Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
10.09.2012
10:15 – møtet hevet 20:30

Følgende faste medlemmer
møtte:
Navn
Torgeir Johnsen
Ingrid Lønhaug
Ørjan Albrigtsen
Einar Lauritzen
Kari-Ann Olaisen
Leif Peder Jørgensen

Funksjon
ORDFØRER
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKAP
SKKP
SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mona Jørgensen
MEDL
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Vidar Langeland
Mona Jørgensen
Pål S. Mathiesen (ifm sak 91 og Leif-Peder Jørgensen
98)
(inhabil i sakene)

Representerer
SKH

Representerer
SKFRP
SKSV

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- Rådmannen ble bedt om å arrangere et temamøte om plan- og bygningsloven
- En ny referatsak, RS 83/12 Intensjonsavtale mellom Skjervøy kommune og Arnøy laks

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og omsorgssjef
Yngve Volden
Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Frode Schultz
Personalkonsulent
Magnar
Formannskapssekretær
Solbakken

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.

Torgeir Johnsen

Vidar Langeland

Ingrid Lønhaug

Temamøte om Plan og bygningsloven
Forslag fra SV, KP og SP ved Ingrid Lønhaug (SV):
Ordfører / administrasjon bes innkalle til et møte med tema plan- og bygningsloven. Dette skal
være et felles møte mellom politikere, næringsliv og administrasjonen, dette for å skape en mer
felles forståelse for plan- og bygningsloven. I tillegg bør det sendes ut et infoskriv til
innbyggerne om plan- og bygningsloven.
Vedtak:
- Forslaget enstemmig vedtatt.

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Tema

ROBEK kontaktmøte med fylkesmannen

Kl 1015-1100

Tema

Møte Skjervøy kommune og fylkesmannen i
Troms

Kl 1200-1700

90/12

Søknad om samlokalisering på lokalitet 16736
Kåvika - Skjervøy kommune

2012/3420

91/12

Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse Jøkelsmolt AS

2012/2689

92/12

Deling av eiendommen 66/8 på Laukøya

2010/3829

93/12

Eidevegen 21: søknad om dispensasjon fra
byggegrense mot veg for oppføring av veranda i
tomtegrense gnr 69 bnr 375

2012/3345

94/12

Klage på formannskapssak 62/12 Ang. riving av
ulovlig oppført bygg gnr 69 bnr 750 Ørneveien 5.

2012/953

95/12

Deling av nausttomt på eiendommen 59/9

2012/1795

96/12

Søknad om omdisponering av areal

2012/2670

97/12

Nordveien 28: Søknad om byggetillatelse for en
allerede oppført garasje som strider med gitt
byggetillatelse på gnr 69 bnr 791

2009/9381

98/12

Nordveien 48: Pålegg ifm ulovlig gjennomført
byggetiltak

2012/2735

99/12

Skredsikring Arnøyhamn skole

2011/2292

100/12

Uttalelse om utlysningstekst - ledig stilling som
rådmann

2012/2539

101/12

Referatsaker

102/12

Støtte til TV-aksjonen 2012

2012/3773

RS 70/12

Fradeling av tilleggsareal fra eiendomen 59/9

2012/1795

RS 71/12

Kirkegårdsveien 16: søknad om ferdigattest gnr
69 bnr 252

2012/216

RS 72/12

Arnøyhamn: søknad om oppføring nettstasjon på
gnr 57 bnr 91.

2012/3289

RS 73/12

oversendelse av akvakulturtillatelse

2011/4409

RS 74/12

TV og mobilsignaler på Taskebyhalvøya - kopi
av brev

2012/1780

RS 75/12

Maursund: søknad om oppføring av kai med
tilhørende flytebrygge og naust gnr 51 bnr 42

2011/1325

RS 76/12

Taskeby: søknad om oppføring av flytebrygge
gnr 52 bnr 10

2012/1064

RS 77/12

Søknad om fgasadeendring gnr 45 bnr 4 Uløybukt

2012/3451

RS 78/12

Spellemannsdalen 20: søknad om oppføring av
garasje gnr 69 bnr 185

2012/2812

RS 79/12

Årviksand: søknad om oppføring av
industribygning med funksjoner som møterom,
kontor og lager på gnr 64 bnr 42 fnr 1.

2011/4223

RS 80/12

Eideveien 18: søknad om oppføring av hytte.

2012/3525

RS 81/12

Langfjord: søknad om endring av gitt tillatelse
19.07.2009 gnr 59 bnr 14.

2009/5812

RS 82/12

Administrasjonens oppfølging av BØP # 4

2011/4554

RS 83/12

Intensjonsavtale mellom Arnøy Laks AS og
Skjervøy kommune - ang kai

90/12 Søknad om samlokalisering på lokalitet 16736 Kåvika - Skjervøy
kommune
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Med bakgrunn i at omsøkte samlokalisering ikke innebærer noen endringer på lokaliteten i form
av biomasse eller arealbeslag har ikke Skjervøy kommune innvendinger mot at lokaliteten
16736 Kåvika samlokaliseres og anbefaler positiv behandling av søknaden.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

91/12 Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse - Jøkelsmolt AS
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken finner Skjervøy kommune å kunne
anbefale positiv behandling av søknaden fra Jøkelsmolt AS om utvidelse av produksjon av
settefisk fra 1 millioner fisk til 2,5 millioner.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Leif-Peder Jørgensen ble enstemmig erklært inhabil grunnet arbeidsforhold med part i saken –
og fratrådte. Pål S. Mathiesen tok sete i hans sted.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

92/12 Deling av eiendommen 66/8 på Laukøya
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Viser til pbl § 28-1 og avslår søknaden om fradeling av en fritidstomt fra eiendommen 66/8 på
Laukøya.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke kan dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet med
hensyn til grunnforhold og fare for ras.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Fellesforslag
- Søknaden om fradeling av fritidseiendom kan innvilges når det foreligger tilstrekkelig
sikkerhet med tanke på grunnforhold og ras.
Vedtak:
Votering: fellesforslaget mot rådmannens innstilling:
- fellesforslaget enstemmig vedtatt

93/12 Eidevegen 21: søknad om dispensasjon fra byggegrense mot veg for
oppføring av veranda i tomtegrense gnr 69 bnr 375
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Jostein Pedersen dispensasjon fra
reguleringsplanen ST. Hans Haugen for overskridelse av byggegrensen på 5 meter.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jostein Pedersen byggetillatelse for den
allerede oppførte verandaen på gnr 69 bnr 375.
Tillatelsen gis med følgende forbehold:
Nabo gnr 69 bnr 250 gir en skriftlig naboerklæring ang avstand fra veranda til dennes grense.
Tiltakshaver påtar seg ansvar for de skader som måtte oppstå på verandaen i forbindelse med
veivedlikehold med mer.
Saksopplysning
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

94/12 Klage på formannskapssak 62/12 Ang. riving av ulovlig oppført bygg
gnr 69 bnr 750 Ørneveien 5.
Teknisk sjefs innstilling
Etter en gjenomgang av klagen samt ny momenter som er fremkommet gis tiltakshaver medhold
i klagen. Vedtaket i sak formannskapssak 62/12 oppheves.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Vidar Viken byggetillatelse for det allerede
oppførte vinterhagen/grillstuen på gnr 69 bnr 750.
Tillatelsen er gitt med forbehold om at Vidar Viken får tildelt tilleggstomten på ca 250 m2.
Tomtespørsmålet blir behandlet som egen sak.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

95/12 Deling av nausttomt på eiendommen 59/9
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Planutvalget viser til plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-2 og godkjenner fradeling av en
nausttomt på 700 kvm fra eiendommen gnr 59/9 i Langfjorden på Arnøya under forutsetning at
det innhentes godkjent avkjørseltillatelse til tomta.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal utføres nye tiltak på eiendommen og at
fradelingen ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

96/12 Søknad om omdisponering av areal
1

Flyfoto

Teknisk sjefs innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til søknad fra Gislaug Hansen om omdisponeringstillatelse for planting av
juletre på deler av eiendommen Lyngnes gnr. 66 bnr. 4 og avslår søknaden som søkt. Jf.
jordlovens § 9.
Det ved avgjørelsen lagt vekt på at juletreplanting på deler av eiendommen, vil gjøre at den over
lang tid ikke vil kunne brukes/høstes til ordinær jordbruksproduksjon. I nærområdet er det bruk

med behov for tilleggsjord og som har brukt disse arealene i over 25 år. Etter en samlet
vurdering mener formannskapet at landbruksinteressene i området er best tjent om eiendommen
i fortsettelsen kan brukes til grasproduksjon.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Forslag fra Vidar Langeland (Frp):
Flertallet i Skjervøy formannskap har med å avslå konsesjonssøknad fra Marianne Jakobsen
som ønsket å kjøpe eiendommen forsøkt å instruere grunneier til å stille areal til disposisjon for
nabo som ønsker å drive eiendommen, men ikke kjøpe til markedspris gjort urimelige inngrep i
eiendomsretten til innehaver av eiendommen. Ved å nekte grunneier å utvikle drift etter eget
ønske gjør man nok et urimelig inngrep i eiendomsretten ved å forsøke å vedta at eiendommen
skal stå til disposisjon for forpakter som ikke er villig å kjøpe eiendommen til markedspris.
Søknad om å utvikle et plantefelt for juletrær på deler av eiendommen innvilges.
Vedtak:
Votering: innstillingen mot forslaget
- innstillingen vedtatt mot 1 stemme

97/12 Nordveien 28: Søknad om byggetillatelse for en allerede oppført garasje
som strider med gitt byggetillatelse på gnr 69 bnr 791
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan
avslås søknaden til Daniel Jakobi om å ha stående den ulovlige oppførte garasjen på
gnr 69 bnr 179.
Avslaget begrunnes med at kommunen ikke kan se at intensjonen bak bestemmelsene og loven
er ivaretatt.
Formannskapet ber administrasjonen og effektuere gjennomføringen av ulovlig tiltak
Gnr 69 bnr 791: Forhandsvarsel om pålegg.
På bakgrunn av innkommet søknad samt gitt byggetillatelse 20.09.2010 er tiltaket i strid med
plan- og bygningsloven § 20-2 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Sentrum Nord
punkt 1.6 ”garasjer og boder kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 50m2, og
skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge”.
Kommunen vil vurdere å gi Dem pålegg om riving av oppført bygg og da ihht plan- og
bygningsloven § 32-3
I plan- og bygningsloven § 32-3 står det:
Ved forhold i strid med bestemmelsene gitt i eller medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold,
opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeidet. Ved
utferdiges av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse. Samtidig med utferdigelse av
pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse av pålegg gis opplysninger om at

pålegg vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.
Dersom et eventuelt pålegg ikke blir oppfylt, kan kommunen utferdige forelegg etter plan- og
bygningsloven § 32-6. et slikt forelegg vil kunne få samme rettslig virkning som en rettskraftig
dom og fullbyrdes etter reglene i for dommer, jf. § 32-7
Sammen med et eventuelt vedtak om pålegg om retting kan kommunen gi tvangsmulkt etter planog bygningsloven § 32-5, jf. § 32-3, 3 ledd. Dette kan gjøres uten videre varsel.
Vi opplyser ellers om at brudd på plan- og bygningsloven kan medføre straffeansvar, jf. Planog bygningsloven § 32-9. Kommunen vil vurdere om det er grunnlag for å melde saken til
politiet.
Dette er et forhandsvarsel, og tiltakshaver har jf fvl § 16 anledning til å gi sin uttalelse innen
01.10.201.2
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Forslag fra Vidar Langeland (Frp):
Skjervøy Frp mener Skjervøy kommunen bør fremstå som en ja-kommune med målsetning at
innbyggere og fritidseiere fra andre kommune skal oppfatte kommunen som velvillig og
hjelpsom ved ønske om å gjennomføre tiltak.
Søknad om byggetillatelse innvilges. Søker ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000,- og dekker
merforbruk av ressurser for saksbehandling av ulovlig tilbygg på garasje.
Vedtak:
Votering: innstillingen mot forslaget:
- innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme

98/12 Nordveien 48: Pålegg ifm ulovlig gjennomført byggetiltak
Teknisk sjefs innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
1. Jf Pbl § 32-3 pålegges hjemmelshaver, og dennes ansvarshavende, å sørge for at
komplett søknad om tillatelse til tiltak jf Pbl 08 § 20-1 sendes kommunen innen 01.10.12
2. Jf Pbl § 32-3 pålegges hjemmelshaver, og dennes ansvarshavende, å sørge for at
ansvarshavende for prosjektering sender prosjekteringsdokumentasjon for hele tiltaket til
kommunen innen 01.10.12
3. Jf Pbl 08 § 32-8 ilegges hjemmelshaver overtredelsesgebyr. Jf. SAK 10 §§ 16-1 og 16-2
gis overtredelsesgebyr som følger:
- § 16-1 punkt a: kroner 5.000,- § 16-1 punkt b: kroner 5.000,- § 16-1 punkt d: kroner 15.000,Overtredelsesgebyr skal betales innen 01.10.12

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Leif-Peder Jørgensen ba om – og ble enstemmig - erklært inhabil grunnet nært vennskapsforhold
med tiltakshaver – og fratrådte i saken. Pål S. Mathiesen tok sete i hans sted.
Forslag fra Kp og SV:
- endring av gebyrbeløpene i innstillingens punkt 3 – i rekkefølge: 2500, 2500 og 5000 kr
Vedtak:
Forslaget mot innstillingen:
- forslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

99/12 Skredsikring Arnøyhamn skole
Rådmannens innstilling
Formannskapet ber kommunestyret vurdere følgende alternativer for det videre arbeidet:
Alt 1.
Utføre skredsikring etter forslag fra NGI.
Alt 2.
Bygge et nytt bygg for skolen og barnehagen
Alt 3.
Legge ned Arnøyhamn skolekrets.
Alt 4.
Benytte skolen på Lauksletta.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Forslag fra flertallsgrupperingen til nytt punkt 5:
- skolen brukes som i dag, der elever får undervisning i alternativt hus i de perioder det er
skredfare
Vedtak:
Votering over tilleggsforslaget:
- innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt

100/12 Uttalelse om utlysningstekst - ledig stilling som rådmann
Administrasjonsutvalget gjør følgende uttalelse:

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Forslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP)
- Stillingen vil være en åremålsstilling på 6 år, med mulighet for forlengelse i 6 nye år.
- Henvendelser angående stillingen behandles fortrolig.
Vedtak:
Votering:
- forslaget falt mot 2 stemmer
Innstillingen enstemmig bifalt.
Saksprotokoll i Skjervøy Administrasjonsutvalg - 10.09.2012
Behandling:
Forslag til utlysningstekst (fra KP, SV, AP):

Skjervøy
kommune

Skjervøy – en attraktiv kystkommune!

Skjervøy kommune med ca. 2900 innbyggere er en øy kommune i Nord-Troms beliggende nær
eksotiske havstrøk som Lopphavet og Fugløybanken med vill og vakker natur.
Kommunen er en naturperle med flotte muligheter til friluftsliv og godt turterreng, sommer som
vinter.
Kommunesenteret Skjervøy med ca.2.300 innbyggere er en livlig sjøretta kystby med industri og
handelsvirksomhet. Her er kulturskole, barnehager, idretts- og svømmehall, kunstgressbane og
videregående skole.
Vi har et aktivt kulturliv med idrett, kor, korps, revylag og kulturhus. I år 2000 ble et nytt
helsesenter tatt i bruk med lege- og fysioterapiavdeling, sykehjem, sykestue og omsorgsboliger.
Skjervøy kommune har gode oppvekstforhold for barn og unge. Tettstedet har avgiftsfri
fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere
ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

RÅDMANN
Skjervøy kommune søker en engasjert rådmann med fokus på god
økonomistyring og videreutvikling av organisasjonen. Rådmannen er

kommunens øverste administrative leder og samordner kommunens
virksomhet gjennom samarbeid med etatssjefene.
Arbeids- og ansvarsoppgaver:






Lede og samordne den kommunale virksomhet.
Ha ansvar for utredning og tilrettelegging for politisk styring og sørge
for gjennomføring av tiltak.
Videreutvikle den kommunale virksomhet.
Motivere de ansatte til helhetstenking og få det beste ut av dem.
Være bindeledd mellom administrasjon og politisk system.

Ønskede kvalifikasjoner:
Vi søker en person med sterke faglige og personlige kvalifikasjoner:







Høyere utdanning på universitets- og/ eller høgskolenivå.
Ledererfaring fra komplekse virksomheter i offentlig sektor og/eller
privat næringsliv.
Erfaring med kommunal økonomistyring.
Har god kjennskap til kommunesektoren og forståelse for politiske
prosesser.
Evne til å kommunisere med ansatte/tillitsvalgte, politikere,
næringsliv og innbyggere.
Evne til å bygge tillit og samarbeid.

Vi tilbyr:
 En utfordrende og krevende stilling med gode muligheter for personlig
og faglig utvikling.
 Godt arbeidsmiljø i en spennende organisasjon i et givende
lokalsamfunn.
 Lønn etter avtale med god pensjonsordning.
 Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord- Troms og
Finnmark. Dette innebærer skattemessige fordeler, nedskriving av
studielån med inntil kr. 25.000.- pr. år, forhøyet barnetrygd samt en
del andre fordeler.
Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og
skikkethet for stillingen.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Ordfører Torgeir Johnsen tlf. 77775511/99587555 e-post
torgeir.johnsen@skjervoy.kommune.no eller rådmann Reidar Mæland tlf.
77775510/91758285 e-post reidar.maeland@skjervoy.kommune.no

Skriftlig søknad med kopier av vitnemål og attester sendes:
Skjervøy kommune v/ ordfører pb. 145-G, 9189 Skjervøy.
Søknadsfrist:
---------------------------------------------------Forslag fra Leif-Peder Jørgensen (Sp)
- Stillingen vil være en åremålstilling på 6 år, med mulighet for forlengelse i 6 nye år.
- Henvendelser angående stillingen behandles fortrolig.

Vedtak:
Votering over forslag til utlysningstekst:
- forslaget enstemmig vedtatt
Votering over forslaget fra Leif-Peder Jørgensen
- Forslaget falt med 2 stemmer mot 7 stemmer.

101/12 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Referatsakene referert og behandlet.

102/12 Støtte til TV-aksjonen 2012
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
- Skjervøy kommune bevilger 10 000 kroner i bidrag til TV-aksjon 2012
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

RS 70/12 Fradeling av tilleggsareal fra eiendomen 59/9
RS 71/12 Kirkegårdsveien 16: søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 252
RS 72/12 Arnøyhamn: søknad om oppføring nettstasjon på gnr 57 bnr 91.
RS 73/12 oversendelse av akvakulturtillatelse
RS 74/12 TV og mobilsignaler på Taskebyhalvøya - kopi av brev
RS 75/12 Maursund: søknad om oppføring av kai med tilhørende flytebrygge
og naust gnr 51 bnr 42
RS 76/12 Taskeby: søknad om oppføring av flytebrygge gnr 52 bnr 10
RS 77/12 Søknad om fgasadeendring gnr 45 bnr 4 Uløybukt
RS 78/12 Spellemannsdalen 20: søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr
185
RS 79/12 Årviksand: søknad om oppføring av industribygning med
funksjoner som møterom, kontor og lager på gnr 64 bnr 42 fnr 1.
RS 80/12 Eideveien 18: søknad om oppføring av hytte.
RS 81/12 Langfjord: søknad om endring av gitt tillatelse 19.07.2009 gnr 59
bnr 14.
RS 82/12 Administrasjonens oppfølging av BØP # 4
RS 83/12 Intensjonsavtale mellom Arnøy Laks AS og Skjervøy kommune ang kai

