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PS 1/09 Orientering av ordføreren i møte 09.02.2009
Ordforerens innstilling

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Nergårdsaken:
Behandling:
Ordføreren henviser til utsendte dokumenter:
Oppdragsbekreftelse fra Simonsen.
Dokumenter fra formannskapet 08.12.08
Faks fra Simonsen: Hastesak konsesjonsvilkår knyttet til trålere i Skjervøy.
Leveringsplikt til Årvik for fartøy med torsketråltillatelse fra Årvikbruket AS
Uttalelse fra høringsnotat vedr. føringstilskuddet av fisk og skalidyr
Framtidig fiskeindustri i Skjervøy kommune
Søknad om godkjenning av midlertidig endring av konsesjonsbetingelser for 2
torsketrålkvoter
Saksutredning til kommunestyret 22.12.08
Leveringsplikt til Årviksand for fartøy med torsketråltillatelse svar fra Det kongelige
Fiskeri- og Kystdepartementet
Svar fra Det kongelige Fiskeri- og Kystdepartementet vedr. søknad om midlertidig
endring av konsesjonsbetingelser.
Faks fra Simonsen: Konsesjonsvilkårene knyttet til trålere i Skjervøy.
Innsyn til Nergårdsaken forespørsel fra Amulf Steffensen
Innsyn til Nergårdsaken skriv fra Ordføreren til Arnulf Steffensen.
E-mail fra Skaretfisk: Stopp i mottaket av fisk.
-

-

-

—

-

—

-

-

-

-

-

—

-

-

-

—

-

—

-

Svar fra departementet ang. konsesjonen ventes i løpet av denne uken.
Formannskapet debbaterte saken grundig.
Ordføreren fremmet følgende forslag til innstilling:
Formannskapet tar orienteringen vedrørende “Nergårdsaken” til etterretning.
Skjervøy kommune avventer svaret fra departementet angående konsesjonsvilkårene før saken
og henvendelser fra Nergård AS behandles av formannskapet og Kommunestyret.
Arnulf Steffensen, Ap, fremmet tilleggsforslag:
Ski ervøy kommune, vil fram til endelig behandling, arbeide for å få fram hvilke konsekvenser ei
endring av fiskeindustri på Skjervøy vil ha for:
den lokale fiskeflåte
den industri og servicevirksomhet på Skjervøy som er direkte avledet av flåte- og
fiskeindustriproduksjon på Skjervøy.
For Skjervøy som ett maritimt senter.
-

-

—

-

Vedtak:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Arnulf Steffensen fikk bare en stemme og falt.

Besøk av fylkesmannen i Kommunestyret:
Ordføreren orienterte om at Fylkesmannen i Troms vil besøke kommunestyret 6.mai 2009.

PS 2/09 Prinsippvedtak vedr. finansiering av Arnøy og Laukøyforbindelsen
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Skjervøy kommune ber om at Troms fylkeskommune prioriterer utredningen av Arnøy
og Laukøyforbindelsen.
2. Skjervøy kommune ber om at Troms fylkeskommune oppfordrer Statens vegvesen til å
prioritere utredningen av prosjektet så snart som mulig.
3. Skjervøy kommune gir en prinsipiell tilslutning til å åpne for en delfinansiering i form av
bompenger ved utbygging av Arnøy og Laukøyforbindelsen.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Arnulf Steffensen, AP, fremmer forslag til nytt pkt. 3:
Ski ervøy kommune finner det ikke riktig å gi tilslutning til delfinansiering av prosjektet i form
av bompenger.
Arnøyforbindelsen vil ut fra saksdokumentene og de prioriteringer som er foretatt først være
aktuell for NTP i planperioden 2018- 2027.
Før ett vedtak om positiv tilslutning til delfinansiering med bompenger kan foretas, må det
foreligge nærmere utredning for:
Trafikkgrunnlag.
Hva bompenger vil gi i netto tilskudd til prosjektet.
Hvor innkreving skal foretas, og dermed hvem og hva som vil bli omfattet av avgifta.
-

-

-

Forslag fra ordføreren:
Formannskapet bringer saken videre til kommunestyret for vedtak.

Vedtak:
Innstillingens pkt. i og 2 enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 3 ble satt opp mot AP sitt forslag til nytt pkt. 3.
Innstillingen fikk 5 stemmer, AP sitt forslag fikk 2 stemmer.
Saken blir fremmet for kommunestyret.

PS 3/09 Høring om forskrift bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i
Skjervøy kommune.
-

Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune slutter seg til foreslåtte Forskrift om kontrollområder for å
forebygge, bekjempe og begrense sykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) hos
akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Orientering fra Tor Nygaard, som for øvrig erklærer seg inhabil i denne saken.
Tor Nygaard ble enstemmig erklært inhabil.

Vedtak:
Innstillinga enstemmig bifalt.

PS 4/09 Deling av eiendommen 53/2 på Taskebyhalvøya
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slik innstilling:
Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pian- og
bygningslovens § 7 og 17-2 til fradeling av 600 kvm fra eiendommen 53/2 til oppføring av
hytte.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre
arealbruksinteresser.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig bifalt.

PS 5/09 Deling av eiendommen 52/1 i Taskeby
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og
bygningslovens § 7 og 17-2 til fradeling av to teiger fra eiendommen 52/1 som omsøkt.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal gjøres nye tiltak eller på annen måte vil
komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig bifalt.

PS 6/09 Søknad på tomt i Industriveien 28, Skjervøy
Teknisk sjefs innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Søknadene om tomt i Industriveien avslås.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at omsøkte tomt forbeholdes sjøretta virksomhet.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Nytt forslag fra Jern Cato Angell, FrP:
Fremlagte forslag til reguleringsendring av området i indre havn, blir godkjent som en mindre
vesentlig reguleringsendring.
Behandlingen av søknaden av tomt utsettes i påvente av omregulering.
-

Vedtak:
Teknisk sjefs innstilling vedtatt med 6 mot i stemmer som ble avgitt for FrP sitt forslag.

PS 7/09 Deling av eiendommen 66/44 på Lauksietta
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pian- og
bygningslovens § 7 og 17-2 til deling av eiendommen 66/44 som omsøkt.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre
arealbruksinteresser.
Saksprotokoll i Skjervoy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig bifalt.

PS 8/09 Samarbeid mellom Skjervøy kommune og Solovetskij distrikt
Rådmannens innstilling
Formannskapet tar vedlagte rapport til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Ingrid Lønhaug orienterer om prosjektet.

Vedtak:
Innstilling enstemmig bifalt.

PS 9/09 Overtakelse av drift og vedlikehold av privat vei fra Solstua til Hotell
Maritim
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommune overtar ansvaret for drift og vedlikehold av veien under følgende
forutsetninger:
1. Veien må opparbeides til en akseptabel veistandard med asfalt, veilys og tilfredsstillende
snuplass av dagens eiere av veien.
2. Som en midlertidig løsning påtar kommunen seg ansvaret for brøyting og strøing i
inneværende vintersesong.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Arnulf Steffensen erklærer seg inhabil i denne saken.
Steffensen ble enstemmig erklært inhabil.

Ordføreren fremmer ett tilleggsforslag til punkt 1:
En eventuell kommunal medvirkning må avklares etter særskilt søknad.

Jørn Cato Angell, FrP, fremmer forslag til punkt 3:
Skjervøy kommune skal også utrede andre kommunale veier som ikke brøytes på tettstedet
Skjervøy i dag, og kommer tilbake til planutvalget for endelig behandling.
Protokolltilførsel fra FrP:
Skjervøy FrP mener at ordføreren har misbrukt sin fullmakt som kommunestyret har gitt han,
når han bruker et hastevedtak § 3 og 13 i kommuneloven. Da det ikke er noe hast å vedta
denne saken før formannskapet 09.02.09.
-

Vedtak:
Innstilling med tilleggsforslag til pkt. 1 og nytt pkt. 3 enstemmig bifalt.

PS 10/09 Renovering av Skjervøy ungdomsskole supplering av plankomite
-

Radmannens innstilling

Saken fremmes uten innstilling fra rådmannen.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Per Bjørkestøl foreslås som leder av komiteen
Rita Mathiesen velges som medlem nr to.
Einar Lauritzen velges som varamedlem for begge representantene.
I stedet for utdanningsforbundets representant, Cissel Samuelsen, velges Per Arne Waagbø inn
som ansattes representant.
Dermed blir komiteen bestående av:
Rektor Arild Torbergsen
Per Arne Waagbø (ansattes representant)
Terje Tretten
Per Bjørkestøl (leder)
Rita Mathiesen
Vara for politikerne:
Einar Lauritzen.
Vedtak:
Enstemmig bifalt.

PS 11/09 Anke på søknad om tomt til sjøbuer
Radmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Forslag til innstilling fremmet av Roy Waage, KP, Ingrid Lonhaug, SV og Helge
Andersen, KrF:
1. Klagen på administrativt vedtak av 29.10.2008 tas ikke til følge
2. Planutvalget viser til ny skisse merket “Strømmeberget” og vil med utgangspunkt i
denne vurdere en omregulering av området. En eventuell omregulering ma imidlertid
ivareta kommunestyrets disponering av det øvrige areal i ytre havn jfr. vedtatt
fiskerihavneplan.

3. Planutvalget ber rådmannen igangsette revidering av reguleringspianen for ytre havn ibht
pbl. § 27 1. I denne sammenheng vurderes vedlagte idéskisse merket “Strømmeberget”
i medvirkning og i samarbeid med tiltakshaver.
—

Arnulf Steffensen, AP, fremmet følgende forslag:
Hotell Maritim AS far disponere omsøkte område i ytre havn til å etablere sjøbuer. Plassering av
området i henhold til søknaden og vedlagte idéskisse.
Skjervøy kommune foretar om nødvendig revidering av reguleringsplan for ytre havn for
innpass av sjøbueområdet til Hotell Maritim AS.
Hotell Maritim AS kan uavhengig av eventuell reguleringsendring igangsette planarbeidet.
Dersom det ikke foreligger byggesøknad fra Hotell Maritim AS innen 3 år fra vedtak, kan
området fritt disponeres av andre søkere.
Vedtak:
Prøvevotering:
6 stemmer avgitt for fellesforslaget fremmet av KP, SV og KrF,
i stemme avgitt for AP sitt forslag.
Endelig votering:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

PS 12/09 Prioritering av tiltak i forbindelse med regjeringens tiltakspakke
i

Pressemelding i

2

Pressemelding 2

3

Tiltakspakke for kommunesektoren

Rådmannens innstilling
Saken legges fram for drøfting! prioritering og videre innstilling til kommunestyret.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Nytt forslag fremmet av Ingrid Lønhaug, SV, Ørjan Albrigtsen, KV, og Helge Andersen,
KrF:
1. Formannskapet tar rådmannens tiltak til prioritering av tiltakspakken til orientering.
2. Formannskapet ber kommunestyret prioritere og igangsette ønskede tiltak.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

PS 13/09 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Referert og behandlet.
Vedtak:
Enstemmig.

RS 1/09 Forespørsel vedr. plikten til årlig rullering av okonomiplan
RS 2/09 Vedr. utbygging av Eidekroken barnehage
RS 3/09 Skjervøy Kommune Miljofyrtårn kommune
-

-

RS 4/09 Regnskapsavtale vedr.overtakelse av boligene i Skjervøy boligselskap As
RS 5/09 Innovasjon Norges samarbeidsavtaler med kommunene i troms 2009

PS 14/09 Reguleringsendring Strandveien 49/51
i

Regulering for Strandveien 49/51 overført fra Forum Winsak

2

Reguleringsplan Standveien 49 og 51

3

Kart

4

Høring av reguleringsplan

-

Rådmannens innstilling:
Planutvalget gjør følgende vedtak:
i. Planutvalget gir sin tilslutning til foreslåtte reguleringsplan for Strandveien 49 og 51.
2. Planutvalget ber om at kommunestyret egengodkjenner foreslåtte reguleringsplan for
Strandveien 49 og 51.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Lyngsmark på vegne av A-ring AS presenterer stedsutvikling som ett innspill til
reguleringsendring og evt. byggesak.
Formannskapet utveksler meninger og diskuterer bygningen. Det blir opp til driftsutvalget å
godkjenne bygningsutformelsen.
Vedtak:
Innstillinga enstemmig bifalt.

PS 15/09 Søknad om utvidelse av maksimalt tillatt biomasse på lokaliteten
Kåvika
i

Søknad fra Lerøy u/ vedlegg

2

Akvakulturtillatelse Kåvika fiskeridirektoratet
-

Rådmannens innstilling:
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune har ingen innvendinger til omsøkte utvidelse av maksimalt
tillatte biomasse på lokaliteten Kåvika og tilrår positiv behandling av søknaden.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig bifalt.

PS 16/09 Regulering over Isakeidet
Rådmannens innstilling:
I.h.h.t Plan- og bygningsloven § 27-1 ber planutvalget administrasjonen i Skjervøy kommune
om å igangsette reguleringsarbeid av området “Isakeidet” idrettsanlegget.
—

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig bifalt.

