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Møtedato
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Framtidig fiskeindustristruktur i Skj ervøy kommune

Vedlegg:
Ksak 87/08
Notat fra advokat Simonsen av 24.01.2009
Det vises for øvrig til tidligere tilsendte dokumenter i saken
Saksprotokoll i Skjervoy Formannskap 04.03.2009
-

Behandling:
Ordføreren orienterte om bakgrunn for saka.
Adv. Kenneth Mikkelsen orienterte om saka og besvarte spørsmålene fra formannskapet om
bl.a. leveringsplikten.
Styreleder for Nergård AS Magne Pedersen orienter om bedriften i perioden 2000- 2008.
Styreleder i Råfisklaget Robert Hansen fokuserte på mottaksstasjonene for orienterte om
tilskuddsordningen ang. føringstilskudd.

Forslag fra FRP v/Jorn Cato Angell:
Saken sendes til kommunestyret uten innstilling.

Fellesforslag fra KP, SP, SV OG KRF:

FORMANNSKAPET INNSTILLER AT KOMMUNESTYRET GJØR SLIKT VEDTAJ(:
Kommunestyret i Skjervøy viser til NerdgårdA/S sin søknad av 23.10.2008 og til
kommunestyrets vedtak av 22. desember 2008 i sak 08 7/08.
Kommunens administrative og politiske ledelse har i samarbeid med kommunens advokat
avklart at det i anledning utskiftningerforetatt i perioden 2002/2003 er begått
saksbehandlingsfeilfrafiskerimyndighetenes side, som kan reise spørsmål om innholdet i den
leveringsplikt som er pålagt tråleren “Kågtind”.
En endelig avklaring av dette spørsmål vil kunne trekke ut i tid, og vil blant annet måtte
innebære direkte drøftelser med departementet.
Skjervøy kommune vil imidlertid stille seg positiv til at Nergård A/Sforfremtiden konsentrerer
sin produksjon ved anlegget i Lauksundskaretforutsattfølgende:
1) At en ved endringen av vilkår nr. 4 ikke lemper på den forpliktelse Nergård-gruppen i
2005 påtok seg mht. til å opprettholde industrivirksomheten som Nergård-gruppen
kontrollerer i Skjervøy kommune, jfr. de forutsetninger som følger av
fiskeridepartementets vedtak av 18. februar 2005.
2) At Nergård ovenfor kommunen og fiskeridepartementet bekrefter å ville etterleve
innholdet i den leveringsplikt som fastsettes/presiseres etter avklaring med
departementet for tråleren “Kågtind”, herunder leveringsplikt for råstoff ut over de 1/6
som i dagforutsettes levert til Årviksand.
3) At de avtaler om mottak fra øvrige mottaksstasjoner i Nord-Troms som i dag er inngått
videreføres.
4) At Nergård opprettholder mottakskapasiteten i Skfervøy havn, og at aktiviteten tilpasses
det behov for mottakskapasitet som til enhver tid oppstår ved denne mottaksstasjon,
herunder inkludert tilbud om is, vann, olje og egnebuer samt kjøl- ogflyserom.
5) At Skjervøy kommune involveres i alle prosesser som gjelder salg eller annen form for
disponering over anlegget i Skjervøy havn, herunder at endelig avtale om salg eller
annenform for disponering ikke inngås uten Skjervøy kommunes samtykke.
6) At det søkes oppnådd enighet mellom Skjervøy kommune og Nergård om en avtale hvor
ovennevnte forpliktelser er inntatt.
Kommunestyret ser det som svært viktig åfå avklart deforhold i saka som
saksbehandlingsfeilen i perioden 2002/2003 omfatter.
Ordfører, varaordfører, rådmann og kommunens advokat (forhandlingsgruppen) gis mandat til
å føre forhandlinger med departementetfor åfå avklart om leveringsplikten til “Kågtind” er
bortfalt, og i så tilfelle hvilken konsekvens et eventuelt bortfall skal få. Forhandlingsgruppen gis
mandat til å opprette en ressursgruppe som skal bistå i dette arbeidet.
Resultatet av disse forhandlingene legges frem for kommunestyret til godkjenning.

Votering:

FRP’forslag:

2 stenimer

Fellesforslaget: 5 stemmer

-

—

5 mot.
2 mot.

Vedtak:
Fellesforisåget vedtatt mot 2 stemmer.

Ordførerens innstilling
Formannskapet tar stilling til saken og fremmer den til kommunestyret.

Saksopplysnmger
Nergård AS eier to fiskeindustrianlegg i Skjervøy kommune. Ett ligger i Skjervøy indre havn og
ett i Lauksundskaret på Arnøy. I tillegg har selskapet avtaler med flere mottaksstasjoner i
regionen. Konseptet er organisert under navnet Skaretfisk AS.
Det har, for dette selskapet vist seg vanskelig å drive lønnsomt med to driftsanlegg.
Analyse gjort av Skaretfisk AS viser at det ikke er mulig å drive lønnsomt med drift ved to
produksj onsanlegg.
Selskapets konklusjon er at produksjonen må konsentreres ved ett anlegg, anlegget i
Lauksundskaret, og videre at de har lagt planer som vil skape et lønnsomt konsept som er
levekraftig over tid.
Vurdering
Kommunestyret bestemte 05.11.2008 at formannskapet skulle ivareta kommunens interesser i
saken overfor Nergård AS.
Formannskapet har arbeidet med saken i flere møter samt behandling i kommunestyret 22.12.08
der det ble fattet et midlertidig vedtak i saken. Saken har flere utfordrende elementer i seg.
08.12.2008 besluttet formannskapet å få en juridisk vurdering av saken vedr. trålkonsesjonene.
En oppsummering av denne er som følger:
Konsesjonene som i dag er tildelt “Kågtind” var tidligere tildelt fiskeindustrien i Skjervøy og en
vesentlig del av fangstene skulle leveres til videreforedling i Skj ervøy.
Leveringsplikten ble ved en saksbehandlingsfeil i fiskeridirektoratet ildce med i
konsesjonsdokumentene i anledning utskiftninger i perioden 2002/2003.
Leveringsplikten er heller ikke tatt med i konsesjonstildelingen til Nergård i 2005. Om det i dag
påhviler “Kågtind” en slik leveringsplikt krever en grundig utredning.
Departementets forutsetning for tildeling av konsesjon i 2005 var at industrivirksomheten i
Skjervøy skulle opprettholdes.

Det at Skjervøy kommune her har tatt seg tid til å fa avklart omstendigheten rundt
trålkonsesjonene og den saksbehandlingsfeil som er gjort, kan etter advokatens vurdering kun
tjene til kommunens fordel og vil styrke kommunens posisjon overfor fiskerimyndigheten og
Nergård når en endring av betingelsene skal vurderes.

Skjervoy kommune
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Arkiv:

X31

Saksbehandler: Turid Tvenning
Dato:

24.03 .2009

Saksfremlegg

[ Utvalgssak
I

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Politiet orienterer kommunestyret
Vedlegg: Samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og lensmannen i Skjervøy.
Referat fra møte i Politirådet
Saksopplysninger
-

-

-

-

Kriminalitetsutviklingen i kommunen
Politiets innsats
Ressursbruk
Vaktordningen og planer for kommende år.

Møtedato

SAMARBEIDSAVTALE

i

MELLOM
X3F
SKJERVØY KOMMUNE OG LENSMANNE—-Som offentlige aktører er vii fellesskap med på å forvalte det gode liv i lokalsamfunnet.
Mange av våre ansvarsområder er beslutninger som griper inn i hverandre. Det er derfor
viktig at vi kjenner til hverandres ståsted, og gir informasjon på tvers av etatene.
Vi har tradisjon for å samarbeide og vi ønsker å videreutvilde samhandlingen på en mer
forpliktende og systematisk måte. Målene i dette dokument skal legges til grunn for
samarbeidet. Bare på den måten kan vi lage planer som henger sammen med hverandre og
finne fram til løsninger på felles utfordringer.
Hovedutfordringene i framtiden antas å være knyttet til kriminalitet, rusmisbruk og psykiske
lidelser.
Mål
Hovedmålet for samarbeidet vil være at Skjervøy kommune skal være en trygg kommune å bo
1.

For å oppnå dette vil Skjervøy kommune og Lensmannen i Skjervøy arbeide for at
•
•
•

Kommunens innbyggere skal oppleve nødvendig trygghet og sikkerhet.
Lokalsamfunnet skal ha et godt oppvekstmiljø.
Kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblemer og psykiske problemer forebygges.

Aktuelle samarbeidsområder:
Forebyggende og trygghetsskapende arbeid
•
•
•
•

Kommunale politivedtekter
Forebyggende bame- og ungdomskriminalitet
Samarbeide med skoler og ungdomsklubb
Samarbeide vedrørende sosial og rusomsorg
—

Samarbeide med teknisk sektorlsentraladm., lokalt næringsliv og frivillige
organisasjoner
•
•

•
•
•
•

Trafikksikkerhet og samferdsel
Reguleringssaker
Miii øforebyggende tiltak
Servering- salg- og skjenkebevillinger
Namsmannsfunksj onen
Gjennomføring av store arrangementer

ereds kap, krisehåndteringer og ulykker
Beredskapsråd
Risiko- og sårbarhetsanalyser
øvelser
Intern og ekstern informasjonshåndtering
eter i politirådet , kommunestyret og konkrete samarbeidstiltak
Politirådet skal ha 2 møter i året mars/april og oktober/november.
o

Lensmannen skal ha ett årlig orienteringsmøte i årets første kQJmunestyre hvor
temaer kan være kriminalitetsutvildingen i kommunen, politiets innsats, ressursbruk,
vaktordninger samt planer og prioriteringer for kommende år.

o

Etatssjefene skal i samarbeid med lensmannen utarbeide årlige handlingspianer med
aktuelle samarbeidstiltak innen etaten. Etatssjefene innkaller til møtene.

Skjervøy den

Ordfører

eh0
Lensmannen i Skjervøy
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Reguleringsendring Strandveien 49/51

-

Tilbakesending fra Kommunestyret

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Reguleringsplan for Skjervøy Sentrum

Vedlegg
i
2
3
4
5

Reguleringsplan for Strandveien 49/51
Reguleringsendring Strandveien 49/51
Kommunestyrets behandling av reguleringsendring, Strandveien 49 og 51
Kart
Reguleringsplan Standveien 49 og 51
-

Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Retningslinjer fra Kommunestyret i sak 3/09, tas til etterretning. Nytt kulepunkt under
Reguleringsformål lyder:’
“Nybygg/påbygg i Strandveien 49/51, skal ha saltak og møneretning som orienteres på
langs med Strandveien.”
Tiltakshavers forslag til endringer, av brev datert 07.03.09, tas ikke til etterretning.

Bakgrunn for saken:
Tiltakshaver, Strandveien 51 AS, ønsker gjennomført tiltak i strandveien 49/5 1. Tiltakene
medfører krav til omregulering jfr. Pbl § 28.
Privat forslag til omregulering er lagt frem, og saken har vært behandlet i Formannskapet
(saksnr. 25/08, 42/08, 110/08 og 14/09), sendt på høringsrunder og behandlet i Kommunestyret
(saks. Nr. 3/09).
Kommunestyret var ikke enig i reguleringsbestemmelsene, og har sendt saken tilbake til
Formannskapet for ny behandling (jfr. Pbl § 27-2, pkt. 1)

Administrasjonen sendte 27.02.09, brev til aktuelle saksparter, slik at disse fikk anledning til å
uttale seg om kommunestyrets vedtak. Frist for uttalelse var 09.03.09.
Timen fristens utløp, var det kommet inn en uttalelse. Denne var fra tiltakshaver (vedlagt).
Saksopplysninger
Som det fremkommer av vedlagte saksdokumenter, er saken behandlet som reguleringsendring,
på bakgrunn av privat forslag til reguleringsendring.
Behandling i Kommunestyret
Saken ble behandlet i Skjervøy Kommunestyre 25.02.09 (saks nr 3/09). Kommunestyret var
ikke enig i reguleringsbestemmelsene, når det gjelder Reguleringsformål, kulepunkt 3, i
fremlagte forslag til reguleringsplan.
Foreslåtte kulepunkt var:
• Eventuelt saltak mot Strandveien skal ha møneretning parallelt med veien.
Kommunestyret sender saken tilbake til ny behandling (jfr Pbl § 27-2, pkt 1), med følgende
retningslinjer for kulepunkt 3:
• Nybygg/Påbygg i Strandveien 49/51 skal ha saltak og møneretning som orienteres på langs
med Strandveien.
Uttalelse fra salcsparter
Det innkom kun 1 uttalelse fra saksparter, vedrørende Kommunestyrets vedtak. Denne kom fra
tiltakshaver.
Tiltakshaver ønsker, på bakgrunn av vedtaket, å innarbeide følgende endringer i
reguleringsplanen:
Område A (mot Strandveien):
Tillatt etasjer settes til 3 over Strandveien eksklusiv takkonstruksjon
Område B (mot Skoleveien):
Tillatt etasjer settes til 2 over Skoleveien eksklusiv takkonstruksjon
Vurdering:
Retningslinjer gitt av Kommunestyret, forkule punkt 3, anbefales etterfulgt.
Tiltakshavers forslag til endringer i reguleringsplanen, vil medføre at høyden til bygningene vil
bli større enn det som er lagt til grunn i forslag til reguleringsendring.
Forslaget, behandlet i Kommunestyret, setter høyden på bygningen(e) til:
OmrådeA: kote 16,7
Område B: kote 19,7
Tiltakshavers forslag til endring, medfører at:
• Kotehøyden for bygningsdelen i område A blir ca. 16 før takkonstruksjonen.
• Kotehøyden for bygningsdelen i område B blir ca. 18,5 før takkonstruksjonen.
Da det skal være saltak på bygningen, vil dette nødvendigvis medføre at bygningen blir høyere
enn forslaget tiltakshaver tidligere har fremlagt, og som er behandlet i Kommunestyret.

En slik endring av forslaget til reguleringsplan, er av en slik art at det vil kunne få konsekvenser
og/eller oppleves negativt for naboer, omgivelser og andre offentlige myndigheter som er
definert som parter i saken. Derfor er en slik endring vesentlig og krever nye høringsrunder, og
nye behandlinger av reguleringsforslaget.
Det er derfor administrasj onens vurdering at tiltakshavers forslag til endringer ilcke tas til
etterretning i denne behandlingen.
Konklusjon
Retningslinjene fra Kommunestyret i sak 3/09, vedr. kulepunkt 3 i foreslåtte reguleringsplan for
Strandveien 49/51, tas til etterretning.
Tiltakshavers forslag til endringer vedrørende etasjeantall og takkonstruksjon tas ikke til
etterretning. Dette pga at de er av en slik art, at de ikke kan innarbeides i forslaget til
reguleringsendring, uten nye høringsrunder og behandlinger i Planutvalget.

Saksprotokoll i Skjervoy Formannskap 25.03.2009
-

Behandling:
Ordføreren foreslo:
Pkt. 2 i rådmannens innstilling strykes og fremmer nytt pkt 2:
Reguleringsplan med dets bestemmelser endres i tråd med pkt. 1.
Vedtak:
Pkt. 1 i rådmannens innstilling og ordførerens forslag til nytt pkt 2. enst. bifalt
Protokolltilførsle.
Skjervøy FRP registrerer at tiltakshavende har trekt sin uttalelse ang. reguleringsendring
Strandveien 49/51 og støtter kommunestyrets vedtak. Derfor fremmer ikke Skjervøy FRP
Noe forslag til endring.

Strandveien 51 AS
Postboks 109
9189 Skjervøy
07.03.2009
Skjervøy Kommune
Teknisk etat
Postboks 109
9189 Skjervøy
VEDR. REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEIEN 49 OG 51
Vi viser til kommunestyrets vedtak i reguleringssaken 25.februar 2009.
Kommunestyrets endring i foreslått reguleringsplan frer til at vi ønsker å gjøre noen
endringer i reguleringspianen i og med at vi blir bundet til:
Nybygg/påbygg i Strandveien 49/51 skal ha saltak og møneretningpå langs med Strandveien.
Dette vedtaket fører til at det ikke er praktisk og arkitektonisk mulig å bygge på Strandveien
49/5 I. Et saltak på langs med Strandveien på disse byggene lar seg ikke gjøre, og vil derfor
ikke bli bygd. Disse takene vil i all framtid forbli fate.
I Skoleveien “2” ønsker vi derimot å. bygge ut og vi lurer på om vedtaket også gjelder
Skoleveien ? Blir dette vedtaket også gjeldende for andre bygg i Strandveien og nærliggende
veier? Eks Hotellet og “Bakeriet”, og hvorfor er samtlige bygg som bygges og er bygd i det
siste bygd med møneretning mot Strandveien??
Det regulerte området er delt inn i 2; A mot Strandveien og B mot Skoleveien.
Følgende endringer ønskes innarbeidet i reguleringspianen:
Område A:
Tillatt etasjer settes til 3 over Strandveien ekskiusiv takkonstruksjon.
Område B;
Tillatt etasjen settes til 2 over Skoleveien eksklusiv takkonstruksjon.
Det tillates arker mot Strandveien og Skoleveien.
Håper på ei rask behandling.
Med vennlig hilsen
/1/
Hans Kristian Mikalsen

Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Melding om vedtak
Deres ref:

«REF»

Vår ref
2009/1866-7

Arkivkode
L12

Dato
02.03.2009

Reguleringsendrmg Strandveien 49/51

Vedlagt følger særutskrift av overnevnte sak.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnetfra den dagen du brevet kom fram til påført adressat. Det er
tilstrekkelig at klagen erpostlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil a.førefor klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklartfor oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommerfrem.

Med hilsen

Turid Tvenning
førstesekretær

Kopi til:
Yngve Volden

Postadrcsse:

Besøksad.resse:

E-post:

Internett:

Telefon:
Telefaks:
Organisasjonsnr:

www.skjervoy.kommune.no
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Reguleringsendring Strandveien 49/51
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 25.02.2009
-

Behandling:
Hans Kr. Mikalsen erklærte seg inhabil.
Lyngsmark på vegne av A-Ring AS presenterte saka.

Forslag til vedtak fra Roy Waage KP, Ingrid Lonhaug SV og
Helge Guttormsen SP:
Kommunestyret er ikke enig i reguleringsbestemmelsene under
reguleringsformål kultpunkt 3 i fremlagte reguleringsendring for
Strandveien 49 og 51.
I hh. til Pbl § 27-2 pkt 1 sendes saken tilbake for ny behandling
med f1gende retningslinjer for det videre arbeid:
Nytt kulepunkt 3:
Nybygg! påbygg i Strandveien 49/51 skal ha saltak og
rnøneretning som orienteres på langs med Strandveien.
Kommunestyret ønsker en hurtig behandling av saken.
Votering:
Innstillinga 7 stemmer
Fellesforslaget 10 stemmer

Vedtak:
Fellesforslaget fra KP, SV og SP vedtatt med 10 mot 7 stemmer.

Saksprotokoll i Skjervoy Formannskap 09.02.2009
-

Behandling:
Lyngsmark på vegne av A-ring AS presenterer stedsutvikling som
ett innspill til reguleringsendring og evt. byggesak.
Formannskapet utveksier meninger og diskuterer bygningen. Det
blir opp til driftsutvalget å godkjenne bygningsutformelsen.

Vedtak:

Side 3 a,’3

Innstillinga enstemmig bifalt.

Vedlegg
i

Formannsskapets behandling

2

Høringsuttalelse

3

Reguleringsendring Strandveien 49/51

4

Kart og skisse

Rådmannens innstilling:

Planutvalget gjør følgende vedtak:
1. Planutvalget gir sin tilslutning til foreslåtte reguleringsplan for Strandveien 49 og 51.
2. Planutvalget ber om at kommunestyret egengodkjenner foreslåtte reguleringsplan for
Strandveien 49 og 51.

Bakgrunn for saken:

I.h.h.t Plan- og bygningsloven (Pbl) skal planutvalget, igjen, behandle planen etter andre
høringsrunde. Etter “positiv” behandling i planutvalget skal planen egengodkjennes av
kommunestyret.
Saksopplysninger

I f. sak 25/08 ble det vedtatt følgende:
1. Det må gjennomføres omregulering iht. Pbl § 28-1
2. Tiltakshaver fremmer selv privat forslag til endring av reguleringsplan iht. Pbl
30
3. Takets møneretning må orienteres på langs med Strandveien
4. øvrige forhold til planen, tar planutvalget stilling til, når forslaget til
reguleringsendring legges frem til behandling.

§

I f. sak 42/08 ble det behandlet klage på vedtaket gjort i sak 25/08. Tiltakshaver ønsker her at
punkt 3 strykes og at en ser det under punkt 4. Vedtak gjort i sak 25/08 opprettholdes.
Etter første høringsrunde ble det i f. sak 110/08 gjort følgende vedtak:

Side 4 av 4

Forslag til reguleringsendring anbefales gjennomført og lagt ut til offentlig ettersyn iht. Pbl
i, punkt 2.
Denne anbefaling er imidlertid betinget av at forslagsstiller etterkommer følgende:

§ 27-

I. Boligformålets omfang angis nærmere, som angitt i dette saksfremleggs
konklusjon.
2. Eventuelt saltak skal ha møneretning parallelt med Strandveien.
3. Begrepet takkonstruks’jon, skal tas med under punktet Regulerin-sformål,
bombepunkt 1.
4. Det utarbeides bestemmelse for utnyttelsesgrad, som angitt i dette
saksfremleggs konidusjon.
5. Det angis byggelinjersom viser ytre grenser for plassering av
bygningsmassen.
Etter vedtak i f. sak 110/08 ble foreslåtte plan tilpasset de endringer som frarnkommer av
vedtaket.
Gir det faste utvalget for plansaker, som her, sin aksept til planen skal planen med dens
bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i minimum 30 dager, etter plan- og bygningslovens §
27.1.2. Planen skal annonseres der det klart angis det området som planen omfatter, planforslaget
oversendes til naboer, andre direkte berørte parter, og sendes faginstansene for deres vurdering.
Fra og med vedtaket om offentlig ettersyn av detaljert plan overtar kommunen det videre arbeid
med annonsering osv.
Etter at tilpasningene i forhold til vedtak i sak 110/08 var gjort, fikk Skjervøy kommune planen
tilbake for videre behandling. Skjervøy kommune annonserte planen til høring og sendte
planforslaget til naboer, andre direkte berørte parter og faginstansene for deres vurdering med en
høringsfrist på 30 dager til den 3.2.09.
Etter høringsfristens utløp, 3.2.09, var det ikke kommet inn merknader. Det kom imidlertid inn
en høringsuttalelse fra Statens vegvesen (vedlegg 4), den 4.2.09 datert 2.2.09. Statens vegvesen
hadde ingen innvendinger i saken.
Vurdering

Planen er nå til sluttbehandling og det er ikke kommet inn merknader i siste høringsrunde.
I og med at det ikke er innkommet merknader i høringsrunden må en forutsette at de berørte
parter aksepterer planens innhold. Dette vil si at planen foreligger slik den var ved siste
behandling med vedtak gjort i f. sak 110/08, innarbeidet.
Når det ikke er kommet merknader og planen foreligger i samsvar med siste behandling bør
planen nå godkjennes av planutvalget som anbefaler planen godkjent i kommunestyret.

Konklusjon:
Reguleringsplan for Strandveien 49 og 51 godkjennes og anbefales til videre behandling i
kommunestyret for egengodkjenning.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR.» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Deres ref:

Vår ref

Arldvkode

Dato

«REF»

2009/1866-6

L12

27.02.2009

Kommunestyrets behandling av reguleringsendring, Strandveien 49 og 51
I kommunestyresak 03/09 ble reguleringsendring av Strandveien 49 og 51 behandlet.
Denne er tidligere sendt på høring til involverte parter, herunder naboer og ulike
høringsinstanser.
Kommunestyret var uenige i et punkt i reguleringsbestemmelsene, kulepunkt tre under
reguleringsformål som lyder:
•

Eventuelt saltak mot Strandveien skal ha møneretning parallelt med veien

Forslag til nytt punkt (retningslinjer for endring):
•

Nybygg!påbygg i Strandveien 49/51 skal ha saltak og møneretning orienterespå langs
med Strandveien.

Nytt punkt ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
Saken ble dermed vedtatt tilbakesendt for ny behandling, jfr. Plan- og bygningsloven § 27-2 pkt
1.
Kommunestyret ønsker en hurtig behandling av saken. Det skal være et ekstraordinært
kommunestyremøte i nær framtid og det tas sikte på å få saken til ny behandling til dette møtet.
Før saken tas til ny behandling skal partene få muligheten til å. uttale seg til endringen. Aktuelle
parter, mht. endring, er vurdert å være naboer til den aktuelle eiendommen, tiltakshaver og
dennes rådgiver.
For at det skal være mulig å få saken raskt opp er det nødvendig at det å det settes en kort frist for
uttalelse.
Frist for uttalelse settes til 9. februar 2009.
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578

Organisasjonsnr: 974792958
Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Med hilsen

Yngve Volden
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77775520

Tilsvarende brev sendt til:
Evensen Eiendom Havnegata 28
AS
Solbjørg og
Strandveien
Vebjørn Slotnes
50 J
Helge Carisen
Strandveien
53
Postboks 112
AR- ing AS
Strandveien 51 AS Postboks 109
Elin Aleksandersen Moserabben 7
Sandvåghauga
Oddrun Einarsen
ni
Strandveien
Astrid Sandstrand
50 I
Strandveien
Bodil Amundsen
45
Nedre Ringvei
Lise Tvenning
21
Skoleveien 5B
Kan Mathiassen

9180

SKJERVØY

9180

SKJERVØY

9180

SKJERVØY

9189
9189
9180
9180

SKJERVØY
SKJERVØY
SKJERVØY
SKJERVØY

9180

SKJERVØY

9180

SKJERVØY

9180

SKJERVØY

9180

SKJERVØY
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REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEIEN 49 OG 51,
SKJERVØY SENTRUM

Generell beskrivelse for

Strandveien 49 og 51, Skjervøy.
Beskvelse/avgrensuing
Reguleringen gjelder eiendommene gnr 69/1/202 og 69/244 i Skjervøy sentrum.
Planens avgrensning er lagt til tomtegrense og omfang er vist på tilhørende plankart datert
17.12.08. Areal på reguleringsområdet er ca 1,3 dekar.
Tiltakshaver er Strandveien 51 AS, Postboks 109, 9189 Skjervøy.
PIngrnnn1g(bakgrunn
I forbindelse med ønske om påbygg ble det stilt krav om omregulering fra Skjervøy kommune
med begrunnelse i at deler av området er regulert til offentlig formål i gjeldende
reguleringsplan.
Eiendommene benyttes i dag til kontorer og forretningsdrift med tilhørende fasiliteter.

Planens Intensjon
Formålet med reguleringspianen er å legge til rette for kombinerte formål i
reguleringsområdet hvor det ønskes kontor, forretningsdrift og bolig.
Gjennom planen er det lagt vekt på følgende:
• Legge til rette for utbygging og definere krav til utforming.
• Lage retningslinjer for bruk av arealer.
• Ivareta miljø- og estetiske interesser for alhnennheten.
Omgivelser
Reguleringsområdet er utbygd i flere omganger over et lengre tidsrom, og fremstår i dag med
noe kjedelige standardiserte forretningsfasader med flate tak. Området ligger mellom
Skoleveien (kommunal vei) og Strandveien (Riksvei 866), og har avkjørsler til begge disse
veiene, hvor underetasjen ligger på gatenivå med Strandveien og 3. plan av Strandveien 51 på
gatenivå med Skoleveien.
I sentrum av Skjervøy er bebyggelsen i det aktuelle området av Strandveien hovedsakelig på 2
og 3 plan over Strandveien hvor det er forretninger og kontorer på gateplan mot Strandveien
og med boliger i 2. og 3. etasje. En del av disse har i tillegg kjellerplan mot Havnegata, og
bebyggelsen i området er derved på opp mot 4 plan.
Bebyggelsen er lite enhetlig og ikke spesielt harmonisk eller arkitektonisk gjennomført, men
ombyggingsarbeider de senere år har bedret fasadene vesentlig.
Nå er også renoveringen av Strandveien som miljøgate tilnærmet ferdigstilt.

(4

REGULERINGSPLAN TOR STRANDVEIEN 49 OG 51,
SKJERVØY SENTRUM

Merknader I hsringsrunde
Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet i Nordlys og Fremtid I Nord torsdag 24. april 2008.
Berørte instanser og naboer ble varslet i brev datert 21.04.08.
Etter høringsfristens utløp er det kommet uttalelse fra Troms fylkeskommune ved
Kulturetaten og Statens vegvesen.
Tivnu fylkekonunwse ved Kultiuetate,, ber i sin uttalelse fra fylkeskonservator Anne
Karine Sandino og konservator/arkitekt Randi ødegård datert 10.06.08 om at planen med
bestemmelser ivaretar estetiske hensyn både innenfor planområdet og i forhold til
omgivelsene rundt. Etaten ber om at etasjetall/Iieyder ikke tillates ut over det som er vanlig i
nærområdet langs Strandveien,, og at møneretningen settes parallelt med Strandveien. Det
totale bildet av Strandveien bør forsterkes og ikke endres vesentlig som følge av reguleringen.
Uttalelsen anbefales ikke tatt lii etterretning med tanke på etasjetall og møneretning da dette
er forhold som ønskes vurdert på et bredere grunnlag i kommunens behandling av planen.
Utformingen må underlegges en arkitektonislç praktisk/klimamessig, moderne og estetisk
uorming, og ikke bindes opp til ekisterende bebyggelse da denne ikke har de ønskede
kvaliteter i så henseende.
Statens vegven bar i sin uttalelse fra vegforvalter Stein Jaatun datert 07.05.08 ingen
merknader til planarbeidet, men viser for øvrig til Skjervøy kommunes reguleringsplan for
området
Uttalelsen tas til etterretning.
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REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEIEN 49 OG 51,
SKJERVØY SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER
REGULERINGSPLAN FOR: STRANDVEIEN 49 OG 51, SKJERVØY
KOMMUNE
:Skjervøy
REGULERENGSOMRÅDE
:Gårdsnr 69 bnr i fnr 202 og bnr 244
DATO FOR PLANFORSLAG
:06.11.08
DATO KOMM.STYRETS VEDTAK
DATO FOR SISTE REVISJON
:22.12.08
-

GENERELT
Reguleringsområdet er vist på reguleringskart datert 17.12.08 og avgrenset med
reguleringsgrense. Områdets størrelse er på ca 1,3 daa.
Området reguleres til felgende formål:

PBL §25 første ledd nr. 1: Bolig! forretning! kontor/ bevertning
Hensikten med reguleringspianen:
Formålet med reguleringspianen

er å legge til rette for kombinerte formål i
reguleringsområdet hvor det ønskes pub/kaf, kontorer og forretninger samt mulighet for

bolig begrenset til inntil 4 boenheter. I denne forbindelse er det viktig å gi mulighet for
påbygg i høyden hvor det ikke legges begrensning på takutforming r det foreligger konkrete
byggesøknader. Det legges derfor ingen bestemmelser om dette i planen, slik at det blir mulig
å vurdere kombinerte løsninger i forhold til byggehøyder, takvinkler, møneretninger og flatt
tak i en helhetsvurdering.
Planområdet
Planområdet er en del av reguleringsplan for Skjervøy sentrum og er regulert til offentlig
formål samt forretning.

FELLES BESTEMMELSER
Kulturvern
Det vektiegges en estetisk utfonning av bygninger og miljø, og en tiltalende styrking av
sentrumsuttrykket ved rehabilitering og byggearbeider i planområdet.

REGULERINGSFORMÅL
i BOLIG/FORRETMNG/KONTORJBEVERTNENG
•

Det tillates bolig i 2., 3. og 4. etasje.

•

Det tillates inntil 4 boenheter i planområdet.
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REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEIEN 49 OG 51,
SKJERVØY SENTRUM
•

Eventuelt saltak mot Strandveien skal ha møneretning parallelt med veien.

•

Endelig fasadeutfoniting og takkonstruksjon skal godkjennes av Driftsutvalget før
byggetilatelse kan gis.

•

For reguleringsområdet tillates utnyttelsesgrad BYA85 %.

•

Ubebygde områder skal til enhver tid holdes i estetisk tiltalende stand.

•

Reguleringsbestemmelser for Skjervøy sentrum gjelder for planområdet generelt for
forhold som ikke reguleres i denne planen.

Område A:
•

Tillatt mønehøyde settes til kote 16,7.

Område B:

•

Tillatt mønebøyde settes til kote 19,7.

Delelinje mellom område A og B legges i en avstand av 15,8m fra senterlinje Strandveien.
AR-Ing AS
Skjervøy, desember 2008
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Strandveien 51 AS
Postboks 109
9180 Skjervøy
18.03.2009
Skjervøy Kommune
Formannskapet
9189 Skjervøy

VEDR. REGULERING AV STRANDVEIEN 49 OG 51.
Viser til uttalelse fra oss 7.03.2009 vedr. kommunestyrets vedtak 25.02.2009.
Vi trekker vår uttalelse og ønsker at kommunestyrets vedtak blir gjeldende.

Mvh
Hans Kristian Mikalsen

PS 11/09

Referatsaker

(c-fl

Kåfjord kommune

3C(

Rådmannen

s

Skjervøy kommune
9189 Skjervøy

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref

Arkivkode

Dato

2009 2606-4

223

11.03.2009

Knutepunktstatus Riddu Riddu kommunens forpliktelser
-

Kåfjord kommunestyre behandlet sak 6/09 i møte den 02.03 .09 og gjorde følgende vedtak:
1. Kåfjord kommune øker bevilgningen til festivalen Riddu Riddu til totalt kr. 321.500,- for
2009.
2. Det opprettes en post på kulturbudsjettet som tilføres kr. 221.500
3. Merutgiften i henhold til punkt 2 finansieres ved bruk av formannskapets reserve.
4. Rådmannen foretar budsjettregulering.
5. Kåfjord kommune gjør en henvendelse til de andre Nord-Troms kommunene om å gi
støtte til felles markedsføring av regionen jennomRiddu Riddu festivalç
-

Særutskrift av saken sendes også de andre Nord-Troms kommunene vedr. pt.

i vedtaket.

Med hilsen

Emma Vik
avdelingsleder

Kopi til:
Haligeir Rundberg
Gerd Steinnes Nilsen
Håkon Jørgensen
Postadresse:
Postboks 74
9148 Olderdalen
E-post: postmottakkafjord.kommune.no

Besøksadresse:
øvervegen 2

Telefon: 77719000
Telefaks: 7771 9001

Bankkonto: 4785 0700024
Organisasjonsnr: 974794721

Internett:
www.kafjord.kommune.no

‘

GAIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE

Årkivsa1ur:

20092606-2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Håkon Jørgensen
Dato:

19.02.2009

Særutskrift
Utvalgssak
6/09

Utvalgsnavn
Kåfjord kommunestyre

Knutepunktstatus Riddu Ruddu

Møtedato
02.03.2009

-

kommunens forpliktelser

Henvisning til lovverk:
Vedlegg
i Tilskuddsbrev
Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre 02.03.2009
-

Behandling:
Rita Thomassen erklærte seg inhabil og fratrådte.
FrP v/Aud Marthinsen fremmet følgende forslag:
Kåfj ord FrP vil ikke øke bevilgningen til festivalen Riddu Riddu.
Dette fordi festivalen går med overskudd og Kåfj ord kommune ikke kan fortsette å drive
forskjellsbehandling av bedrifter i Kåfj ord.
KrF v/Magne Monsen fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Rådmannen anmoder kommunene i regionen om å ta del i finansieringen av
knutepunktstilskuddet for Riddu Riddu. Slik departementet forutsetter.
Det ble votert over utsettelsesforslaget som falt da det fikk 5 stemmer. 10 stemmer imot.
Samarbeidsgruppa AP/SP/SV v/øystein Pettersen fremmet følgende tilleggsforslag:
Kåfjord kommune gjør en henvendelse til de andre Nord-Troms kommunene om å gi støtte til
felles markedsføring av regionen gjennom Riddu Riddu festivalen.
KrF v/Einar Eriksen fremmet følgende forslag (motforslag til radmannens innstilling):
Det regionale tilskuddet fordeles likt mellom alle Nord-Troms kommunene.
Den kommunale andelen for Kåfj ord reduseres i henhold til dette.
-

-
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Votering:
Det ble først votert over FrPs forslag, som falt da det fikk 5 stemmer. 10 stemmer imot.
Deretter ble rådmannens innstilling satt opp mot KrFs forslag. Rådmannens innstilling ble vedtatt
med 10 stemmer. 5 stemmer for KrFs forslag.
Til sist ble det votert over samarbeidsgruppa tilleggsforslag, som ble vedtatt med 13 mot 2
stemmer.
Vedtak:
1. Kåfjord kommune øker bevilgningen til festivalen Riddu Riddu til totalt kr. 321.500,- for
2009.
2. Det opprettes en post på kulturbudsjettet som tilføres kr. 221.500,3. Merutgiften i henhold til punkt 2 finansieres ved bruk av fonnannskapets reserve.
4. Rådmannen foretar budsj ettregulering.
5. Kåfjord kommune gjør en henvendelse til de andre Nord-Troms kommunene om å gi
støtte til felles markedsføring av regionen gjennom Riddu Riddu festivalen.
Rådmannens innstilling
1. Kåf] ord kommune øker bevilgningen til festivalen Riddu Riddu til totalt kr. 321.500,- for
2009.
2. Det opprettes en post på kulturbudsjettet som tilføres kr. 221.500,3. Merutgiften i henhold til punkt 2 fmansieres ved bruk av formannskapets reserve.
4. Rådmannen foretar budsjettregulering.

Saksopplysninger
Festivalen ble i 2008 gitt knutepunktstatus med virkning fra og med 2009. Dette innebærer at
staten gir et årlig tilskudd på 1,5 mill. kr. Regelverket rundt denne tilskuddsordningen er slik at
statens bidrag skal utgjøre 70 % av totalt offentlig bidrag.
Tilskuddet er bevilget under kap. 323. post 72.
I brev av 2. feb. 2009 fra Kulturdepartementet redegjøres det for denne ordningen sitat:

Stortinget har satt som forutsetning for statstilskuddet at det ordinære offentlige
driftstilskuddet fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 psL på staten og
30 pst. på regionen.
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Regionen betyr i denne sammenheng andre offentlige etater som da blir Kåfj ord kommune og
Troms fylkeskommune. Dette betyr at når 1,5 mill, kr. fra staten utgjør 70 % så må det i tillegg
gis 643.000,- i tilskudd.
Departementet ber om at det kommer en avklaring på denne regionale biten. Troms
Fyficeskommune har bekreftet at de vil ta sin andel. Ifølge opplysninger pr. telefon fra
fylkeskommunen så har de bekreftet at de vil dekke halvparten av manglende tilskudd. Det vil si
kr. 321.500,-. Kåfj ord kommune må da inn men tilsvarende beiøp men kommunestyret har ikke
tatt stilling til dette.
Fylkeskommunen har årlig gitt tilskudd på ca. 8 0-90 tusen. Kommunen gir årlig kr. 100 tusen. I
tillegg gis det ofte om tilskudd til spesielle deler/programmer av festivalen slik at kommunens
bidrag blir noe høyere. I budsjettet til Kåfjord kommune for 2009 er det satt av kr. 100.000,- til
festivalen. Det som da mangler er et beløp på kr. 221.500,-.
Vurdering
Slik rådmannen oppfatter det så er festivalen viktig for kommunen. Gjennom mange års
dugnadsarbeid så har man fatt en status og anseelse som har gjort Riddu kjent over hele landet og
også internasjonalt. I mange tilfeller så har folk hørt om festivalen og vet at den arrangeres i
Manndalen. Samtidig så vet man ikke at det foregår i Kåfjord kommune. Kåfjord kommune har
med andre ord ikke maktet å profilere seg gjennom Riddu Riddu slik det egentlig ligger til rette
for.
Beløpet kommunen må ses i sammenheng med de andre to offentlig instansen som er med.
Festivalen får nå en mulighet til å bli enda bedre med de ringvirkninger det kan gi kommunen.
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Skjervøy kommune
Rådmannen
Postboks 145
9180 Skjervøy

Deres ref:

Vår ref:

Ko

e eie

Saksbehandler:
Alf-Erlend Vaskinn
alf-erlend.vaskinn@komrevnord.no

v titaks

kke

-

Telefon:
7704 1408

Dato:
27.02.09

revsorattestasjon

Vi viser til rundskriv H-03/09 fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. vedlegg. Vi
ønsker å minne om at kommunen i etterkant må gi en samlet rapportering til fylkesmannen
om bruken av tilskuddet. Revisor skal attestere på at midlene har blitt brukt i tråd med
kriteriene nevnt i rundskrivet. Departementet tar sikte på at rapporteringen vil finne sted i
løpet av våren 2010.
Vi vil derfor minne dere om at dere allerede nå planlegger hvordan dere i regnskapssystemet
kan merke disse tiltakene, slik at rapporteringen i 2010 blir så enkel som mulig. KomRev
NORD har vurdert at attestasjonen under normale omstendigheter ildce vil medføre ekstra
fakturering, men inngår som en del av den normale revisjonstjenesten som vi etter avtale
utfører.

Medve

ig

e

Ocdge)r Albertsen
R&4J’onsdirektør

Kopi:
Ordfører
Kontrollutvalg

-

-

Vedlegg:
Rundskriv H-03/09, publisert 18.02.2009

-

Beseksadresse:
Postadresse:
Strandgt 7
Postboks 823
HARSTAD
9488 HARSTAD
www.komrevnord.no oostø)komrevnord.no

Avdelingskontor:
Tromsø Finnsnes, Narvik
Sortiand, Storslett

Telefon:
7704 1400

Telefaks:
7704 1420

Organisasjonsnummer:
986 574 689

_______

/

O.TROMS REG!ONRÅD DA
)
DET KONGELIGE
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT
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Vedrørende mottakssituasjonen for fisk i Nord-Troms
Jeg takker for brevet datert 12. februar 2009 fra Nord-Troms Regionråd ved Roy Waage
og John Helland der det blant annet orienteres om mottassituasjonen for fisk i NordTroms og ønsket om tiltak som sikrer at omsetningen av fisk fra flåteleddet kan gå som
normalt resten av sesongen.
Uroen i finansmarkedene har også rammet fiskeri- og havbruksnæringa. Selv om noen
generelle rammevilkår som for eksempel redusert oljepris, lavere rentenivå og en til nå
gunstig valutasituasjon er positivt, opplever stadig flere bedrifter en stram
kredittsituasjon og at eksporten av særlig torsk går tregt med den konsekvens at det
bygges opp lager her i Norge. Videre opplever mange fiskere langs kysten at en del
mottaksstasjoner har stanset oppkjøpet av torsk. Situasjonen er vanskelig og krevende,
og jeg jobber aktivt med å finne løsninger på de problemstillingene som næringa og
myndighetene i felleskap kan gjøre noe med.
Det er likevel viktig å være klar på at hovedutfordringen ligger i markedene, og det er
det særlig krevende å gjøre noe med på kort sikt. Den globale finansuroen har medført
til dels betydelig lavere kjøpekraft i viktige eksportmarkeder, noe som igjen medfører at
konsumentene tilpasser seg gjennom å velge billigere produkter, også når det gjelder
sjømatprodukter. Konsekvensene av dette vil, uansett hvilke tiltak som settes inn, måtte
bli teffe tak for veldig mange lokalsamfunn, enkeitbedrifter og fiskere.
Men vi kan gjøre en god del for å avhjelpe effektene av finansuroen. Regjeringa har
derfor hatt og har en aktiv og god dialog med fiskeri- og havbruksnæringen mht
virkninger av finanskrisen og mulige tiltak, og det ble senest avholdt et møte her i
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departementet om dette 11. februar 2009. Regjeringa har fremmet en del tiltak som er
rettet spesielt inn mot situasjonen i fiskeri- og havbruksnæringa.

Jeg vil særlig trekke fram forslaget om en egen garantiordning for førstehånds
omsetningen av fisk som regjeringa og storfraksjonen på Stortinget presenterte fredag
6. februar. Ordningen innebærer at den garantiordningen som Norges Råfisidag og
Norges Sildesalgslag har hos Innovasjon Norge blir utvidet vet at staten bidrar med
inntil 525 mil, kroner i garantier for å sikre førstehåndsomsetningen av fisk. Dette
tiltaket er helt avgjørende for å sikre at vinterfisket kan gjennomføres og vil blant annet
gjøre det mulig å utvide kredittiden mellom salgslagene og kjøperne fra 14 til 28 dager.
Selve garantiordningen er utformet etter næringas innspil og vil være et tilbud til alle
fiskesalgslag. Innovasjon Norge har gitt klare signal om at ordninga kan settes i verk
raskt.
I tillegg til dette har regjeringa økt garanti- og låneraxnmene til Innovasjon Norge sine
generelle ordninger. I tiltakspakken hevet vi blant annet rammen for innovasjonslån fra
300 til 900 mill, kroner. Dette vil også komme fiskeri- og havbruksnæringa til gode.
I forbindelse med tiltakspakken vil regjeringa bidra i et spleiselag med næringa for å
gjennomføre en ekstraordinær markedsføringsinnsats for torsk. Regjeringas bidrag er
på 11,5 mill, kroner og totalt 20 mill, kroner ekstra vil bli brukt på markedsføring i de
viktigste torskemarkedene.
Regjeringa har også økt midlene til føringstilskudd i 2009. Departementet har nylig
fordelt 31,6 mill, kroner til føringsmidler til fiskesalgslagene og disse midlene står til
salgslagenes disposisjon umiddelbart. Godt fungerende mottaksstasjoner og
føringstilskudd er viktige tiltak for å få ting til å gå mest mulig normalt langs kysten. Jeg
har derfor satt av 6,5 mill, kroner til økte bevilgninger til mottaksstasjoner innenfor den
ekte bevilgningen til Marint verdiskapingsprogram i 2009. Jeg legger vekt på at disse
midlene raskt skal kunne disponeres. Fiskesalgslagenes samarbeidsråd er derfor bedt
om å komme med innspffl til fordeling av disse midlene innen 18. februar 2009.

Med hilsen

Nega Pedersen
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Mottakssituasjon for fisk i Nord-Troms
Det er en alvorlig situasjon i Nord-Troms nå når en rekke fiskemottak har stanset oppkjøpet
av torsk. Som kjent har det på grunn av den internasjonale finanskrisen oppstått problemer i
forhold til markedssituasjonen.
Som et tilsvar på dette har regjeringen lagt fram en tiltakspakke som vi ikke anser å være
måfrettet nok i forhold til å løse de store utfordringene vi står ovenfor innen fiskeriene, og
særlig i Nord-Troms.
I denne perioden av året er hovedsesongen for torskefisket. Torskefisket utgjør
hovedinntektskilden for fiskere i vår region. Den situasjonen som nå er oppstått med stopp i
mottaksapparatet og fisket, vil gi alvorlige konsekvenser for flåteleddet og landindustrien.
Lokalsamfunn i vår region vil rammes hardt. Dette er lokalsamfunn som allerede sliter tungt
med sysselsetting og verdiskapning.
Tilgjengeligheten av torsk langs kysten vil om kort tid avta. Det er viktig at situasjonen som
har oppstått løses raskt. Særlig vil ordninger som sikrer tilstrekkelige garantier og
økonomiske rammevilkår være nødvendige. Det er videre viktig at omsetningen av fisk
gjenopprettes snarest.
Vi ser det som helt nødvendig at regjeringen iverksetter umiddelbare tiltak som sikrer at
omsetningen av fisk fra flåteleddet kan gå som normalt resten av denne sesongen.
I denne sammenheng har vi tillit til at regjeringen i samarbeid med partene i fiskerinæringen
finner de rette virkemidler.

Nord-Troms 12.02.2009
John Helland
saksordfører
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