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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.

Geir Helgesen

Elin Johannessen

Kolbein Simonsen

Uttalelse fra Driftsutvalget i møte 19.10.09
Følgende uttalelse stiles til kommunestyret i Skjervøy angaende delegasjon i.h.h.t Plan- og
bygningsloven (Pbl):
I forbindelse med revidering av delegasjonsreglementet i Skjervøy kommune ønsker
Driftsutvalget at delegasjonsreglementet blir mer detaljert og klarlagt med tanke på hvilke saker
som skal behandles av Driftsutvalget.
Driftsutvalget i Skjervøy har den oppfatning at delegasjon av saker til behandling i.h.h.t Pbl ma
tilfalle Driftsutvalget i større grad enn tidligere.
Det har vært uklare delegasjoner som har ført til tvil om saker skal behandles av formannskapet
(planutvalget) eller Driftsutvalget. Dette fører til en mindre kontinuitet i tankegangen og vil gå ut
over likebehandlingen av saker.
Driftsutvalget mener at de fleste avgjørelser innenfor Pbl hører med til Driftsutvalget. Det som
fortsatt naturlig hører inn under planutvalget er igangsetting av reguleringsplaner og større
planspørsmål. Her må imidlertid Driftsutvalget være en høringspart.
Driftsutvalget fremmer krav om at kommunestyret tar hensyn til dette under behandling og
vedtak av nytt delegasjonsreglement for Ski ervøy kommune.

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 31/09

Godkjenning av møteprotokoll

PS 32/09

Inntrekking av tilskuddsmidler tilskudd til
spesielle miljøtiltak i jordbruket

2009/7351

PS 33/09

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
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-

-

TEMA FOR DAGEN:
Asle Amundsen møter for å orientere om viltforvaltningen.
Ønske som kom fram i forrige møte, om gjennomgang av dispensasjoner
i forhold til
motorferdsel i utmark,
blir utsatt til vi far oversendt rapporten, etter befaring av Engenesveien utført
av Troms
Fylkeskommune, Kulturetaten.

PS 3 1/09 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Skjervøy Drifts utvalg 03.09.2009
—

Behandling:

Vedtak:
Protokollen er enstemmig vedtatt

PS 32/09 Inntrekking av tilskuddsmidler
jordbruket

-

tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Teknisk sjefs innstilling:
Drifisutvalget gjør slikt vedtak:
Drifisutvalget i Skjervøy viser til tidligere vedtak i formannskapssak 120/06
, hvor det ble gitt
tilsagn om kr. 15.000,- i tilskudd for oppsetting av sperregjerde for sau mot
bebyggelsen i
Taskeby på Kågen og til brev bra Arnøy Sankelag BA av 03.07.09. Driftsu
tvalget godkjenner at
dette tilskuddsbeløpet inndras og overføres til bruk på søknader om tilskudd
for spesielle
miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Skjervøy
kommune i 2009.

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 33/09 Søknad om tilskudd til spesielle miljotiltak i jordbruket Vorterøy
Bygdelag
-

Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget i Skjervøy viser til søknad om tilskudd for renovering av kai-fundamentet under
verneverdige bygninger som tidligere besto av fiskebruk, post og butikk på Vorterøya og
innvilger kr. 35.000,- til omsøkte tiltak. Pengene tas av tildelte midler Skjervøy kommune er
stilt til disposisjon gjennom forvaltningen av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2009
og inntrekte midler fra 2006.
Utbetaling kan foretas når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr. 10.000,- kan det
foretas delutbetaling etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake
til arbeidet er fullført og sluttrapport og regnskap foreligger.
Tilskuddet kan kreves betalt tilbake, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid
med forutsetningene for innvilget tilskudd.
Arbeidsfrist: 3 1.12. 2012.
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 34/09 Søknad om tilskudd til spesielle mijøtiltak i jordbruket på Haugnes
Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget i Skjervøy viser til søknad om tilskudd for rydding og beitepussing av i alt 30 daa
gjengroddejordvoller på eiendommen 58/10 beliggende på Haugnes og innvilger kr. 4.500,- i
tilskudd til omsøkte tiltak. Pengene tas av tildelte midler Skj ervøy kommune er stilt til
disposisjon gjennom forvaltningen av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2009 og
inntrekte midler fra 2006.
Utbetaling kan foretas når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd under kr. 10.000,- kan
det ikke foretas delutbetaling. Når tiltaket er gjennomført må sluttrapport og regnskap for
tiltaket foreligge før utbetaling skjer.
Tilskuddet kan kreves betalt tilbake, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid
med forutsetningene for innvilget tilskudd.
Arbeidsfrist: 31.12. 2011.
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 35/09 Søknad om spesiell tilskudd for skjøtseltiltak i skog i Skjervøy
kommune

Teknisk sjefs innstilling:
Drifisutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget i Skjervøy viser til søknad og skogbefaringsrapport foretatt på Skjervøy i 2004 og
innvilger kr. 25.500,- i tilskudd for gjennomføring av spesielle tiltak i nærings- og miljøtiltak i
skogbruket. Pengene tas av tildelte midler Skjervøy kommune er stilt til disposisjon gjennom
forvaltningen av spesielle nærings- og miljøtiltak i skogbruket og inntrekte midler fra 2006.
Utbetaling kan foretas når tiltakene er gjennomført. For engangsbeløp over kr. 10.000,- kan det
foretas delutbetaling etter hvert som tiltakene gjennomføres. Minst 25 % av tilskuddet holdes
tilbake til arbeidet er fullført og sluttrapport og regnskap foreligger.

Tilskuddet kan kreves tilbake, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med
forutsetningene for innvilget tuilskudd.
Arbeidsfrist: 31.12. 2011.
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 36/09 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 66/34
Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget viser til søknad om konsesjon og innvilger konsesjon til Ole Petter Pedersen for
erverv av eiendommen gnr. 66 bnr. 34 i Skjervøy kommune som søkt.
Det settes vilkår om at søkeren forpliktes å bebo eiendommen i minst fem år sammenhengende,
fra det tidspunkt konsesjon innvilges.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at søkeren skal bebo eiendommen. Den har vært ute av
landbruksmessig drift i over 30 år, men søkeren har sagt seg villig til bortleie dersom noen
ønsker å bruke eiendommen i landbruksmessig sammenheng. I tillegg har eiendommen dårlig
fjøsbygning, noe som gjør en eventuell framtidig drift mer usikker siden de produktive
arealressursene er små på eiendommen.
Kjøpesummen aksepteres.

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
En stemme mot innstillinga, 5 stemmer for innstillinga

PS 37/09 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 47/3 på Vorterøya
Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget viser til søknad om konsesjon og innvilger konsesjon til Rigmor Marie Holmberg
for erverv av eiendommen gnr. 47 bnr. 3 i Skjervøy kommune til fritidsformål som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen og området på vestsiden av Vorterøya er
fraflyttet. Eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse, både på grunn av små
produktive arealer som nå er gjengrodd og at eiendommen er uten vegforbindelse.
Kjøpesummen aksepteres.
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 38/09 Søknad fra Kågen Utmarksiag og Kågen Grunneierlag om ekstra
kvote for felling av elg på Kågen
Teknisk sjefs innstilling:
Drifisutvalget gjør slikt vedtak:
Driftsutvalget viser til søknadene om ekstra tildeling av elg på Kågen og til saksutredningen og
innvilger slik ekstra tildeling:
Kågen Utmarksiag 2 dyr, fordelt i valgritt og i kalv
Kågen Grunneierlag i valgfritt dyr
Jaktiagene må kunne stille, eller ha avtale om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore
opp dyr ved eventuell skadeskyting.

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Behandling:
Forslag fra Rita Mathiesen SV:
Driftsutvalget ønsker at det foretas en mer nøyaktig telling av dyr om våren, før tildelingen
skjer.
Driftsutvalget ønsker videre at det kun skal foretas en tildeling i året.

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt
Forslaget fra Rita Mathiesen:
Enstemmig vedtatt

PS 39/09 Søknad om dispensasjon Moserabben 2
-

Teknisk sjefs innstilling
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Iht. vurderinger i dette saksfremlegg, og Pbl § 19-2, innvilges dispensasjon for
utnyttelsesgrad som omsøkt i søknad om dispensasjon.
2. Iht. vurderinger i dette saksfremlegg, og Pbl § 19-2, innvilges dispensasjon for
byggelinje, som omsøkt i søknad om dispensasjon. Byggelinje kan brytes mot Rønning
Østgårdsvei med 2 meter.
3. Til dispensasjoner innvilget i punkt i og 2 ovenfor, settes følgende vilkår, jfr. Pbl 19-2:
§
Tiltaket
a)
skal oppføres innenfor eiendomsgrensene til eiendommen 69/608
b) Tiltakets plassering, mot Moserabben skal være slik at det ligger på linje med bolighuset på
eiendommen.
c) Eventuell skade som oppstår på tiltaket, som følge av snøbrøyting av kommunal vei o.l. er
tiltakshavers ansvar mht. kostnader og reparasjon. Tiltaket skal vedlikeholdes og ivaretas av
tiltakshaver iht. gjeldende bestemmelser gitt i og i medhold av Pbl

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 40/09 Søknad om dispensasjon

-

Eideveien 6, Gnr 69, Bnr 524

Teknisk sjefs innstilling
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Iht. Pbl § 19-2, og i tråd med vurderinger i denne sak, innvilges dispensasjon
fra
reguleringsbestemmelse 1.4 vedr byggegrense. Omsøkte tiltak kan bryte regulert
byggegrense med 3 meter.
2. Det stilles som vilkår, jfr. Pbl § 19-2, første ledd, at eventuell skade på tiltake
t, som
følge av tiltakets plassering i forhold til snørydding o.l., er tiltakshavers ansvar
mht.
reparasjon og kostnader.
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 41/09 Søknad om dispensasjon øvre Ringvei 21
Teknisk sjefs innstilling
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Iht. Pbl § 19-2 og vurderinger gjort i denne sak, innvilges dispensasjon for
utnyttelsesgrad, som omsøkt.
2. Iht. Pbl § 19-2, første ledd, siste setning, settes det som vilkår at dispensasjon gitt i punkt
1, frafaller dersom det, ved nabovarsling, innkommer innvendinger til tiltaket.

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 42/09 økonomirapport med regulering, høst 2009, teknisk sektor
Teknisk sj efs innstilling
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
Økonomirapporten tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner
dekning av de behov som fremkommer fra skjema 2.
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 43/09 økonomiplan 2010-2013, drift, teknisk sektor
Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret har vedtatt økonomiske rammer for teknisk etat i økonomiplanperioden.
I ramma ligger rammekutt for etaten med kr. 350 000,- i 2009, kr. 478 000,- i 2010 og 11
Driftsutvalget vedtok en konkretisering av rammekutt for 2009 slik:
Kr 250 000,- endring av skolestruktur og kr. 100 000,- redusert vedlikehold bygg!
boliger.
For 2010 og 2011 kr. 378 000,- endring av skolestruktur og kr. 100 000,- redusert
vedlikehold bygg! boliger.
2. Driftsutvalget vedtar nedenforstående prioriteringer med prioritering fra og med i til og
med 5 som “må”- tiltak.

X 1000
Prioritet Tiltaksnavn

1
2
3
4
5

Lønn og pensjon
Vedlikehold av
Strandveien 31 c,d,e
Utd. brannkonstabler
Havnebetjent
Skanner

2010

2011

2012

2013

25

25

25

25

70
0
50

170
0

0

0

2011

2012

2013

200

200

200

50

50

50

3. Driftsutvalget vedtar øvrige tiltak prioritert i tabell under.

Prioritet Tiltaksnavn
6
Kontormøbler
7
Grøntvedlikehold
8
Tak kulturhuset
9
Tak Arnøyhamn skole
10
Vedlikehold Sandvågvn
11
Skøytebanen
12
Rådhustaket
13
Miljøgruppe
14
Maling Rådhuset
15
Oppgradere varmeanlegg

2010
15
200
2 000
250
450
75
650
50
200
350

350

16
17
18
19
20

Amøyhamn skole
Aluminiumsdørk
Rep. av skap
Fotocellestyring
Utbedringrekkverk
Asfalt

50
60
100
80
i 300

100

100

1 300

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt

PS 44/09 økonomiplan 2010-2013, investering, teknisk sektor

Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget vedtar nedenforstående prioriteringer:

Prioritering
i
2
3
4
5
6
7
8
9

Tiltaksnavn

2010

2011

xj000
2012

2013

Landfester Sandvågen
Kloakkrenseanlegg
Bytte biler
One- Seven
Ventilasjon Amøyhamn
Ventilasjon Industrivn. 9
Vent. Skjervøy b. skole
Kantklipper
Bilhavn

100
5 000
i 200
250
i 500
600

0
0
350
i 000
0
0
0
0
0

0
0
350
0
0
0
0
0
0

0
0
350
0
0
0
0
0
0

500

300
200

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Behandling:
Forslag fra Kristin Dalheim SP:
Prioriteringslista sitt Pkt 5 og 7, settes som nr 3 og 4. De andre punktene skyves nedover.
Vedtak:
Forslag til ny prioriteringsliste enstemmig vedtatt.
Prioritering
i
2
3
4
5
6
7
8
9

Tiltaksnavn

2010

2011

2012

2013

Landfester Sandvågen
Kloakkrenseanlegg
VentilasjonArnøyhamn
Vent. SkIen/øy b. skole
Bytte biler
One- Seven
Ventilasjon Industrivn. 9
Kantklipper
Bilhavn

100
5 000
1500
i 500
1 200
250
600
300
200

0
0
0
0
350
i 000
0
0
0

0
0
0
0
350
0
0
0
0

0
0
0
0
350
0
0
0
0

PS 45/09 Referatsak
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg 19.10.2009
-

Vedtak:
Referatsakene er tatt til etterretning.

RS 33/09 Søknad om kjøring på Engnesveien 06.10.09
RS 34/09 Svar vedr. søkn om tillatelse ett trinn Kirkegårdsveien 19

