Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
29.06.2011
10:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Roy Waage
LEDER
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Ingrid Lønhaug
MEDL
Thor Nygaard
MEDL
Mona Jørgensen
MEDL

Representerer
SKKP
SKKP
SKSV
SKSP
SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Jørn Cato Angell
MEDL
Elisabeth Larsen
MEDL

Representerer
UAVHENGIG
SKKP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Vidar Langeland
Jørn Cato Angell
Helge Andersen
Elisabeth Larsen

Representerer
SKFRP
SKKRF

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista: brev fra SIK ved skiskyttergruppa delt ut ifm sak 61/11,
Lerøymidlene.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Frode Schultz
Fungerende rådmann
Magnar Solbakken
Formannskapssekretær

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.

Roy Waage

Thor Nygaard

Ingrid Lønhaug

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Politisk sak
PS 59/11

Maursund: Søknad om kai og flytebrygge samt
påbygg til naust

2011/1325

PS 60/11

Vurdering av tiltak - Rorbuanlegg i Ytre havn

2011/2463

PS 61/11

Anbefalt tildeling av Lerøy-midlene

2011/2279

PS 62/11

Referatsaker
Referat sak

RS 18/11

Svar - innspill endringer i båt- og bussrutene

2011/1675

RS 19/11

Utbedring av kryss mellom Fv. 866 og Fv 869 på
Kågen

2011/2170

Politisk sak
PS 59/11 Maursund: Søknad om kai og flytebrygge samt påbygg til naust
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Søknad om oppføring av kai og flytebrygge avslås. Dette med bakgrunn i at
plangrunnlaget for området ikke er godt nok grunnlag for å gi tillatelse. Dette med
hjemmel i Pbl 08 § 1-1 annet ledd. For å kunne gjennomføre slike tiltak, må det
gjennomføres planprosess – reguleringsplan i tråd med vurderinger gjort nedenfor.
2. En reguleringsplan med slikt formål må ivareta helhetlig vurdering av behov for kai og
flytebrygger for hele Maursund og beboerne/brukerne der.
3. Jf Pbl § 19-2, avslås søknad om påbygg til naust. Dette med bakgrunn i at omsøkte
tiltaks utforming ikke vil ivareta tradisjonell byggeskikk for naust i området og i
kommunen.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.06.2011
Behandling:
Forslag fra ordføreren:
-

Saken utsettes. Administrasjonen bes avklare sakens utfordringer med tiltakshaver og
berørte grunneiere.

Vedtak:
Forslaget vedtatt mot en stemme.

PS 60/11 Vurdering av tiltak - Rorbuanlegg i Ytre havn
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Jf Pbl 08 § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 2, bokstav a og b.
Omsøkte løsning for kjøreatkomst og biloppstillingsplasser ved hver enkelt rorbu kan
tillates. Dette med bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor, samt at det ikke bryter med
hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra.
2. Jf Pbl 08 § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 1.1, bokstav d, vedr.
takvinkel. Tiltaket kan oppføres som omsøkt med omsøkte takvinkler og takform. Dette
med bakgrunn i de vurderinger som er gjort nedenfor.
3. Løsning for kai foran rorbuer vurderes som en god løsning som ivaretar
reguleringsplanens bestemmelser og intensjoner.
4. Jf Pbl 08 § 19-2, settes det som vilkår, at det gjennomføres fradeling av eiendommen
snarest mulig. For at en Rammetillatelse kan være gyldig, må tiltakshaver stå som
hjemmelshaver til det aktuelle arealet. Eventuelle vilkår, som fremkommer ved fradeling
skal ivaretas.
5. Jf Pbl 08 § 19-2, settes som vilkår, at SØK/tiltakshaver fremlegger, senest ved søknad
om igangsetting, forpliktende fremdriftsplan. Slik plan skal vise når og hvordan
utbygging av tiltaket, som helhet skal skje

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.06.2011
Behandling:
Mona Jørgensen enstemmig erklært inhabil.
Forslag fra SV, Kp og Krf:
- Punkt 3 strykes
- Nytt punkt (5): Jf PBl 08 § 19-2 settes følgende vilkår til dispensasjoner gitt i punkt 1 og
2. Kommunen kan, dersom det i fremtiden blir aktuelt, føre opp sammenhengende kai
slik som reguleringsplanen legger opp til.
-

Vurdering/begrunnelse
o Intensjonen bak reguleringsplanen er blant annet at det skal være
sammenhengende kaifront, som skal ivareta kapasitet og tilgjengelighet mht
funksjonen allmenningskai. Omsøkte løsning ivaretar ikke dette.

Vedtak:
Punkt 1 og 2: enstemmig bifalt.
Punkt 3 strøket mot en stemme.
Punkt 4: enstemmig bifalt (som punkt 3)
Punkt 5: enstemmig bifalt (som punkt 4)
Nytt punkt 5: vedtatt mot to stemmer.

PS 61/11 Anbefalt tildeling av Lerøy-midlene
Kultur og undervisningssjefens innstilling
Skjervøy formannskap anbefaler Lerøy Aurora AS å fordele den økonomiske støtten på kr
250.000,- til idrett og kultur i Skjervøy kommune slik:



Kr 200.000,- til SIK fotballgruppa og SIK aldersbestemt fotball øremerket den nye
kunstgressbanen på Skjervøy.
Kr 50.000,- til Skjervøykorpset øremerket innkjøp av nye instrumenter til aspirantene.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.06.2011
Behandling:
Roy Waage enstemmig erklært inhabil (som leder av SIK).
Forslag fra KP, SV, Krf og SP:
-

Kr 200 000 til dekning av kapitalutgifter i 2012 i forbindelse med etablering av den nye
kunstgressbanen på Skjervøy.

-

Kr 50 000 til Skjervøykorpset øremerket innkjøp av nye instrumenter til aspirantene
(som innstillingen).

Protokolltilførsel fra Vidar Langeland:
Skjervøy Frp er meget kritisk til at flertallet vil ta gaven fra Lerøy Aurora og styrke
budsjettbalansen. Det som gjøres er at flertallet vil bruke gaven til å betale kommunens andel av
banen i 2012. Det reduserer finansieringen av prosjektet med tilsvarende beløp.
Vedtak:
Votering:
- Innstillingen 3 stemmer.
- Forslaget fikk 3 stemmer og ble vedtatt med ordførers dobbeltstemme.

PS 62/11 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.06.2011
Behandling:
Vedtak:
Sakene referert og behandlet.

Referat sak
RS 18/11 Svar - innspill endringer i båt- og bussrutene
RS 19/11 Utbedring av kryss mellom Fv. 866 og Fv 869 på Kågen

