
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 24.11.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 15:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen LEDER SKSP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Dag Hugo Lorentzen Leif-Peder Jørgensen SKSP
Vidar Langeland Mona Jørgensen SKFRP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- En ny sak til møtet, forslag til møteplan 2015
- Administrasjonen vil legge fram et tilleggsskriv i PS 117/14
- Ingrid Lønhaug vil drøfte en sak med formannskapet, aktivitet i ungdomsklubben
- Spørsmål fra Vidar Langeland vil bli besvart i møtet

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjefen
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Espen Li Økonomisjef
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær



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 Dag Hugo Lorentzen Einar Lauritzen



Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp)
Behandling og fastsetting av offentlige avgifter til næringsvirksomhet.
Jeg er fortalt at innkreving av kommunale avgifter og eiendomsskatt ikke følger et ensartet 
system og likebehandlingsprinsipp i Skjervøy kommune for næringslivet, vil derfor stille noen 
spørsmål for å få avklart fakta.

- I følge tidligere hemmeligholdt notat vedrørende avtale mellom Lerøy Aurora as og 
Skjervøy kommune av 13.12.06 skal Lerøy Aurora AS betale 75.000.- pr år i kloakkavgift. 
Betaler Lerøy Aurora fortsatt 75.000.- i kloakkavgift?

- Hva betaler de 2 andre fiskebrukene i kommunen, smoltanlegget og Arnøylaks i 
kloakkavgift?

- Betaler alle overnevnte aktører samme vannavgift?
- Hva betaler de overnevnte aktørene i eiendomsskatt, og hvem har fastsatt grunnlag for 

eiendomsskatten som innkreves?

Ordføreren svarte: 
- det er ulike avtaler for selskaper i kommunen, for fiskebruk er det mest vanlig at 

grunnlaget for kloakkavgift er 30 % av vannforbruket
- Lerøy har fast pris på 75 000,- innser at det kan være urettferdig for andre aktører i 

bransjen. Lovverket har åpning for differensierte avgifter ift hvor mye som reelt belaster 
kommunalt avløp

- Jøkelsmolt og Arnøylaks har private anlegg for både vann og kloakk. De andre 
selskapene kjenner ikke ordføreren til

Gressklipperen:
I etterkant av forrige formannskap er det stilt spørsmål til ordføreren om det merkverdige 
innkjøpet, det er ikke kommet noen forklaring slik at jeg er oppfordret til å følge opp saken.

I forrige formannskapsmøte ble det klarlagt følgende fakta:
- Det forefinnes ingen søknad fra SIK, men en henvendelse, fra hvem?
- Det foreligger ingen avtale om bruk og ansvar for klipperen. Kjøpt og gitt til SIK og 

ferdig med det?
- Innkjøpet er i strid med kommunens innkjøpsreglement, det er over beløpsgrensen som 

gjaldt for direkteinnkjøp, og det finnes heller ingen innkjøpsprotokoll for innkjøpet. 
Hvem har gjort innkjøpet?

- Det finnes ingen politisk behandling av saken, kan etatsledere uten videre handle inn 
etter eget forgodtbefinnende når det ikke er avsatt midler i budsjettet?

- I og for seg ingen stor sak og stort beløp, men den dokumenterer at viktige regler og 
prinsipper er ignorert, hvilket er uheldig når det er 2 etatsledere som er synderne. Saken 
kan gi inntrykk av at administrasjonen har liten respekt for, og i liten grad følger 
etablerte rutiner og krav for innkjøp.

Kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen svarte (punktvis gjengitt): 
- Tar avstand fra beskyldningene i spørsmålene
- Det er etatens ansvar å klippe gresset på stadionanlegget, etatssjefen har midler og 

myndighet til å løse sine oppdrag. Forut for avtalen er det gjort en grundig vurdering og 
drøfting med flere parter.

- Etatssjefen har holdt seg innenfor sin fullmakt, og kjøper ikke inn gressklippere til 
tidligere ordfører eller SIK. 



- Det er riktig at det skulle vært ført protokoll for innkjøpet ihht reglementet

Journalføring av post:
- Har fått flere innspill på at det den siste tiden er journalført post med dato fra 2009 og 

2010. Er det mulig? Ber om en orientering om dette.
Formannskapssekretæren svarte: 

- Ifm innføring av nytt sak/arkivsystem har vi startet arbeidet med å avslutte mapper og 
rydde opp i gamle saker siden systemet ble tatt i bruk i 2009. I denne sammenheng er 
det noen saker som er opprettet av saksbehandler og gjort ferdig uten at de teknisk sett 
er ferdigstilt. Dermed har de ikke blitt sendt i køen for journalføring og ikke journalført 
(kommet på postlista) før nå. 

Ny aktivitet i ungdomsklubben (ved Ingrid Lønhaug, SV)
Det har kommet en henvendelse fra unge voksne som ønsker å starte opp ungdomsklubben igjen. 
Siden ungdomsklubben er besluttet nedlagt må formannskapet godkjenne ny drift i lokalene. 
Krever avtale med kommunen mtp utgifter, renhold, ansvar med mer. 

Formannskapet er positiv til initiativet, men understreker at nåværende leieavtale skal sies 
opp. Evt videre drift kan gjøres i kommunale lokaler. 

                                         



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

113/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 2014/2845

114/14 Innkjøp og funksjon av/til hjullaster 2013/3954

115/14 Nye veiadresser i Skjervøy kommune 2012/3715

116/14 Reguleringsplan; utvidelse av Skjervøy kirkegård 2011/3809

117/14 Søknad om oppsetting av trafikkskilt-ny behandling 2013/1078

118/14 Søknad om boligtomter 2014/3408

119/14 Søknad om deling av eiendommen gnr 66 bnr 22 på 
Lauksletta

2014/2255

120/14 Søknad om deling av eiendommen 60/12 i Akkarvik 2014/1062

121/14 Klagebehandling, fradeling av tomt på eiendommen 
53/3 i Simavåg

2012/5047

122/14 Snøscooterløype mellom Årviksand og Nord-Rekvika 2011/984

123/14 Strandveien 62 og 64: søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy sentrum og plan- og 
bygningsloven gnr 69 bnr 231

2014/1573

124/14 Strandveien 52: søknad om dispensasjon for 
etablering av leilighet gnr 69 bnr 559

2012/2310

125/14 Årviksand: søknad om dispensasjon fra gjeldene 
reguleringsplan og plan- og bygningsloven § 1-6 for 
oppføring av naust på gnr 64 bnr 42

2014/940

126/14 Søknad om utvidelse av akvakulturanlegget på 
"Skognes"

2009/2890

127/14 Vest sia av Kågen - Søknad om fritak fra renovasjon 
på eiendommen gnr 49 bnr 12

2014/1064

128/14 Haukøya - klage på innføring av renovasjonsavgift på 
gnr 3 bnr 10

2014/1064

129/14 Vorterøya - klage på  renovasjonsgebyr på 
eiendommene gnr 47 bnr 16 og 28

2014/1064

130/14 Vorterøya - søknad om fritak fra renovasjonsgebyr på 
eiendommen gnr 48 bnr 3

2014/1064

132/14 Møtedatoer 2014 2014/3881

131/14 Referatsaker

RS 104/14 BØP-rapport #7 november 2014 2014/1641

RS 105/14 UTVIKLING AV SKOLESTED SKJERVØY 2012/619

RS 106/14 Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler 2014/3114



113/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2015 og 
økonomiplan for 2015 - 2018:

1. Drift
1.1 Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.  

1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015.

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 2. Terminer for 
utskriving blir slik:

Februar Eiendomsskatt for 1. Halvår
April Vann, kloakk mv for 1. Halvår
August Eiendomsskatt for 2. Halvår
Oktober Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.

1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak 

1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 
millioner i 2015.

1.9 Mål for tjenestene vedtas i tråd med vedlegg 1.

2. Investering/finansiering

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 
2B

2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og 
gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med 
forutsetningene i budsjett og økonomiplan.

2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.

2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om 
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere 



denne myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene 
kan videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet 
av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer 
om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse 
av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter.

Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 
oppbygging av buffer for framtida

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) på vegne av Kp, SV, SP og Krf
Forslag fra Vidar Langeland (Frp) på vegne av Frp og Høyre.

Forslagene lagt frem i egne dokument.

Vedtak:

Votering: 
- Rådmannens forslag støttet av 1 stemme
- Flertallsgruppering støttet av 5 stemmer
- Frp og Høyre sitt forslag støttet av 1 stemme

114/14 Innkjøp og funksjon av/til hjullaster

Rådmannens innstilling

Det gås til innkjøp av ny hjullaster for bruk på teknisk drift ihht økonomiplan. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Saksfremlegget fra 2013 (13/967-10), Konkurranseutsetting brøyting, ble delt ut i møtet. 

Utsettelsesforslag fra Vidar Langeland (Frp):
- Fremlagt saksfremlegg er så mangelfullt at saken ikke kan behandles. Saken utsettes til 

administrasjonen legger frem et saksfremlegg som gir formannskapet muligheten til å 
gjøre et faktabasert vedtak. 

- Utsettelsesforslaget falt mot en stemme



Forslag fra Vidar Langeland (Frp) 
- Det kjøpes ikke inn hjullaster. Administrasjonen iverksetter nødvendige tiltak for å kjøpe 

inn nødvendige timer innenfor teknisk etats rammer.

Vedtak:

Votering – innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp): 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 

115/14 Nye veiadresser i Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Planutvalget viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Skjervøy
kommune og som legges ut til høring i 6 uker.
Forslaget sendes også til Stedsnavntjenesten for godkjenning av navn og skrivemåte.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

116/14 Reguleringsplan; utvidelse av Skjervøy kirkegård

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Skjervøy kirkegård, datert 09,11,2014, sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

117/14 Søknad om oppsetting av trafikkskilt-ny behandling

Teknisk sjefs innstilling

Det settes opp skilt nr 552 ”Parkering” med underskilt 807.8 ”Forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse” ved Strandveien 46, med forbehold om at hjemmelshaver samtykker i 
tiltaket.

Det settes opp skilt nr 372 ”Parkering forbudt” på Fiskenes som omsøkt.



Planen sendes det regionale vegkontor for endelig vedtak.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Fellesforslag – tillegg til innstillingen: 
- Vedtaket forutsetter at dette blir avklart med Lerøy før vedtaket sendes videre. 

Vedtak:

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

118/14 Søknad om boligtomter

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:
Søknad om forhåndstilsagn på området på Fiskenes til omregulering av 3 boligtomter som 
omsøkt, avslås. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at omsøkte areal er lite egnet for nevnte 
formål.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- Søknad om forhåndstilsagn på området på Fiskenes til omregulering av 3 boligtomter 

som omsøkt innvilges. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte areal er lite egnet 
for andre formål. 

Vedtak:

Votering: innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp): 
- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 



119/14 Søknad om deling av eiendommen gnr 66 bnr 22 på Lauksletta

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad, og Jordlovens § 12, og godkjenner deling av eiendommen gnr 
66 bnr 22 i Skjervøy kommune som omsøkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har lite produktiv jord og skogarealer, og 
svært liten landbruksmessig interesse.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

120/14 Søknad om deling av eiendommen 60/12 i Akkarvik

Teknisk sjefs innstilling:
Formannskapet viser til søknad, og avslår fradeling av 3,0 daa bebygd areal fra eiendommen gnr 
60 bnr 12 i Akkarvik.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at delingen er uheldig, ved at eiendommen blir uten formell 
tilknytning til bolig og driftsbygning. Ved en deling blir eiendommen mindre aktuell som 
landbrukseiendom i et framtidig perspektiv.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- Formannskapet viser til søknad, og innvilger fradeling av 3.0 daa bebygd areal fra 

eiendommen gnr 60 bnr 12 i Akkarvik

Forslag fra flertallsgrupperinga ved Ørjan Albrigtsen (KP)
- Formannskapet viser til søknad og godkjenner fradeling av 3.0 bebygd areal fra 

eiendommen gnr 60 bnr 12 i Akkarvik
- Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har lite produktiv jord- og 

skogarealer, og svært liten landbruksmessig interesse. 

Vedtak:

Votering: 
- Forslaget fra Vidar Langeland (Frp) mot innstillingen: 

o forslaget fra Langeland falt mot en stemme
- Forslaget fra flertallsgrupperinga mot innstillingen: 

o Forslaget enstemmig vedtatt. 



121/14 Klagebehandling, fradeling av tomt på eiendommen 53/3 i Simavåg

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

1. Jf forvaltningslovens § 33, fjerde ledd opprettholdes vedtak i F-sak 86/13. Mottatte klage tas 
ikke til følge.
2. Jf forvaltningslovens § 33, fjerde ledd sendes saken til klagebehandling.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

122/14 Snøscooterløype mellom Årviksand og Nord-Rekvika

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Skjervøy kommune søker Fylkesmannen i Troms om godkjenning av snøscooterløye, med dens 
vedtekter, på Arnøya.
Løypa starter fra fylkesvegen ved Resabakken, om lag 3 km sør for Årviksand. 
Herfra går løypetraseèn oppover Årvikaksla og gjennom Trangdalen. Deretter følger
løypa Nord-Rekvikdalen nedover til hyttebebyggelsen i Nordre-Rekvik.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

123/14 Strandveien 62 og 64: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
Skjervøy sentrum og plan- og bygningsloven gnr 69 bnr 231

Teknisk sjefs innstilling

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

§ 8: Innredning av hele 2 etasje for bruk til boligformål 4 leiligheter. 

§ 11: Parkering på eget område.



§ 15: bruk av industriområde til parkering. (Det opprettes leieavtale med A&R Eiendom om 
bruk av kommunal eiendom for parkering av 4 biler (10x5meter) på gnr 69 bnr 837.) 

Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra plan- og bygningslovens byggetekniske 
paragrafer bli vurdert og avgjort administrativt.       

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

124/14 Strandveien 52: søknad om dispensasjon for etablering av leilighet gnr 
69 bnr 559

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Birgit Paulsen dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy sentrum for følgende forhold:

Innredning av hele 2 etasje. for bruk som boligformål

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis ikke Birgit Paulsen dispensasjon for følgende 
forhold i reguleringsplan Skjervøy sentrum.

Innredning av loft til boligformål som medfører at bygningen får 3 (4) etasjer. 

Det vil ved behandling av byggesøknaden bli avgjort om det rent teknisk lar seg gjøre å gi 
bruksendring og byggetillatelse for innredning av 2 etasje. 

Det igangsettes ulovlighetsoppfølgning med hjemmel i plan- og bygningsloven for den allerede 
innredde leiligheten i 2 etasje samt loft.  

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) på vegne av KP, SV, Sp 

- Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Birgit Paulsen dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy sentrum for følgende forhold:

Innredning av hele kjeller (1. etasje), 3. etasje og loft (4. etasje) for bruk som 
boligformål. Rådmannen gis myndighet til å fatte nødvendig vedtak slik at intensjon i 
vedtaket blir fulgt opp. 

Vedtak:

Votering: forslaget mot rådmannens innstilling: 
- Forslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer



125/14 Årviksand: søknad om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan og 
plan- og bygningsloven § 1-6 for oppføring av naust på gnr 64 bnr 42

Teknisk sjef innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden fra Ove Nilsen om dispensasjon 
fra reguleringsplan Årviksand Havn.

Avslaget begrunnes med at det er ei fiskerihavn som det skal gjøres store statlige investeringer i, 
kommunen legger vekt på høringsinstansene om å ikke tillate ikke næringsrettede søknader som 
presser ut fiskerinæringen på sikt.  

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen vedtatt mot 1 stemme

126/14 Søknad om utvidelse av akvakulturanlegget på "Skognes"

Rådmannens innstilling:

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 
anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse av arealet på lokaliteten ”Skognes”, 
Skjervøy kommune, til 240 x 480 meter.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

127/14 Vest sia av Kågen - Søknad om fritak fra renovasjon på eiendommen 
gnr 49 bnr 12

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Reidun Kjeldsberg om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 49 bnr 12.



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland (Frp) 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

128/14 Haukøya - klage på innføring av renovasjonsavgift på gnr 3 bnr 10

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Wenche Hansen om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 3 bnr 10.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland (Frp) 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

129/14 Vorterøya - klage på  renovasjonsgebyr på eiendommene gnr 47 bnr 
16 og 28

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Alice Konst om fritak for gebyr 
på renovasjon for eiendom gnr 47 bnr 16 og 28.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland (Frp) 



- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 
administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

130/14 Vorterøya - søknad om fritak fra renovasjonsgebyr på eiendommen
gnr 48 bnr 3

Teknisk sjefs innstilling:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Kirsten Bless og Torill Bless 
Hansen om fritak for gebyr på renovasjon for eiendom gnr 48 bnr 3.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland (Frp) 
- For å rette opp i åpenbart urimelig utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om at 

administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte skal være der for at det skal kunne kreves avgift. Det bør 
også være mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra 
tilbud fra Avfallsservice. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

132/14 Møtedatoer 2014

Rådmannens innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Januar Februar Mars April Mai Juni
Formannskap 2. 2. 20. 1. 29.
Kommunestyret 16. 15.
AMU 12. 4.
Kontrollutvalg
Regionråd 27. 24. 28. 

(rep.skap)
23.

Juli August September Oktober November Desember
Formannskap 7. 12. 9. 30.
Kommunestyret 26. 14.



AMU 17. 26.
Kontrollutvalg
Regionråd 1. 3.

Formannskap og kommunestyremøter starter kl 10.15.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

131/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 24.11.2014 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet.

RS 104/14 BØP-rapport #7 november 2014 2014/1641

RS 105/14 UTVIKLING AV SKOLESTED SKJERVØY 2012/619

RS 106/14 Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler 2014/3114


