Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
09.11.2015
10:15 – Møtet hevet 17:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ørjan Albrigtsen
ORDFØRER
Irene Toresen
VARAORDFØRER
Torgeir Johnsen
MEDL
Ingrid Lønhaug
MEDL
Vidar Langeland
MEDL
Reidar Mæland
MEDL
Øystein Skallebø
MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Vidar Langeland (PS 74/15)
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Arne Nilssen (PS 74/15)
Vidar Langeland

Representerer
KRF/KP
AP
SP
SV
FRP
H
AP

Representerer
FRP

Representerer
FRP

Merknader til innkallingen: Ingen – Møtet lovlig satt.
Merknader til sakslisten:
- Håvard Høgstad og Roy Waage fra samferdselsutvalget kommer for å orientere om
status.
- Teknisk sjef vil orientere om dieselutslippet i indre havn.
- Spørsmål fra Vidar Langeland(FRP) og Ingrid Lønhaug(SV)
- Vidar Langeland(FRP) ønsker en habilitetsvurdering av seg selv til sak 74/15
- Ordføreren vil ha en orienteringsrunde om gjeldene saker.
 Med merknader, sakslisten godkjent.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Kjell-Ove Lehne
Teknisk sjef
Tommy Hansen
Helse- og omsorgssjef
Espen Li
Økonomisjef
Sissel Moksnes
Fagforbundet
Kathrine Kaasbøll Formannskapssekretær
Hanssen

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

Øystein Skallebø

Torgeir Johnsen

Dieselutslipp i indre havn
Teknisk sjef orienterer i saken.
Rettsaken starter 23.november og skal vare i en uke. Teknisk sjef vil være kommunens
representant i saken.
Orientering strategi for samferdselsutvalget
Roy Waage og Håvard Høgstad orienterte om oppgaven til samferdselsutvalget, samt status for
arbeidet.
Ordfører konkluderer med at rådmann, ordfører og varaordfører skal vurdere finansiering for en
rapport som kartlegger det eksisterende samferdselstilbudet samt behov. Dette skal være klart til
formannskapsmøtet 30. november 2015.
Orienteringsrunde: Påløpende saker i Skjervøy kommune
Ordfører orienterer om status fiskerikontoret på Skjervøy, konstitueringen av regionrådet og
gjennomføringen av politikeropplæringen.
Ordføreren ønsker å få klart til neste formannskap en gruppe som skal jobbe med å få klar en
havneforskrift.
Spørsmål fra Ingrid Lønhaug(SV) angående oppslag i media om vold på Skjervøy tettsted
Rådmann, Ordfører og Helse- og omsorgssjefen orienterte i saken. Politiet har vært i kontakt
med kommunen. Kommunen vil innkalle til politiråd for å finne en løsning og drive
forebyggende arbeid.
Spørsmål fra Vidar Langeland(FRP)
 Er det prosedyre for festeavgifter for festeavgifter for næringseiendommer ved utløp
av kontrakter eller eierskifte?
Teknisk sjef orienterte i saken. Et kommunestyrevedtak fra 28.02.2007 slår fast festeavgiftene.


Hvordan skal punkt 2 og 3 i kommunestyrevedtaket på forvaltningsrevisjonen av
Skjervøy Fiskeriutvikling følges opp?

Rådmannen orienterte i saken, kommunens advokat fikk den 29.10.2015 oversendt alle papirer i
saken. Styret i eiendomsselskapet ønsker et møte men alle eierne, dette møtet vil finne sted i
forbindelse med neste formannskapsmøte 30. november 2015.
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Orientering om budsjett og økonomiplan 2016-2019
Status renovering av ungdomsskole og idrettshall

71/15 Supplering av medlem i arbeidsgruppe "Kommunereform" 2015/71
Saksprotokoll i Formannskap - 09.11.2015
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arbeidsgruppa som er nedsatt for å arbeide med kommunereformen suppleres med én
tillitsvalgt, slik at de ansatte også er representert.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak.
Arbeidsgruppa som er nedsatt for å arbeide med kommunereformen suppleres med én
tillitsvalgt, slik at de ansatte også er representert.

72/15 Videreføring av Nord-Troms Friluftsråd 2015/597
Saksprotokoll i Formannskap - 09.11.2015
Behandling:
Innstillingen vedtatt mot en stemme.
Vedtak:
1.

Med utgangspunkt i de positive erfaringer som er gjort med interkommunalt
samarbeid om friluftsliv, siden Nord-Troms Friluftsråd ble etablert høsten 2014, vil
Skjervøy kommune tilrå at samarbeidet videreføres.

2.

Nord-Troms Friluftsråd vil fortsatt bestå av kommunene Kvænangen, Kåfjord,
Nordreisa og Skjervøy. Dersom det skulle vise seg aktuelt og ønskelig, vil
Friluftsrådet stille seg positiv til å inngå dialog og samarbeid med andre kommuner,
enten i Troms eller Finnmark.

3.

Medlemskontingenten for 2016 fastsettes til kr 12,- pr. innbygger.

4.

Det oppnevnes et politisk valgt styremedlem med varamedlem til friluftsrådets styre
for valgperioden 2016-2019 av kommunestyret i møtet 16. desember 2015.

5.

Rådmann i medlemskommunene oppnevner administrativ representant til
friluftsrådets styringsgruppe.

Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slik innstilling:
1. Med utgangspunkt i de positive erfaringer som er gjort med interkommunalt samarbeid om
friluftsliv, siden Nord-Troms Friluftsråd ble etablert høsten 2014, vil Skjervøy kommune
tilrå at samarbeidet videreføres.
2. Nord-Troms Friluftsråd vil fortsatt bestå av kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og
Skjervøy. Dersom det skulle vise seg aktuelt og ønskelig, vil Friluftsrådet stille seg positiv til
å inngå dialog og samarbeid med andre kommuner, enten i Troms eller Finnmark.
3. Medlemskontingenten for 2016 fastsettes til kr 12,- pr. innbygger.
4. Det oppnevnes et politisk valgt styremedlem med varamedlem til friluftsrådets styre for
valgperioden 2016-2019 av kommunestyret i møtet 16. desember 2015.
5. Rådmann i medlemskommunene oppnevner administrativ representant til friluftsrådets
styringsgruppe.

73/15 Felles turkart for Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
2015/597
Saksprotokoll i Formannskap - 09.11.2015
Behandling:
Innstillingen vedtatt mot en stemme.
Vedtak:
1. Skjervøy Formannskap er positiv til at det utarbeides turkart for de 4 Nord-Tromskommunene. Det forutsettes at kartprosjektet ikke gir kommunene kostnader ut over
medlemskontingenten til friluftsrådet.
2. Søknad om spillemidler fremmes av vertskommunen for Nord-Troms Friluftsråd,
Skjervøy kommune. Medlemskommunene tar kartprosjektet med i tiltaksprogrammet for
kommuneplanene for idrett, friluftsliv og fysisk.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
1. Skjervøy Formannskap er positiv til at det utarbeides turkart for de 4 Nord-Tromskommunene. Det forutsettes at kartprosjektet ikke gir kommunene kostnader ut over
medlemskontingenten til friluftsrådet.
2. Søknad om spillemidler fremmes av vertskommunen for Nord-Troms Friluftsråd,
Skjervøy kommune. Medlemskommunene tar kartprosjektet med i tiltaksprogrammet for
kommuneplanene for idrett, friluftsliv og fysisk.

74/15 Søknader om akvakulturtillatelse for matfisk på ny lokalitet "Haukøy
Øst" - Eidsfjord Sjøfarm AS - Marine Harvest Norway AS 2015/1226
Saksprotokoll i Formannskap - 09.11.2015
Behandling:
Habilitetsvurdering av Vidar Langeland(FRP): Vidar Langeland trer ut mens vurderingen pågår.
Vurdert ut fra forvaltningsloven § 6e andre ledd:
«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å
treffe avgjørelse i en forvaltningssak når han leder eller har ledende stilling i, eller er
medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken. Dette gjelder
likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig
eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det
offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.»
Grunnet sin stilling som leder for slakteriet i Arnøy Laks AS, som har et samarbeid med
Eidsfjord Sjøfarm AS er Vidar Langeland(FRP) enstemmig erklært inhabil, og trer til side mens
saken behandles.
Arne Nilssen(FRP) trer inn som vara i saken.
Forslag til ny innstilling fra formannskapet:
- Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune at
søknadene fra Eidsfjord Sjøfarm AS og Marine Harvest Norway AS oppfyller alle vilkår
iht. gjeldene lovverk. Akvakulturloven § 15 pkt. a (vedtatte arealplaner etter plan- og
bygningsloven) og § 6 pkt. a (vilkår for tildeling). Samt kystsoneplan for Nordreisa og
Skjervøy kommune 2014-2026.
Ut fra en helhetsvurdering gjort i saken finner formannskapet å kunne anbefale positiv
behandling av Eidsfjord Sjøfarm AS’s søknad på tildeling av ny oppdrettslokalitet på
«Haukøy Øst».
Votering:
- Forslaget til formannskapet mot teknisk sjefs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune at søknadene
fra Eidsfjord Sjøfarm AS og Marine Harvest Norway AS oppfyller alle vilkår iht. gjeldene
lovverk. Akvakulturloven § 15 pkt. a (vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven) og § 6
pkt. a (vilkår for tildeling). Samt kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommune 2014-2026.
Ut fra en helhetsvurdering gjort i saken finner formannskapet å kunne anbefale positiv
behandling av Eidsfjord Sjøfarm AS’s søknad på tildeling av ny oppdrettslokalitet på «Haukøy
Øst».

Teknisk sjefs innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne
anbefale positiv behandling av søknadene om ny oppdrettslokalitet på ”Haukøy Øst”.
Det tas ikke stilling til om hvem som, Eidsfjord Sjøfarm AS eller Marine Harvest Norway AS,
skal få tildelt lokaliteten «Haukøy Øst».

75/15 Søknad om deling av driftsenheten gnr 59 bnr 1 i Langfjorden på
Arnøya 2015/1199
Saksprotokoll i Formannskap - 09.11.2015
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet viser til søknad fra Åsmund Pedersen og godkjenner fradeling av areal med
bolighus, garasje og naust fra eiendommen gnr. 59 bnr. 1 i Skjervøy kommune som omsøkt. Jfr.
jordlovens §§ 9 og 12.
Det settes følgende vilkår i henhold til jordlovens § 8, om driveplikt:
Det dyrka og dyrkbare arealet som ligger på eiendommen 59/1 leies ut eller selges til
landbruksformål.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det meste av den dyrka jorda på eiendommen, med
fjøsbygning, allerede er leiet ut til landbruksformål til Elin Einarsen, 9192 Arnøyhamn.
Teknisk sjefs innstilling
Formannskapet viser til søknad fra Åsmund Pedersen og godkjenner fradeling av areal med
bolighus, garasje og naust fra eiendommen gnr. 59 bnr. 1 i Skjervøy kommune som omsøkt. Jfr.
jordlovens §§ 9 og 12.
Det settes følgende vilkår i henhold til jordlovens § 8, om driveplikt:
Det dyrka og dyrkbare arealet som ligger på eiendommen 59/1 leies ut eller selges til
landbruksformål.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det meste av den dyrka jorda på eiendommen, med
fjøsbygning, allerede er leiet ut til landbruksformål til Elin Einarsen, 9192 Arnøyhamn.

76/15 Klage på formannskapsvedtak 50/15 datert 07.09.15 2015/179
Saksprotokoll i Formannskap - 09.11.2015
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klagen er innkommet i rett tid.
Klagen tas ikke til følge.
Teknisk sjefs innstilling
Klagen er innkommet i rett tid.
Klagen tas ikke til følge.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jakobi byggetillatelse for oppføring
av grillhytte på gnr 69 bnr 791. Tillatelsen gis med forbehold om at grillhytten flyttes 8
meter fra nabobygg eller at grillstuen sikres ved at bygget må være ihht EI 30
konstruksjon.
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakobi byggetillatelse for
oppføring av påbygg og tilhørende trapp samt gangbro.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven m/forskrifter må campingvogna fjernes da
denne ikke er plassert ihht nevnte lov.
Med hjemmel i Veiloven § 42 avslås søknaden fra Jakobi om ny avkjørsel samt at det
gis påbud om at den allerede bygde avkjørselen stenges.

77/15 Deling av eiendommen gnr. 56 bnr. 3 på Arnøya 2015/1190
Saksprotokoll i Formannskap - 09.11.2015
Behandling:
Innstillingen enstemmig bifalt.
Vedtak:
Søknad om fradeling av en tomt på ca 5,6 da fra eiendommen 56/3 på Arnøya godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser.
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknad om fradeling av en tomt på ca 5,6 da fra eiendommen 56/3 på Arnøya godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser.

78/15 Deling av eiendommen 59/1 i Langfjord 2015/1199
Saksprotokoll i Formannskap - 09.11.2015
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om fradeling av en tomt på ca 2000 kvm fra eiendommen 59/1 i Langfjorden på Arnøya
godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser.
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Søknad om fradeling av en tomt på ca 2000 kvm fra eiendommen 59/1 i Langfjorden på Arnøya
godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser.

RS 71/15 Referat /
RS 72/15 Søknad om endring av tildeling av dyr 2015/675
RS 73/15 Havnegata: Søknad om oppføring av lagerbygg - gnr 69 bnr 850 2015/1253

