bruk av påkrevet godkjent ansvarlig foretak.
Punkt 1 sier at det gis inntil kr 10 000 (halvparten til privatpersoner) der tiltak eller deler av 
tiltak utføres uten godkjent foretak.

Punkt 2 sier, at det gis inntil kr 50 000 (halvparten til privatpersoner) der tiltak eller deler av
tiltak utføres uten godkjent foretak, og prosjektering mangler eller det er feil i prosjekteringen
eller utførelsen.

Med bakgrunn i at det ikke forelå søknad, prosjektering e.l. i saken, gjelder punkt 2 for
denne saken. Med bakgrunn i dette, samt alvorlighetsgrad, forsett og verdiøkning, anbefaler
saksbehandler at det gis gebyr for forholdet som rammer § 16-1 punkt d, i størrelse kroner
15.000,-.

Oppsummering – overtredelsesgebyr:
For forhold som er nevnt ovenfor gis det overtredelsesgebyr i saken på totalt kroner 20.000,-. 
(punkt a kr. 5.000,- punkt d kr. 15.000,-)



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Forslag fra SP, SV og KP: 
- Endrede gebyrsatser: 

o § 16-1 a: Gebyret reduseres til kr 2000,-
o § 16-1 d: Gebyret reduseres til kr 10 000,-

- Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2, 7. ledd har formannskapet funnet å 
kunne nedsette overtredelsesgebyret fra kr 40 000,- til kr 12 000,-

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt. 

91/13 Strandvegen 86 gnr 69 bnr 495. Klage på formannskapsventak 51/13.

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 pålegges Steinar Robertsen å søke om innsetting 
av dør i alle 3 leiligheter i strandveien 86, likens som er innsatt i leilighet til Steinar Robertsen 
uten tillatelse. Subsidiert at Steinar Robertsen tilbakefører sin leilighet til opprinnelig stand før 
dør ble satt inn. Søknad må være kommunen i hende innen 01.11.13

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 gis det et overtredelsesgebyr stort kr. 5.000,- som 
vurdert nedenfor.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Forslag fra SP, Kp og Sv: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-2 gis Steinar Robertsen byggetillatelse for
det allerede utførte tiltaket i Strandveien 86, gnr 69, bnr 495, seksjon 1. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 gis det et overtredelsesgebyr stort kr 
3 000,- som vurdert i saksopplysningen. 

Vedtak:

Votering: Innstillingen mot forslaget
- forslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer

92/13 Nordveien 28: Ulovlig byggevirksomhet på gnr 69 bnr 791

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 pålegges Jakobi og rive sammenføyningene 
mellom hus og garasje slik at garasjen blir som omsøkt. 

Rivingen skal være utført innen 04.11.13. Fra denne dag vil det påløper Kr. 1.000,- i dagbøter 
inntil garasjen er utført som omsøkt. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 pålegges Daniel Jakobi å sende søknad for:



oppføring veranda, oppføring platt inkludert trapp til denne samt for endring av godkjent søknad 
m/3 vindu til å være 2 vindu.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 gis Daniel Jakobi et overtredelsesgebyr stort 
kr.20.000,-

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

93/13 Strandveien 2: søknad om dispensasjon og fasadeendring i forbindelse 
med rehabilitering av bygning etter brann gnr 69 bnr 80

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Lerøy Aurora dispensasjon fra kravet om å ha 
karnapper på tak for bygning på gnr 69 bnr 80. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Lerøy Aurora fasadeendring for bygning 
bestående på gnr 69 bnr 80 

Tillatelsen gis med forbehold om at naboer ikke har anmerkninger til tiltaket.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Administrativ endring: 
- innstillingens punkt 3, om forbehold ift nabovarsler er avklart og strykes

Vedtak:

Innstillingen – med administrativ endring – enstemmig bifalt. 

94/13 Oppføring av aneks uten gyldig byggetillatelse gnr 60 bnr 90

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 gis Gry Konst byggetillatelse for oppføring av 
anneks på gnr 60 bnr 80 Akkarvik.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Jan Kåre Konst ansvarsrett som selvbygger i 
kategoriene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 mur og trearbeider.

I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 gis Gry Konst et overtredelsesgebyr stort kr 5.000,-
jfr. SAK 10 § 16-1 punkt b. 



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Forslag fra SV, SP og KP: 
- overtredelsesgebyret reduseres fra 5 000 kr til 3 000 kr

Vedtak:

Innstillingen med endringsforslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

95/13 Alfheimveien 6: Planering på eiendommen gnr 69 bnr 816.

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 pålegges Jørn Larsen og Hanne Karlsen og fjerne 
fyllingen utenfor huset på gnr 69 bnr 816, fyllingen ligger i et område som er definert som 
friområde ihht reguleringsplan Ratamajordet.

Fyllingen skal være fjernet innen 18.11.13. fra denne dag vil det påløpe kr. 1.000,- i dagbøter 
inntil fyllingen er fjernet slik at tomten er i samsvar med reguleringsplanen Ratamajordet.   
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra SV, SP og KP: 
- som innstillingen, men med frist 30.06.2014. 

Vedtak:

Votering: 
- innstillingen med endringsforslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

96/13 Søknad om deling av eiendommen 59/1 beliggende i Langfjord på 
Arnøya

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens §§ 1 og 12 og godkjenner fradeling av en parsell på om lag 
440 daa bestående av åpen jorddekt fastmark/uproduktiv skog, beliggende innerst i Langfjorden 
på Arnøya fra eiendommen gnr. 59 bnr. 1 i Skjervøy kommune som søkt.

Det settes vilkår i henhold til jordlovens § 8, om driveplikt:

Eventuelle beitedyr på denne parsellen, må i fortsettelsen ha samme rett til beite som før 
fradelingen.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte parsell ikke har dyrka eller dyrkbart areal, og at 
skogressursene er klassifisert som uproduktive. Fradelingen har liten økonomisk betydning for 
resten av eiendommen 59/1.



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

97/13 Jordlovsbehandling: Søknad om deling av eiendommen 57/22 i 
Arnøyhamn

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens §§ 1 og 12 og godkjenner fradeling av en parsell på om lag 
10 daa bestående av anna uproduktive arealer fra eiendommen gnr. 57 bnr. 22 i Skjervøy 
kommune som tilleggsareal til boligtomta gnr/bnr 57/62.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte areal ikke berører dyrka eller dyrkbar jord, og at 
det ikke er landbruksdrift på eiendommen. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

98/13 Fastsettelse av tomterefusjon for Rypeveien

Teknisk sjefs innstilling

Tomterefusjon for Rypeveien fastsettes til kr. 292 000,- pr. tomt.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Administrativ endring: 
- korrigert refusjonsbeløp pr tomt: 265 000 kr

Vedtak:

Innstillingen – med administrativ endring – enstemmig bifalt. 



99/13 Utbygging Prestegårdsjorda

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet om å gjøre slikt vedtak:

Med bakgrunn i kommunestyresak 25/09 der det i vedtaket står at «merknader fra kulturetaten 
og funksjonshemmedes råd bes tas hensyn til og tilpasses bebyggelsesplanen», ønsker ikke 
formannskapet å tillate bygg av en slik størrelse og utforming som foreslått. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Forslag fra SP ved Dag Hugo Lorentzen:
- Formannskapet er i utgangspunktet positive til prosjektet/utbyggingen på 

Prestegårdsjordet om å etablere et boligkompleks med 2 småblokker som innehar 12 
leieligheter i hver blokk, garasje i underetasjen og flatt tak. Troms fylkeskommune 
v/Kulturetaten og funksjonshemmedes råd har imidlertid i reguleringsplanfasen kommet 
med merknader som skulle vært hensyntatt ved stadfesting av reguleringsplanen, dette er 
imidlertid ikke blitt gjort. Skjervøy Kommunen prøver å få til et dialogmøte med Troms 
Fylkeskommune v/kulturetaten, funksjonshemmedes råd og Skjervøy Byggeservice for å 
få avklart eventuelle misforståelser samt å få en forhandsgodkjenning på videreføring av 
dette prosjektet i omsøkt form.

Vedtak:

Votering: innstillingen mot forslaget fra SP:
- innstillingen og forslaget begge støttet med 3 stemmer; ordførers stemme blir avgjørende 

og innstillingen vedtas. 

100/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet. 



RS 89/13 BØP-rapport nr 7 2012/4692

RS 90/13 Trollveien 21. Søknad om oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 619. 
2013/2568

RS 91/13 Gjeitvika: Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 
for hensetting av campingvogn subsidert oppføring av hytte på gnr 60 bnr 7 
og 54. 2013/917

RS 92/13 Søknad om oppføring av tilbygg til bolig samt utslipstillatelse på 
gnr 60 bnr 80 2013/1421

RS 93/13 Rypeveien 3: Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for 
oppføring av enebolig og garasje gnr 69 bnr 835 2013/3156

RS 94/13 Sandvågveien 2: Søknad om oppføring av grillhytte på 18m2 på gnr 
69 bnr 732 2013/3111

RS 95/13 Den kulturelle skolesekken - plan 2012/4637

RS 96/13 Søknad - tilskudd til innføring av Feide 2013/3265

RS 97/13 Søknad om oppføring av altan gnr 69 bnr 618 2013/1446

RS 98/13 Strandveien 4. søknad om midlertidig brukstillatelse bygg 2 gnr 69 
bnr 1 fnr 825 2012/4903

RS 99/13 Trollveien 5: Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 1 fnr 101. 
2013/2858

RS 100/13 Severin Steffensvei 42: Søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 
805 2012/4365

RS 101/13 Nordveien 29: Søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 453. 
2013/3071

RS 102/13 Strandveien 1: Søknad om innsetting port isteden for dør som i 
dag gnr 69 bnr 773 2013/3243

RS 103/13 Spørsmål ang  Skjervøy Sjømat AS - og ordførerens svar 
2012/2194

RS 104/13 Klage - konsesjon - erverv av eiendommen gnr 66 bnr 4 - kopi av 
brev til Linda Kiønig 2011/3131

RS 105/13 Den kulturelle skolesekken - samarbeidsavtale 01.04.13 - 31.12.15 
2012/4637



101/13 Oppsummering av prosjekt pleie- og omsorg

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar 1) statusrapport for prosjekt pleie- og omsorg til orientering og 2) ber om at 
prosjektet videreføres med vekt på samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene for å oppnå bedre 
ressursutnyttelse samtidig som det ytes forsvarlig helsehjelp av god kvalitet. Oppnådde 
resultater legges frem til kommunestyret forut for arbeidet med økonomiplan for 2015-2018.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

102/13 Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2013

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar resultatene fra brukerundersøkelsen for hjemmetjenesten til orientering.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

103/13 Brukerundersøkelsen i ergo- og fysioterapitjenesten 2013

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar resultatene fra brukerundersøkelsen i ergo- og fysioterapitjenesten til 
orientering.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

104/13 Tjenestebeskrivelse for omsorgsboliger for utviklingshemmede 
(Malenaveien 2& 4)

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner tjenestebeskrivelsen for omsorgsboliger for 
utviklingshemmede(Malenaveien 2&4)



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

105/13 Tjenestebeskrivelser for hjemmetjenesten

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner tjenestebeskrivelsen for hjemmetjenesten slik:
 Overordnet tjenestebeskrivelse
 Hjemmesykepleie
 Matombringing
 Trygghetsalarm
 Hjemmehjelp 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

106/13 Drøftingssak: leilighetsprosjekt Strandveien 41 (Bakeriet)

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
- Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 


