Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
09.08.2012
10:15 – møtet hevet kl 15:20

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
LEDER
Ingrid Lønhaug
MEDL
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL
Leif Peder Jørgensen
MEDL

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKAP
SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Kari-Ann Olaisen
MEDL
Mona Jørgensen
MEDL

Representerer
SKKP
SKH

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Peder André Amundsen
Kari-Ann Olaisen
(permisjon fra kl 1405, etter sak
89, før sak 87)
Vidar Langeland
Mona Jørgensen

Representerer
SKKP
SKFRP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- Ingrid Lønhaug vil orientere om en anmodning ifm utbygging av kai i Arnøyhamn.
- spørsmål fra Vidar Langeland om formaliteter vedrørende forhandlingene om
rådmannens lønn
- spørsmål fra Vidar Langeland (på vegne av FRP og H) angående saksbehandlingen av
søknad fra Skjervøy reiselivsforening.
- Spørsmålene vil bli besvart av ordføreren på slutten av møtet

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Rune Stifjell
Økonomisjef
Terje Trætten
Fungerende teknisk sjef
Kjell-Ove Lehne
Byggesaksbehandler
Magnar
Formannskapssekretær
Solbakken

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

Leif-Peder Jørgensen

Einar Lauritzen

Orienteringssaker og spørsmål
Anmodning ifm utbedring av Arnøyhamn kai
Ingrid Lønhaug orienterte.
Formannskapets vedtak:
- Selskapet bes rette en søknad til næringsutvalget for vanlig saksforberedelse av
rådmannen og behandling i utvalget.
- Ordfører går i dialog med søker og avklarer ansvarsforhold med fylkeskommunen
Angående spørsmål fra Vidar Langeland om forhandlingsutvalget for rådmanns lønn

Økonomisjefen svarte på vegne av rådmannen (punktvis gjengitt):
- forhandlingsutvalget kan kun gi en innstilling, ved uenighet avgjør flertallet
- Forhandlingsutvalgets arbeid resulterer i en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Dette er ikke et vedtak som kan påklages og dermed ikke aktuelt med
underinstansbehandling
Angående spørsmål fra Frp og H om saksbehandlingen av søknad fra Skjervøy
reiselivsforening
Rådmannen beklager at feil navn er oppført på saksfremlegget, men presiserer at
formannskapssekretæren var saksbehandler.

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

79/12

Kirkegårdsveien 62: søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser i reguleringsplan
Dreyerjorda for oppføring av tilbygg til bolig gnr
69 bnr 402.

2012/2848

80/12

Spellemannsveien 20: søknad om oppføring av
garasje gnr 69 bnr 185

2012/2812

81/12

Årviksand: søknad om oppføring av hytte samt
dispensasjon fra kommuneplanens LNF-Sone 2
gnr 64 bnr 40

2011/3275

82/12

Akkarvik: søknad om dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 samt byggetillatelse for
oppføring av naust gnr 60 bnr 16.

2012/1609

83/12

Årviksand: klage på formannskapsvedtak 74/12
ang dispensasjon for oppføring av fritidsbolig gnr
64 bnr 121

2010/401

84/12

Maursund: søknad om dispensasjon fra avstand til
vegmidt til veggliv samt byggetillatelse på gnr 51
bnr 40

2012/2875

85/12

Forståelse av delegasjonsreglement ang

2012/3370

behandling av byggesaker.
86/12

Ulovlighetsoppfølging av bygningstiltak som er
igangsatt uten gyldig byggetillatelse.

2012/3371

87/12

Referatsaker

RS 42/12

Nedre Ringveg 14: søknad om bruksendring av
garasje til soverom gnr 69 bnr 421

2012/2678

RS 43/12

Svar - støtte for kjøp av hjertestarter.

2012/137

RS 44/12

Strandveien 51: søknad om
igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 244

2009/7982

RS 45/12

Hytte kobbepollen søknad om endring av gitt
byggetillatelse i 2007 .

2009/9607

RS 46/12

Severin Steffensensvei 44: søknad om oppføring
tilbygg på gnr 69 bnr 405

2012/2809

RS 47/12

Uløybukt: søknad om tiltredelse i massetak gnr
44 bnr 2.

2012/1854

RS 48/12

Simavåg: søknad om oppføring av gjestehytte på
gnr 53 bnr 1.

2011/3925

RS 49/12

Klas Dreyersvei 24 søknad om oppføring av
tilbygg samt dispensasjon fra grav om takvinkel
gnr 69 bnr 398

2011/1903

RS 50/12

Svar - synshemmede i Nord-Norge trenger din
hjelp.

2012/137

RS 51/12

Søknad om opparbeide eksisterende
fotballgressbane til kunstgressbane gnr 69 bnr 1
fnr 595

2012/2442

RS 52/12

Søknad om midlertidig brukstillatelse

2009/7458

RS 53/12

Ørneveien 1: søknad om bruksendring av 2 etg til
bruk som en del av den øvrige barnehagen gnr 69
bnr 532

2012/794

RS 54/12

Søknad om midlertidig brukstillatelse

2009/7458

RS 55/12

Nordveien 28: søknad om oppføring av
vinterhage og riving av tilbygg gnr 69 bnr 791.

2012/2690

RS 56/12

Vorterøya: søknad om bruksendring for bolg med
bolignummer 402907

2012/2952

RS 57/12

Strandveien 38: søknad om forlenget gyldighet av
rammetillatelse gnr 70 bnr 1

2009/4879

RS 58/12

Strandveien 40: søknad om ansvarsrett Trappeheis gnr 69 bnr 3

2010/1727

RS 59/12

Arnøyhamn: gjenmoppbygging av enebolig på
gnr 57 bnr 99 og 11

2011/3204

RS 60/12

Arnøyhamn: søknad om oppføring/supplering av
kai/kaifront på gnr 57 bnr 136 og 137

2012/2336

RS 61/12

Deling av eiendommen 64/12 i Årviksand

2011/4427

RS 62/12

Orientering om den økonomiske situasjonen

2011/4554

RS 63/12

Kveldsolveien 15: søknad om oppføring av
veranda (carport) og inngangsparti gnr 69 bnr 1
fnr 495

2012/1044

RS 64/12

Tiltakspakke for å bringe balanse i Økonomi drift av buss, båt og ferge

2011/1675

RS 65/12

Malenaveien 5: Søknad om oppføring av garasje
på gnr 69 bnr 610

2012/3343

RS 66/12

Strandveien 5: søknad om endring av tillatelse
gnr 69 bnr 154.

2011/2379

RS 67/12

Severin Steffensensvei 42: søknad om forlengelse
av midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 805.

2010/5645

RS 68/12

Komité for TV-aksjonen 2012

2012/3376

RS 69/12

Alkeveien 1: ferdigattest bolig gnr 69 bnr 797

2009/7458

88/12

Lauksletta: søknad om dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 samt byggetillatelse for
oppføring av tilbygg gnr 66 bnr 69

2012/3344

89/12

Anmodning om utbetaling av Lerøymidler til
Skjervøy Idrettsklubb.

2011/2279

79/12 Kirkegårdsveien 62: søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser i reguleringsplan Dreyerjorda for oppføring av
tilbygg til bolig gnr 69 bnr 402.
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Silvia Prihoda dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Dreyerjorda for avstand til naboeiendom (3,5
meter), takvinkel (18-28 grader) til 10 grader og tu graden på 30 % til 40 % for eiendommen gnr
69 bnr 402.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Silvia Prihoda byggetillatelse for oppføring
av 2 tilbygg med et bebygd areal på 35 m2 og et bruksareal på 53,7m2 på gnr 69 bnr 402.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

80/12 Spellemannsdalen 20: søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 185
Teknisk sjefs innstilling.
Med hjemmel i Reguleringsbestemmelsene punkt 1.6 og 1.8 for reguleringsplan
Spellemannsdalen avslås søknaden til Jan Hansen om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 185.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Ordfører Torgeir Johnsen erklærer seg inhabil i denne saken (nær slekt med tiltakshaver) og
fratrådte.
Ingrid Lønhaug tok sete i hans sted.
Forslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP):
Utsettelsesforslag. Formannskapet ber tiltakshaver og kommunen sette seg ned og prøve å finne
en løsning som lar seg gjennomføre. Hvis det fortsatt blir en dispensasjonssak tas den opp i
neste formannskapsmøte.
Vedtak:
Votering over utsettelsesforslaget:
- utsettelsesforslaget vedtatt med fire mot to stemmer

81/12 Årviksand: søknad om oppføring av hytte samt dispensasjon fra
kommuneplanens LNF-Sone 2 gnr 64 bnr 40
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Visit Årviksand dispensasjon fra
kommuneplanens LNF- sone 2 for oppføring av hytte på gnr 64 bnr 40.
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 gis Visit Årviksand byggetillatelse for oppføring
av hytte på gnr 64 bnr 40.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kirsti Jensen Arkitektkontor lokal
godkjenning og ansvarsrett i funksjonen SØK samt PRO estetikk, planløsning, tomt-grunn og
utenomhusarbeid samt mur og tre tiltaksklasse 1.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Brødrene Albrigtsen lokal godkjenning og
ansvarsrett i funksjonene UTF tomt-grunn og utenomhusarbeid samt mur og trearbeider for
hytte tiltaksklasse 1
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Kristiansen VVS lokal godkjenning og
ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF vann, avløp og våtrom tiltaksklasse 1
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Ørjan Albrigtsen erklærer seg inhabil i saken (bror til tiltakshaver) og fratrådte.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

82/12 Akkarvik: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8
samt byggetillatelse for oppføring av naust gnr 60 bnr 16.
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19- 2 gis Hans Kristiansen dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens LNF sone 2 for oppføring av naust på gnr 60 bnr 16
Akkarvik.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Hans Kristiansen byggetillatelse for
oppføring av naust på gnr 60 bnr 16 Akkarvik
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

83/12 Årviksand: klage på formannskapsvedtak 74/12 ang dispensasjon for
oppføring av fritidsbolig gnr 64 bnr 121
Teknisk sjefs innstilling
Ved gjenomgang av klagen kan en ikke se at det fremkommer nye momenter som gjør at
vedtaket omgjøres.
Vedtak i formannskapssak 74/12 opprettholdes.
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, innvilges søknad om dispensasjon fra Pbl
§ 1-8 og kommuneplanens arealdel LNF - sone 2 for oppføring av fritidsbolig på gnr 64
bnr 121.
Dispensasjonen gis med forbehold om at kravene til grunnforhold Iht. PBL § 28-1
innfris. Det må fremlegges en grunnrapport som konkluderer med at byggegrunnen er
sikker.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

84/12 Maursund: søknad om dispensasjon fra avstand til vegmitt til veggliv
samt byggetillatelse på gnr 51 bnr 40
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19- 2 gis Arne Lien dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 samt å oppføre garasje 3,5 meter fra vegmidt fra kommunal veg på
eiendom gnr 51 bnr 40.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20.2 gis Arne Lien byggetillatelse for oppføring av
garasje på gnr 51 bnr 40.
Tillatelsen er gitt med forbehold om at det ikke er tillat å parkere mellom bygningskroppen og
vegen på gnr 51 bnr 40.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Fellesforslag nytt punkt
Tillatelsen gis med forbehold om at tiltakshaver underskriver en erklæring om at skader som
forvoldes på bygningen grunnet brøyting og annet veivedlikehold er tiltakshavers ansvar.
Vedtak:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

85/12 Forståelse av delegasjonsreglement ang behandling av byggesaker.
Rådmannens innstilling
Ingen innstilling
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Fellesforslag:
Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens tolkning av delegasjonsreglementet i den type
saker som er drøftet i saksfremlegget
Vedtak:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

86/12 Ulovlighetsoppfølging av bygningstiltak som er igangsatt uten gyldig
byggetillatelse.
1

Gebyrreglementet for Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling
Byggetiltak som er igangsatt uten gyldig byggetillatelse skal forfølges så lang det lar seg gjøre
innefor de tidrammer og kapasitet som er tilgjengelig på byggesaksavdelingen.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) på vegne av SV, SP og KP.
Rådmannen har i dag de fullmakter de trenger i delegasjonsreglementet.
Det holdes et seminar / foredrag med næringsliv og politikere med fokus på PBL.
Vedtak:
Votering: rådmannens innstilling mot forslaget:
- forslaget enstemmig vedtatt.

87/12 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Ad sak 57: Strandveien 38: søknad om forlenget gyldighet av rammetillatelse gnr 70 bnr 1.
Forslag fra Vidar Langeland (FRP)
Gis rammetillatelse for ett år til.

Vedtak:
Ad sak 57: Votering over forslaget:
Forslaget ble støttet av en stemme og falt.
Referatsakene anses referert og behandlet.

RS 42/12 Nedre Ringveg 14: søknad om bruksendring av garasje til soverom
gnr 69 bnr 421
RS 43/12 Svar - støtte for kjøp av hjertestarter.
RS 44/12 Strandveien 51: søknad om igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 244
RS 45/12 Hytte Kobbepollen; søknad om endring av gitt byggetillatelse i
2007.
RS 46/12 Severin Steffensensvei 44: søknad om oppføring tilbygg på gnr 69
bnr 405
RS 47/12 Uløybukt: søknad om tiltredelse i massetak gnr 44 bnr 2.
RS 48/12 Simavåg: søknad om oppføring av gjestehytte på gnr 53 bnr 1.
RS 49/12 Klaus Dreyersvei 24: søknad om oppføring av tilbygg samt
dispensasjon fra grav om takvinkel gnr 69 bnr 398
RS 50/12 Svar - synshemmede i Nord-Norge trenger din hjelp.
RS 51/12 Søknad om opparbeiding av eksisterende fotballgressbane til
kunstgressbane gnr 69 bnr 1 fnr 595
RS 52/12 Søknad om midlertidig brukstillatelse
RS 53/12 Ørneveien 1: søknad om bruksendring av 2 etg til bruk som en del
av den øvrige barnehagen gnr 69 bnr 532
RS 54/12 Søknad om midlertidig brukstillatelse
RS 55/12 Nordveien 28: søknad om oppføring av vinterhage og riving av
tilbygg gnr 69 bnr 791.
RS 56/12 Vorterøya: søknad om bruksendring for bolig med bolignummer
402907
RS 57/12 Strandveien 38: søknad om forlenget gyldighet av rammetillatelse
gnr 70 bnr 1
RS 58/12 Strandveien 40: søknad om ansvarsrett - Trappeheis gnr 69 bnr 3

RS 59/12 Arnøyhamn: gjenmoppbygging av enebolig på gnr 57 bnr 99 og 11
RS 60/12 Arnøyhamn: søknad om oppføring/supplering av kai/kaifront på
gnr 57 bnr 136 og 137
RS 61/12 Deling av eiendommen 64/12 i Årviksand
RS 62/12 Orientering om den økonomiske situasjonen
RS 63/12 Kveldsolveien 15: søknad om oppføring av veranda (carport) og
inngangsparti gnr 69 bnr 1 fnr 495
RS 64/12 Tiltakspakke for å bringe balanse i Økonomi - drift av buss, båt og
ferge
RS 65/12 Malenaveien 5: Søknad om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 610
RS 66/12 Strandveien 5: søknad om endring av tillatelse gnr 69 bnr 154.
RS 67/12 Severin Steffensensvei 42: søknad om forlengelse av midlertidig
brukstillatelse gnr 69 bnr 805.
RS 68/12 Komité for TV-aksjonen 2012
RS 69/12 Alkeveien 1: ferdigattest bolig gnr 69 bnr 797

88/12 Lauksletta: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8
samt byggetillatelse for oppføring av tilbygg gnr 66 bnr 69
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Ingar Skoglund dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens LNF område sone 2 for oppføring av garasje på gnr
66 bnr 69.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Ingar Skoglund byggetillatelse for oppføring
av garasje på gnr 66 bnr 69.
Tillatelsen gis med forbehold om at Statens vegvesen sine vilkår gitt i dispensasjonstillatelsen
av 24.07.2012 oppfylles.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

89/12 Anmodning om utbetaling av Lerøymidler til Skjervøy Idrettsklubb.
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy Idrettsklubb innvilges kr.200.000,- (Lerøymidler) som øremerkes
dugnadsarbeidet ved bygging av kunstgressbanen. Beløpet finansieres ved reduksjon av
tilsvarende beløp kr. 200.000 fra prosjekt 9: Lekeplass på følgende måte:
Skjervøy kommunes tusenårsmidler reduseres med kr. 100.000,- til kr.19.500,Tilskudd fra utviklingsfondet reduseres med kr.100.000,- til kr. 14.850,2. Kr. 200.000 søkes innarbeid i økonomiplanen til prosjekt 9 Lekeplass fra 2013 for å
dekke tilsvarende reduksjoner i pkt.1
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Administrativ endring:
- Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak
Vedtak:
Med administrativ endring: innstillingen enstemmig bifalt.

