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PS 14/09 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg

—

26.03.2009

Behandling:

Vedtak:
Protokoll fra møtet 26.03.09 enstemmig vedtatt

PS 15/09 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommene 57/5 og 7
beliggende i Arnøyhamn
Rådmannens innstilling
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget viser til søknad om konsesjon og innvilger konsesjon til Ellinor Antone Martinsen
og Martin Arnold Martinsen for erverv av eiendommen gnr. 57 bnr. 5 og 7 i Skjervøy kommune
som søkt, jf. konsesjonsloven § 1, 9 og 11.
Det settes følgende vilkår:
1. Bufè og rein må ikke hindres i beiting av utmarksarealene på eiendommene.
2. Det settes vilkår om at det dyrka arealet på eiendommene skal leies ut på langsiktig
skriftlig kontrakt til eventuelle nabobruk i drift.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommene har begrenset arealressurser for selvstendig
jordbruksdrift. Det er f.t. ingen andre bruk i Arnøyhamn med selvstendig jordbruksdrift.
Bolighuset opplyses å være i dårlig stand, og det må sannsynlig gjennomføres en større
påkostning, spesielt om den skal brukes til boligformål. Det er og vektlagt at datter til søkerne,
Renate Mosesen i 2008 ble innvilget konsesjon for erverv av eiendommene til samme formål.
Vedtaket kan påklages i hht. Forvaltningsloven. Eventuelle klage sendes skriftlig til Skjervøy
kommune innen 3-tre uker fra melding om vedtaket ble kjent.

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 25.05.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 16/09 Søknad om deling av eiendommen 49/5 på Vest Kågen
Rådmannens innstilling:
Drifisutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget i Skjervøy viser til jordiovens § 9 og 12 og godkjenner fradeling av 2,5 daa
annet uproduktiv areal på eiendommen gnr. 49 bnr. 5 i Skjervøy kommune for oppføring av
fritidshus som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen ikke berører produktive arealer i drift, og at
eiendommen og området ikke er bebodd etter at områdene på vestsiden av Kågen ble fraflyttet
for flere ti år siden.

Vedtaket kan påklages i hht. Forvaltningsloven. Eventuell klage sendes skriftlig til Skjervøy
kommune, Teknisk etat, 9180 Skjerøy innen 3-tre uker fra vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 25.05.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 17/09 Søknad om deling av eiendommen 64/42 i Årviksand
Rådmannens innstilling:
Drifisutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget i Skjervøy viser til jordlovens § 9 og 12 og godkjenner fradeling av 1,0 daa med
påstående bolighus bestående av annet areal og innmarksbeite på eiendommen gnr. 64 bnr. 42 i
Skjervøy kommune som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke har selvstendig drift og små ressurser
for slik drift og atjordstykket er vanskelig å utnytte på grunn av arronderingen. Siden arealet
består av innmarksbeite har arealet forholdsvis liten avkastningsevne.
Vedtaket kan påklages ihht. Forvaltningsloven. Eventuell klage sendes skriftlig til Skjervøy
kommune, Teknisk etat, 9180 Skjervøy innen 3-tre uker fra vedtaket ble mottatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 25.05.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 18/09 Felling av elg i Skjervøy kommune 2009
-

Rådmannens innstilling
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget viser til saksutredningen i forbindelse med fellingstilatelser på elg i Skjervøy i
2008 og innvilger følgende fellingstillatelser:
Kågen Utmarksiag 2 dyr, fordelt på i valgfri og i kalv
Kågen Grunneierlag 2 dyr, fordelt på i valgfri og i kalv
Nord-Uløy jaktlag 3 dyr, fordelt på i voksen okse, i voksen ku og 2 kalver
Jaktiagene må kunne stille, eller ha avtale om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore
opp dyr ved eventuell skadeskyting.
Vedtaket kan påklages i hht. Forvaltningsloven. Eventuell klage sendes skriftlig til Skjervøy
kommune, Teknisk etat, 9180 Skjervøy innen 3-tre uker fra melding om vedtaket ble mottatt.
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 25.05.2009
-

Behandling:
Det er feil i innstillinga:
Det riktige skal være: Nord- Uløy jaktiag 4 dyr

Vedtak:
Innstillinga, med endringen, enstemmig vedtatt

PS 19/09 Økonomirapport/ okonomiplan vår 2009, teknisk sektor
-

Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget gjør følgende vedtak:
1. økonomirapport for vår 2009 tas til etterretning
2. Drifisutvalget vedtar prioriteringer i tråd med prioriteringstabell, drift
3. Driftsutvalget vedtar prioriteringer i tråd med prioriteringstabell, investering
4. Driftsutvalget vedtak oversendes formannskapet som innspill til rullering av
økonomiplan
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 25.05.2009
-

Behandling:
Forslag fra Vidar Langeland:
Endringer til økonomiplan

—

prioriteringstabell

—

drift.

Tiltak 24 Planlegger slettes. Benytte eksisterende planresurser, som omstillingskonsulent og
personalkonsulent
Tiltak 22 Fornybar energi slettes
Tiltak 21 Tiltak mot måsen settes ned til kr. 30 000 til plukking av egg
-

—

—

—

—

—

Forslag til nytt pkt. 5 i innstillinga:
økonomiplan 2009-2012.
Driftsutvalget iverksetter en gjennomgang av hele teknisk etat, med formål å finne mulig
innsparings- og effektiviserings potensiale innen etatens virksomheter.

Vedtak:
Innstillingas pkt 1:
Innstillinga enstemmig vedtatt
Innstillingas pkt 2:
Votering av tiltakene:
Tiltak 24 Forslag fra Vidar Langeland mot innstillinga:
1 stemme for forsalget til Vidar Langeland, 6 stemmer for innstillinga.
-

Tiltak 22 Forslag fra Vidar Langeland mot innstillinga:
Vidar Langelands forslag 3 stemmer, 4 stemmer for innstillinga.
-

Tiltak 21 Forslag fra Vidar Langeland mot innstillinga:
Forslaget fra Vidar Langeland 6 stemmer, i stemme for innstillinga.
-

De andre tiltakene enstemmig vedtatt.
Innstillingas pkt 3:
Innstillinga enstemmig vedtatt
Innstillingas pkt 4:
Innstillinga enstemmig vedtatt
Forslag til nytt pkt 5.
Enstemmig vedtatt.

PS 20/09 Referatsak
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 25.05.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Referatsakene er tatt til etterretning.

RS 18/09 Inndraging av tillatelse
RS 19/09 Tilbaketrekking av tillatelse til drift

EVENTUELT
Kolbein Simonsen orienterte om “småkraftverk” i Skjervøy kommune.
Han og Teknisk sjef lager en oversikt over steder det er muligheter til etablering.
Dette legges frem under temaet på neste møte.

Forslag fra Nils Alm:
Driftsutvalget ønsker et temamøte om de klimautfordringer kommunen står ovenfor i kommende
ar.
Hva kan kommunen gjøre for å spare energi/legge om til alternativ energi?
Kan kommunen iverksette prosjekt som kan gjøre kommunen til en energiprodusent?
Vindkraft, bølgekraft, tidevannsstrøm, småkraftverk.

Jan Roger Johansen ønsker en redgjørelse fra ordføreren om hvilke saker som tilhører
formannskapet og hva som skal behandles i Drifisutvalget.
Ordføreren inviteres til neste møte.

Neste møte flyttes til første uka i september.
Asle Amundsen møter for å orientere om viltforvaltning.

