Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
11.03.2013
10:15 – møtet hevet kl 20:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
ORDFØRER
Ingrid Lønhaug (permisjon kl
Varaordfører
1900, før orientering om
regnskapet)
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Leif-Peder Jørgensen
MEDL
Kari-Ann Olaisen (permisjon
MEDL
fra kl 1925)
Mona Jørgensen (permisjon fra MEDL
kl 1500, før sak 19,
Prestegårdsjorda og
regnskapsorienteringen)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Einar Lauritzen
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Irene Toresen
Einar Lauritzen
Jørn Cato Angell (fra kl 1500)
Mona Jørgensen

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKSP
SKKP
SKH

Representerer
SKAP

Representerer
SKAP
Uavhengig

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt.
Merknader til sakslista:
- Regnskap 2012 delt ut – økonomisjefen vil orientere
- Fotomontasje leilighetsblokker Prestegårdsjorda delt ut: Formannskapet tar stilling til
prosjektet, ref behandling i forrige formannskapsmøte
- Tre ankesaker gebyr ettersendt forrige uke – formannskapet behandler disse tross noe
kort frist
- Fasadeendring AR-ing-bygget: saken kan tas opp men vara for Mona J må innkalles.
- Skriv fra Kåre Angell legges fram på møtet: tas med i administrasjonens
ankebehandling hvis innstillingen blir vedtatt
- Leif-Peder Jørgensen (SP) ber om orientering om salg av Kågtind ifm konsesjon
- Yngve Volden ber om utdyping av hva som bør med i et informasjonmøte mellom
kommunen og befolkningen.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Lise Román
Helse- og omsorgssjef
Yngve Volden
Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
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

Leif-Peder Jørgensen

Irene Toresen

Drøftingssak: Samferdselsstrategi for Skjervøy kommune
Håvard Høgstad, daglig leder i Arnøy Laks AS orienterte i saken.
Forslag til vedtak fra Ørjan Albrigtsen (KP):
- Formannskapet ber ad-hoc utvalget for samferdsel som blir ledet av ordfører
umiddelbart ta kontakt med fylkesråd / fylkestinget med tanke på å sikre tre skift på
Arnøy / Laukøysambandet. Formannskapet er kjent med at fylkesvegplan skal ut på
høring. Rådmannen bes legge fram en sak som går på dette høringsutkastet og fremlegge
en plan for samferdselsutfordringer i kommunen.
Vedtak:
- forslaget enstemmig vedtatt
Drøftingssak: Strategisk næringsplan – nedsetting av utvalg
Forslag til vedtak fra KP, SP, SV og AP:
Formannskapet nedsetter ei arbeidsgruppe som skal rullere strategisk næringsplan. I tillegg til
ordfører som leder arbeidet vil gruppa bestå av:
- rådmannen
- en fra sjømatnæringen
- en fra varehuset
- en fra næringsforeninga
- en fra bygdelagene på Arnøy
- en fra fiskarlagene
- en fra styringsgruppa for Kystsoneplan
Forslaget fra gruppa legges frem for politisk behandling høsten 2013.
Vedtak: forslaget enstemmig vedtatt.
Drøftingssak Arbeidsgruppe Sandøra
Forslag til vedtak fra Leif-Peder Jørgensen (SP) på vegne av KP, SP, SV og AP:
Formannskapet ber administrasjonen legge frem et forslag til arbeidsgruppe med mandat, og
ber også om å vurdere å søke RUP-midler (husk søknadsfristen 1.april) med tanke på å få til et
prosjekt.
Arbeidsgruppen skal bestå av fagpersoner. Kostnader til dette er tenkt finansiert hovedsaklig
gjennom utviklingsfondet.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
Drøftingssak: Sykestuesaken – tilbakemelding fra partiene
Helse- og omsorgssjef Lise Román orienterte.
Ordfører vil følge opp saken med regionrådet og Bjørn Inge Mo. Øvrige politikere oppfordres til
å følge opp saken med sine partifeller på Stortinget og øvrige kontakter.
Drøftingssak: samarbeid formannskapet og ny rådmann
- saken utsettes til neste møte

Leilighetsprosjektet på Prestegårdsjorda – vurdering ift framlagt fotomontasje:
Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP)
Viser til tidligere drøftninger i formannskapet og fotomontasje. Tiltaket strider mot gjeldende
reguleringsplan for området. I tillegg vil det etter formannskapets skjønn også stride mot PBL §
29-1 og § 29-2.
§ 29-1 Utforming av tiltak
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk
utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov.
§29-2 Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og
naturlige omgivelser og plassering.
Formannskapet legger til grunn at tiltakshaver forholder seg til gjeldende reguleringsplan.
Formannskapet vil også påpeke viktigheten av god arkitektonisk utforming med tanke på
omkringliggende bebyggelse og kirken.
Forslag fra Jørn Cato Angell (uavhengig)
Skjervøy formannskap ønsker å gi signaler til tiltakshaver om videre prosess med godt
samarbeid med kommunen.
- se på størrelse og utseende med ny tegning hvor det legges frem for formannskapet for
ny vurdering
Votering:
Forslaget til Albrigtsen mot forslaget til Angell:
- Forslaget til Albrigtsen vedtatt mot 1stemme.
Orientering om regnskapet 2012
Økonomisjef Rune Stifjell orienterte i saken.
Informasjonsmøte om Plan- og bygningsloven
Formål: oppnå bedre forståelse for Plan- og bygningsloven, hva som er søknadspliktig, krav og
regler.
Målgruppe: politikere, entreprenører, håndverksprofesjoner og innbyggere
Ordfører bes ta kontakt med KS ifm faglig støtte, samt utforme et opplegg.
Ang salg av MS Kågtind
Ordføreren orienterte i saken.
Båten er lagt ut for salg, ihht konsesjonsbetingelsene skal kommunen opplyses om dette –
hvilket Nergård AS har gjort.
Etter ordførers anmodning har vår advokat, Kenneth Mikkelsen, forfattet et brev på vegne av
kommunen hvor vi ber om innsyn i salgsdokumenter og betingelser. Kommunens standpunkt er
at vi fortsatt krever leveringsplikt til Skjervøy.
Vurdering av nedlegging av Skjervøy fiskeriutvikling AS
Økonomisjef Rune Stifjell orienterte i saken.
Foreløpige sonderinger viser at det er viktig å ta hensyn til skattemessige forhold som vil kreve
minst 10 timer juridisk hjelp, dvs minst 10 000 kr.
Formannskapet gav sin tilslutning til fortsettelse av prosessen.

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Tema

Samferdselsstrategi for Skjervøy kommune

Drøftingssak

Boligsosial handlingsplan – nedsetting av utvalg

Drøftingssak

Strategisk næringsplan – nedsetting av utvalg

Drøftingssak

Arbeidsgruppe Sandøra

Drøftingssak

Sykestuesaken – tilbakemelding fra partiene

Drøftingssak

Samarbeid formannskapet og ny rådmann

13/13

Ekstra opptak av barn i Ørneveien
Naturbarnehage

2013/766

14/13

Årviksand barnehage, - Tilskudd og
samarbeidsavtale om SFO

2013/766

15/13

Søknad om deling av eiendommen gnr. 60 bnr. 3
beliggende i Akkarvik

2012/4419

16/13

Søknad om deling av eiendommen gnr. 53 bnr. 3 i
Sandvågen

2012/5047

17/13

Klage på vedtak - søknad om deling av
eiendommen Nordgård 66/28 på Lauksletta

2012/3855

18/13

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen
Lyngnes 66/4 beliggende på Lauksletta

2011/3131

19/13

Hamnnes: søknad om oppføring av flytebrygge
og veg som allerde er lagt på gnr 67 bnr 15.

2012/887

20/13

Søknad om byggetillatelse for en allerde oppført
grillplass

2010/401

21/13

Referatsaker

RS 25/13

Oppfølging BØP #2

2012/4328

RS 26/13

Søknad om fasadeendring bygge vindu samt
oppsett av trapp gnr 69 bnr 401

2013/398

RS 27/13

Årviksand: Søknad om oppføring av fritidsbolig
gnr 64 bnr 121

2010/401

RS 28/13

Strandveien 19: Søknad om fasadeendring gnr 69
bnr 556

2013/532

RS 29/13

Oversendelse av akvakulturtillatelse

2012/3422

RS 30/13

Søknad om reperasjon/vedlikehold av kai på gnr
69 bnr 1 fnr 256

2013/335

RS 31/13

Søknad om mindre endring av reguleringsplan
Uløybukt ferjeleie.

2012/1854

RS 32/13

Klagebehandling

2012/2670

RS 33/13

Angående deres søknad om visningskonsesjon i

2013/826

RS 25, punkt 4

Skjervøy kommune
RS 34/13

Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV - Sykestuedrift
i Nord-Troms

2012/1521

RS 35/13

Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV - tiltakssonen

2012/1521

22/13

Klage på formannskapsvedtak 8/13 ang
overtrdelsesgebyr og delvis imøtekommed
byggetilaltelse gnr 69 bnr 791.

2009/9381

23/13

Klage på formannskapsvedtak 10/13 ang
ileggelse av overtredelsesgebyr gnr 64 bnr 42
Årviksand

2011/4223

24/13

Klage på formannskapsvedtak 9/13 ang. ileggelse
av overtredelsesgebyr gnr 69 bnr 797 Alkeveien
1.

2009/7458

13/13 Ekstra opptak av barn i Ørneveien Naturbarnehage
Kultur- og undervisningssjefens innstilling.
Formannskapet gjør følgende vedtak:




Det tas inn fire barn over tre år fra 01.04.13. ut i fra ventelisten.
Disse får tilbud om plass i Ørneveien Naturbarnehage.
Merutgiftene søkes inndekt i økonomirapportering og regulering i mai.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Administrativ endring ved rådmannen:
Endring av tredje kulepunkt:
- Det forutsettes at merutgiftene dekkes av et eventuelt overskudd for 2012.
Forslag på nytt kulepunkt fra Kari-Ann Olaisen (KP) på vegne av KP, SP, SV og AP
- Formannskapet ber administrasjonen legge fram en oversikt over kapasitet og prognoser
for årene framover. Saken ønskes fremlagt innen mai.
Vedtak:
Innstillingen – med tilleggspunktet – enstemmig bifalt.

14/13 Årviksand barnehage, - Tilskudd og samarbeidsavtale om SFO
Kultur- og undervisningssjefens innstilling:
Formannskapet gjør slik vedtak:
 Årviksand barnehage gis et minimumstilskudd på kr 70.550,- pr mnd for drift av den
private barnehagen gjeldene fra 01.01.13.
Merutgiftene søkes inndekt i økonomirapportering og reguleringer i mai.
 Vedlagte samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og den private barnehagen i
Årviksand godkjennes.
Utgiftene dekkes gjennom de budsjetterte kostnader til kommunal drift.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Administrativ endring ved rådmannen:
Endring av siste setning punkt 1:
- Det forutsettes at merutgiftene dekkes av et eventuelt overskudd for 2012.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

15/13 Søknad om deling av eiendommen gnr. 60 bnr. 3 beliggende i Akkarvik
Teknisk sjefs innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser jordlovens § 12 og innvilger søknaden om fradeling av 0,5 daa annet areal
for oppføring av naust på eiendommen gnr. 60 bnr. 3 i Skjervøy kommune som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomteområdet ikke berører dyrka eller dyrkbar jord nede
mot strandsonen. Det har ikke vært jordbruksdrift på eiendommen siden 1988.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Leif-Peder Jørgensen enstemmig erklært inhabil (søker er tante til kona og gudmor til deres
barn) og fratrådte.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

16/13 Søknad om deling av eiendommen gnr. 53 bnr. 3 i Sandvågen
Teknisk sjefs innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til jordlovens § 12 og innvilger fradeling av 2,0 daa uproduktivt areal for
oppføring av hytte på eiendommen gnr. 53 bnr. 3 i Skjervøy kommune som søkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at hyttetomta ikke berører dyrka eller dyrkbar jord, og at
jordbruksdrifta med tidligere husdyrhold er nedlagt.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

17/13 Klage på vedtak - søknad om deling av eiendommen Nordgård 66/28 på
Lauksletta
Teknisk sjefs innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til klage over avslag på søknad om deling av eiendommen gnr. 66 bnr. 28 i
Skjervøy kommune.
Formannskapet tar ikke klagen til følge og fastholder sitt vedtak i sak 122/12, om og avslå
søknaden om deling av eiendommen.
Det er ved avgjørelsen vektlagt følgende:
Formannskapet kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger som endrer den
landbruksmessige vurderingen som ble lagt til grunn ved delingssøknaden den 26.11.12.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Saksbehandler Asle Amundsen orienterte i saken.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

18/13 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Lyngnes 66/4
beliggende på Lauksletta
Teknisk sjefs innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til søknad med vedlegg fra Linda V. Kiønig om konsesjon for erverv av
eiendommen Lyngnes gnr. 66 bnr. 4 i Skjervøy og avslår søknaden som søkt.
Ved avslaget er det lagt vekt på at de planene hun legger fram for en landbruksmessig utnyttelse
av eiendommen synes marginale, ut i fra arealressursene på eiendommen. Hun har heller ingen
umiddelbare planer om å bebo eiendommen. Landbruksinteressene i området er best tjent med at
eiendommen i framtiden knyttes opp mot brukere som driver aktivt jordbruk og har behov for
tilleggsjord. Jordsøker Henrik Nygaard har høstet eiendommen i 25 år, og har ønsker om å
styrke eget arealgrunnlag i stedet for leiejord. Dette gir større trygghet for framtidig satsing og
for ny generasjon som ønsker å overta drifta.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen vedtatt mot 1 stemme.

19/13 Hamnnes: søknad om oppføring av flytebrygge og veg som allerde er
lagt på gnr 67 bnr 15.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Angels Guesthouse v/Kåre Angel
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av flytebrygge og veg på
gnr 67 bnr 15 Hamnnes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Angels Guesthouse v/Kåre Angel
byggetillatelse for allerede oppført veg og flytebrygge på gnr 67 bnr 15 Hamnnes.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Konzept Arkitektur bygg og plan v/Geir Åge
Lyngsmark ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 naturforhold, dim
laster, brukslaster, fundamentering og gravearbeider.
Med hjemmel i Havne og farvannsloven § 27.1 gis Angels Guesthouse v/Kåre Angel tillatelse til
utsett av flytebrygge i forbindelse med fisketurisme på gnr 67 bnr 15 Hamnnes.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
• Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og
kartutsnitt. Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av
kommunen.
• Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.
• Flytebryggen må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en slik
måte at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at
avdrift unngås.
• Flytebryggen skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at
det ikke virker blendende på de sjøfarende.
• Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8 samt utsendt forhandsvarsel om
overtredelsesgebyr grunnet ulovlig utført tiltak gis Angels Guesthouse v/Kåre Angel et
overtredelsesgebyr stort kr. 60.000.Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Endringsforslag fra Ørjan Albrigtsen (KP):
Etter formannskapets skjønn reduseres overtredelsesgebyret til stort kr 40 000.
Reduksjonen gjelder § 16-1 punkt a og b. Reduksjonen begrunnes med at tiltakets
inntjeningsmulighet ikke virker å stå i stil med størrelsen på overtredelsesgebyret.
Vedtak:
Votering: rådmannens innstilling mot endringsforslaget:
- forslaget enstemmig bifalt

20/13 Søknad om byggetillatelse for en allerde oppført grillplass
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis ikke Randi og Bjørn Albrigtsen dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel LNF- område sone 2.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis ikke Randi og Bjørn Albrigtsen
byggetillatelse for den allerede oppførte platten på ca 20 m2 med påstående utegrill.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Randi og Bjørn Albrigtsen byggetillatelse for
oppføring av redskapsbu på 15m2.

Forhandsvarsel av 2.1.2013 opprettholdes.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 gis Randi og Bjørn Albrigtsen pålegg om å rive
den allerede oppførte platten med påstående utegrill innen 1.6.2013.
Overtredelsesgebyrets størrelse vil bli behandlet i egen sak.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Administrativ endring i avsnitt 2 (endring i kursiv):
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 og TEK 10 gis ikke Randi og Bjørn Albrigtsen
byggetillatelse for den allerede oppførte platten på ca 20 m2 med påstående utegrill.
Vedtak:
Innstillingen – med administrativ endring – enstemmig bifalt.

21/13 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Ad RS 25, Oppfølging BØP # 2
- Punkt 2: Ungdomsklubben
6-8 vinduer må skiftes, samt flere mindre tiltak innvendig må gjøres. Det er skrevet en teknisk
rapport som anslår kostnader på ca 30 000 kr.
Kultur- og undervisningssjefen går i dialog med huseier før utbedring iverksettes.
Kostnadsoverslag presenteres formannskapet.
- Punkt 4, boligsosial handlingsplan:
Forslag fra Kari-Ann Olaisen (KP) på vegne av Kp, SV, SP og AP
Det er utarbeidet en boligsosial handlingsplan i Skjervøy kommune. I behandling av budsjett- og
økonomiplan 2013-2016 ble det bestemt at vi skulle vurdere følgende områder:
 I Skjervøy kommune er det mangel på mindre boenheter for enslige og boliger for
bosetting av flyktninger. Kommunen ønsker gjennom blant annet omdømmeprosjektet å
satse på tilflytting og stabilisering av innbyggertallet i kommunen. Skjervøy kommune
skal gjennom boligsosial handlingsplan legge fram forslag til ny boligsatsing.
Kommunestyret ønsker også at kommune skal vurdere å bygge boliger på Lauksletta, i
Arnøyhamn og i Årviksand.
 Kommunestyret har bestemt at formannskapet skal nedsette en arbeidsgruppe som legger
fram forslag til tiltak i tråd med kommunestyrets forslag i løpet av høsten 2013.
Utvalget skal bestå av:
- Ingrid Lønhaug
- Ørjan Albrigtsen
- Einar Lauritzen
- 1-2 fra administrasjonen

Ad RS 28/13 Gjelder Strandveien 119, ikke 19.
Vedtak:
Referatsakene referert og behandlet.

RS 25/13 Oppfølging BØP #2 2012/4328
RS 26/13 Søknad om fasadeendring bygge vindu samt oppsett av trapp gnr 69
bnr 401 2013/398
RS 27/13 Årviksand: Søknad om oppføring av fritidsbolig gnr 64 bnr 121
2010/401
RS 28/13 Strandveien 19: Søknad om fasadeendring gnr 69 bnr 556 2013/532
RS 29/13 Oversendelse av akvakulturtillatelse 2012/3422
RS 30/13 Søknad om reperasjon/vedlikehold av kai på gnr 69 bnr 1 fnr 256
2013/335
RS 31/13 Søknad om mindre endring av reguleringsplan Uløybukt ferjeleie.
2012/1854
RS 32/13 Klagebehandling 2012/2670
RS 33/13 Angående deres søknad om visningskonsesjon i Skjervøy kommune
2013/826
RS 34/13 Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV - Sykestuedrift i Nord-Troms
2012/1521
RS 35/13 Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV - tiltakssonen 2012/1521

22/13 Klage på formannskapsvedtak 8/13 ang overtredelsesgebyr og delvis
imøtekommet byggetillatelse gnr 69 bnr 791.
Rådmannens innstilling
Formannskapet har ved gjenomgang av saken/klagen ikke kunne se at det er fremkommet nye
momenter som gjør at vedtaket omgjøres.
Formannskapsvedtak 8/13 opprettholdes:
Formannskapsvedtak 97/12 oppheves, Daniel Jakobi får delvis medhold i klagen av 20.10.2012
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Daniel Jakobi dispensasjon fra
reguleringsplan Sentrum nord punkt 1.6 for oppføring av garasje på 64m2.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og reguleringsplanen Sentrum nord punkt 1.6 gis
det ikke dispensasjon fra garasjen utforming som skal være tilpasset bebyggelsen på
eiendommen. Dette gjelder for oppført ark på garasjetak.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakob byggetillatelse for oppføring av
garasje på 64m2.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 og reguleringsplan Sentrum nord punkt 1.6
avslås søknaden om å oppføre ark på garasjetak.
I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr på kr. 20.000,Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV)
- Formannskapet har ved gjennomgang av saken / klagen ikke kunnet imøtekomme klagen.
- Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 avslås søknaden fra Daniel Jakobi om
oppføring av garasje på 64 m2 med påsatt ark.
- Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakobi byggetillatelse som
omsøkt 20.09.2010.
- I medhold av Plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr på kr
20 000.
Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP):
- Formannskapet kan ved gjennomgang av saken / klagen se at det er fremkommet nye
momenter slik at formannskapsvedtak 8/13 kan omgjøres.
- Formannskapsvedtak 97/12 og 8/13 oppheves, Daniel Jakobi får delvis medhold i
klagene av 20.10.2012 og 28.02.13.
- Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakobi dispensasjon fra
reguleringsplan Sentrum Nord punkt 1.6 for oppføring av garasje på 64 m2, samt
omsøkt ark.
- Etter formannskapets skjønn vil garasjens utforming fremdeles inneha gode visuelle
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige
omgivelser og plassering.
- Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakobi byggetillatelse for
oppføring av garasje på 64 m2 som omsøkt.

-

I medhold av Plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr på kr
20 000.

Vedtak:
Votering:
- innstillingen mot forslaget fra SV
o innstillingen støttet av 6 stemmer, forslaget med 1 stemme
- innstillingen mot forslaget fra Ørjan Albrigtsen (KP)
o forslaget vedtatt mot 1 stemme

23/13 Klage på formannskapsvedtak 10/13 ang ileggelse av
overtredelsesgebyr gnr 64 bnr 42 Årviksand
Rådmannens innstilling
Formannskapet har ved gjenomgang av klagen ikke funnet nye momenter som gjør at vedtaket
omgjøres.
Vedtaket i formannskapssak 10/13 opprettholdes.
I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr jfr. Sak §§ 16-1
og 16-2 på kr 30.000,Kommunen behandler Visit Årviksand som privatperson i forbindelse med utmålingen av
gebyrets størrelse.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Ørjan Albrigtsen (KP) enstemmig erklært inhabil (bror til tiltakshaver) og fratrådte.
Forslag fra KP, SP, Sv og AP ved Torgeir Johnsen (KP):
Formannskapet har ved gjennomgang av klagen ikke funnet momenter som gjør at vedtaket kan
omgjøres i sin helhet.
Formannskapets vurdering av § 16-1 punkt g er i formildende retning i forbindelse med
vurderingen av villedende opplysninger. Formannskapet anser det som ikke villedende og setter
ned gebyret på dette punktet med kr 10 000.
I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 ilegges det et overtredelsesgebyr jf sak §§ 16-1 og
16-2 på kr 20 000.
Kommunen behandler Visit Årivksand som privatperson i forbindelse med utmålingen av
gebyrets størrelse.
Vedtak:
Forslaget vedtatt mot 1 stemme.

24/13 Klage på formannskapsvedtak 9/13 ang. ileggelse av overtredelsesgebyr
gnr 69 bnr 797 Alkeveien 1.
Rådmannens innstilling
Formannskapet har ved gjenomgang av klagen funnet nye momenter som gjør at vedtaket kan
omgjøres.
Klagen til Kari-Ann og Ronny Olaussen tas til følge.
Vedtaket i sak 9/13 oppheves.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 11.03.2013
Behandling:
Kari-Ann Olaisen enstemmig erklært inhabil (part i saken) og fratrådte i saken.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

